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Abstrak: Penelitian ini bertujuan meningkatkan kreativitas anak melalui
percobaan sains di kelompok B-1 TKIT Al Hasna Gondang Kecamatan
Kebonarum Kabupaten Klaten tahun ajaran 2012/2013. Sebelum diberikan
tindakan, tingkat kreativitas anak rendah dan guru sudah mengupayakan
alternatif pemecahannya dengan menggunakan beberapa metode. Penerapan
metode tersebut ternyata belum mampu meningkatkan kreativitas anak. Solusi
yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan percobaan
sains. Subjek pelaksanaan tindakan adalah anak kelompok B-1 TKIT Al Hasna
Gondang yang berjumlah 21 anak. Tehnik pengumpulan data menggunakan
metode observasi dan wawancara. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui
dua siklus. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Indikator kinerja dalam
penelitian tindakan kelas ini adalah diharapkan dengan menggunakan percobaan
sains dapat meningkatkan kreativitas anak TKIT Al Hasna Gondang Kecamatan
Kebonarum Kabupaten Klaten tahun ajaran 2012/2013 meningkat minimal 80%
dari 21 anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kreativitas anak
melalui percobaan sains, yakni kreativitas pra siklus sebanyak 5 anak (23,80%),
peningkatan kreativitas siklus I sebanyak 11 anak (52,38%) dan peningkatan
kreativitas siklus II meningkat menjadi 17 anak (80,95%). Berdasarkan hasil
analisis data pada penelitian tindakan kelas ini, terbukti bahwa melalui
percobaan sains dapat meningkatkan kreativitas anak di kelompok B-1 TKIT Al
Hasna Gondang Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten tahun ajaran
2012/2013.

Kata kunci: kreativitas, percobaan sains.



Pendahuluan

         Pendidikan anak usia dini diberikan sebagai usaha mengembangkan seluruh

segi kepribadian anak dalam rangka menjembatani pendidikan dalam keluarga dan

pendidikan sekolah. Adapun yang menjadi tujuan program kegiatan belajar anak

usia dini adalah untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap,

pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam

menyesuaikan dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan perkembangan.

Disamping itu pula, beberapa hal yang perlu diingat adalah  bahwa masa kanak-

kanak adalah masa yang peka untuk menerima berbagai macam  rangsangan dari

lingkungan guna menunjang perkembangan jasmani dan rohani yang ikut

menentukan keberhasilan anak didik mengikuti pendidikannya di kemudian hari.

Kegiatan di Taman Kanak-Kanak dilaksanakan dengan cara bermain sesuai

dengan prinsip TK yaitu “Bermain Sambil Belajar, dan Belajar Seraya Bermain”.

Hal ini merupakan cara yang efektif, karena dengan bermain anak menjadi

senang, sehingga dapat mengembangkan berbagai kreativitasnya, termasuk

perkembangan motorik halus anak. Bermain dapat meningkatkan penalaran dan

memahami keberadaan lingkungan, terbentuk imajinasi, mengikuti imajinasi,

mengikuti peraturan, tata tertib dan disiplin. Dalam kegiatan bermain anak

menggunakan seluruh pancaindranya.

          Pada dasarnya semua manusia telah dikaruniai  potensi kreatif. Namun

dalam kenyataannya kita menyadari potensi kreatif tersebut semakin berkurang

dari hari kehari, hingga akhirnya hilang sama sekali. Hal ini dikarenakan dalam

perjalanan hidupnya ada yang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan

potensi bakat kreativitasnya, ada pula yang kehilangan bakat kreativitasnya karena

tidak mendapatkan kesempatan ataupun tidak menemukan lingkungan yang

memfasilitasi berkembangnya potensi tersebut.

Menurut Musbikin (2007: 7), ada delapan hal yang dapat menghambat

kreativitas anak, diantaranya sebagai berikut: (1) Tidak ada dorongan

bereksplorasi, (2) Jadwal yang terlalu ketat, (3) Terlalu menekankan kebersamaan



keluarga, (4) Tidak boleh berkhayal, (5) Orang tua konservatif, (6) Over protektif,

(7) Penyediaan alat permainan yang terstruktur. Adapun faktor-faktor pendukung

kreativitas menurut Hurlock (1978: 11), adalah: waktu, kesempatan menyendiri,

dorongan/motivasi, dan sarana.

Kegiatan percobaan sains merupakan salah satu cara agar anak lebih

bersemangat mengikuti pembelajaran di TK, karena kegiatan percobaan sains

dapat mengembangkan aspek perkembangan anak didik, yakni aspek bahasa,

kognitif, kreativitas, psikososial, dan fisiologis. Dalam kegiatan percobaan sains

anak akan diajak bereksplorasi, mengidentifikasi, prediksi, eksperimen, dan

melakukan evaluasi (Depdiknas, 2003:3).

Anak ingin memahami segala sesuatu yang dilihat, didengar, dicium,

dirasakan, atau diraba, tentang bagaimana terjadinya, dari mana segala sesuatu itu

berasal atau apa yang terjadi bila sesuatu itu dipegang, dilarutkan, dibanting, dan

sebagainya (Moeslichatun,  1999: 10). Untuk mendapatkan informasi dan

pengalaman anak TK mempunyai dorongan yang kuat untuk menjelajahi dan

meneliti lingkungannya. Dengan menggerakkan dan memainkan sesuatu, anak

akan memperoleh pengalaman. Anak juga mempunyai dorongan yang kuat untuk

menguji dan mencoba kemampuan dan keterampilannya terhadap sesuatu.

Kegiatan mencoba ini tidak hanya memberikan kesenangan bagi anak melainkan

juga memberi pengalaman yang lebih baik tentang sifat-sifat yang dimiliki suatu

benda. Karena itu, bila anak TK diberi kesempatan untuk bereksperimen,

mencoba, menguji dengan berbagai sumber belajar mereka akan memperoleh

penyempurnaan dalam cara kerja mereka dan juga mengapresiasi cara kerja anak

lain.

Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al Hasna, jumlah murid kelompok B

adalah 55 anak yang terdiri dari kelompok B-1 berjumlah 21 anak, kelompok B-2

berjumlah 24 dan kelompok B-3 berjumlah 10 anak dengan latar belakang sosial

ekonomi orang tua lebih dari 80% mampu dan sudah sadar akan pendidikan

anaknya, sehingga setiap anak memiliki berbagai perlengkapan untuk menunjang

belajarnya disekolah. Pada saat ini kelompok B-1, mengalami penurunan

kreativitas, hal ini dapat dilihat dari ketika anak belum bisa menceritakan  apa



yang terjadi ketika gula dimasukkan dalam air, menceritakan sifat-sifat air.

Padahal sebelumnya guru sudah menjelaskan tentang sifat-sifat air. Selain itu

anak belum bisa mengungkapkan idenya sendiri kalau tidak dibantu oleh guru,

anak-anak masih tergantung dengan guru.

Permasalahan tersebut diatas disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya

media pembelajaran yang kurang menarik karena menggunakan media abstrak

(gambar), pembelajaran yang hanya menitik beratkan pada membaca dan

berhitung saja dan penggunaan metode yang statis, sehingga membuat anak bosan

dan kurang dapat memunculkan ide kreatifnya. Dari uraian tersebut diatas penulis

sangat tertarik dalam pembuatan tugas skripsi ini dengan judul “Peningkatan

Kreativitas Anak Didik melalui Percobaan Sains pada Kelompok B-1 di TKIT Al

Hasna Gondang tahun ajaran 2012/2013”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pada penelitian ini

mengangkat permasalahan apakah melalui percobaan sains dapat meningkatkan

kreativitas anak didik kelompok B-1 di TKIT Al Hasna Gondang. Adapun tujuan

peneliitian ini adalah: (1) untuk meningkatkan daya imajinasi dan daya pikir anak,

(2) untuk meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah, (3) untuk

meningkatkan kepercayaan diri anak, (4) untuk meningkatkan kemampuan anak

dalam bereksplorasi. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi anak, guru,

maupun bagi sekolah. Bagi anak, diharapkan dapat meningkatkan kreativitas

anak, serta meningkatkan kemampuan anak bereksplorasi. Bagi guru, diharapkan

dapat bermanfaat sebagai acuan untuk melakukan perbaikan pembelajaran dalam

rangka meningkatkan kreativitas anak didik dan sebagai dasar dalam metode

pembelajaran dalam peningkatan kreativitas anak. Bagi sekolah, diharapkan

dengan meningkatnya kinerja guru dan anak dapat meningkatkan prestasi dan

kinerja sekolah.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di TKIT Al Hasna Gondang, yang berjumlah 21

anak, subjek penelitian adalah siswa kelompok B-1 tahun ajaran 2012/2013.

Menurut Suwandi (2011: 5), PTK adalah suatu penelitian yang dilakukan secara

sistematis-reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru yang



sekaligus sebagai peneliti, sejak perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan

nyata didalam kelas yang berupa kegiatan belajar mengajar, untuk memperbaiki

kondisi pembelajaran yang dilakukan.

Setelah melakukan pengamatan dan berdiskusi dengan guru kelas sebagai

observator dalam penelitian ini, peneliti dan guru kelas mengidentifikasi

permasalahan pembelajaran di TKIT Al Hasna Gondang khususnya tentang

percobaan sains. Fokus permasalahan adalah rendahnya kreativitas anak. Dari

permasalahan yang didapatkan peneliti dan guru sepakat untuk mencoba

menerapkan percobaan sains untuk meningkatkan kreativitas anak didik.

Penelitian tindakan dilaksanakan pada semester gasal tahun ajaran

2012/2013 di TKIT Al Hasna Gondang dalam waktu kurang lebih tiga bulan.

Siklus terbagi menjadi empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan,observasi dan

refleksi. Tahap perencanaan meliputi: membuat RBP, membuat lembar observasi

dan menyiapkan media. Pelaksanaan tindakan berart guru sekaligus sebagai

peneliti melaksanakan dan mengamati selama proses pembelajaran. Observasi

berupa kegiatan mengamati proses pembelajaran di dalam kelas selama

pelaksanaan tindakan sekaligus mengamati aktivitas siswadalam mengikuti

percobaan sains. Refleksi berarti kegiatan setelah melakukan pelaksanaan

tindakan, hasil observasi dikumpulkan untuk mengkaji dan melihat secara

keseluruhan, untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan

kegiatan yang menghambat kegiatan percobaan sains. Tahapan ini bertujuan untuk

memperbaiki kendala-kendala atau kekeliruan yang mungkin dilakukan peneliti

agar kesalahan tidak terjadi lagi pada tindakan selanjutnya. Jika indikator

ketercapaian telah tercapai maka tindakan penelitian dianggap cukup, namun jika

belum menghasilkan apa yang diharapkan maka penelitian dapat dilanjutkan pada

siklus berikutnya.

Sumber data dalam PTK ini adalah anak kelompok B-1 TKIT Al Hasna

Gondang. Jenis data berupa data kualitatif yang diperoleh dengan lembar

observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas anak selama kegiatan

percobaan sains . Evaluasi dilakukan pada tahap awal tindakan yang bertujuan



untuk mengetahui kreativitas awal anak, serta evaluasi pada akhir tindakan dengan

tujuan untuk mengukur hasil yang diperoleh setelah pemberian tindakan.

Dari hasil observasi dilakukan analisis data yang dilakukan melalui

beberapa tahap yaitu: (1) Memberi nilai/ skor, yaitu dengan menentukan

deskriptor butir amatan dengan pemberian skor kemudian menjumlahkan skor

yang dicapai anak pada setiap butir amatan, (2) Membuat tabulasi skor, (3)

Menghitung hasil data,dengan cara menentukan skor maksimum=skor maksimum

butir amatan x jumlah amatan, adapun rumus untuk menghitung hasil data adalah

jumlah skor butir amatan yang dicapai tiap anak dibagi jumlah skor maksimum

butir amatan dikali 100%   (4) Membandingkan hasil persentase.

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatnya

kreativitas anak. Penelitian pada siklus I dikatakan berhasil jika anak sudah

mencapai persentase yang telah ditentukan peneliti pada setiap siklus (siklus I

60%, siklus II 80%). Perincian dan prosedur tindakan meliputi: (1) Menyusun

RBP, (2) Menyusun lembar observasi, (3) Kegiatan pra siklus, (4) pelaksanaan

tindakan silkus I, (5) Refleksi terhadap siklus I. Penelitian dilakukan pada

tindakan siklus selanjutnya apabila diperlukan. Jika dalam tindakan siklus I

indikator pencapaian telah terbukti maka penelitian ini dianggap cukup, namun

jika belum, maka penelitian dilanjutkan pada siklus II.

Hasil dan Pembahasan

Pembelajaran di PAUD diharapkan tidak hanya mengutamakan kemampuan

akademik semata. Sebagai pendidik PAUD sekaligus peneliti selalu mendapat

tekanan dan tuntutan dari orang tua. Sebagai akibatnya proses pembelajaran lebih

mengedepankan pengembangan kemampuan akademik seperti membaca dan

berhitung. Karena dengan anak bisa membaca dan berhitung orang tua merasa

bangga dan  tak merasa rugi menyekolahkan buah hatinya di TKIT Al Hasna

Gondang. Kondisi ini diperparah dengan adanya seleksi masuk SD favorit melalui

test membaca dan berhitung. Akibatnya system pendidikan yang ada di TKIT Al

Hasna Gondang hanya mengutamakan pengembangan kemampuan akademik

sehingga pengembangan kreativitas kurang mendapatkan perhatian.



Pada umumnya anak mempunyai kreativitas, akan tetapi kreativitas itu

kurang mendapat perhatian sehingga tidak dapat berkembang secara optimal.

Disamping itu percobaan sains kurang dilakukan oleh guru dalam proses

pembelajaran. Pada hal melalui percobaan sains kreativitas anak dapat

dikembangkan dan mengatasi rasa bosan akibat penggunanan metode yang statis

dalam proses pembelajaran. Percobaan sains juga dapat menghadirkan warna lain

dalam proses kegiatan pembelajaran. Untuk mengetahuai kreativitas anak, peneliti

melakukan penelitian dengan percobaan sains secara klasikal. Kemudian peneliti

mulai mengajak anak untuk melakukan percobaan sains.

Peneliti mencoba mengulas proses dan hasil percobaan sains. Adapun

kegiatan mengulas disini adalah merangsang anak untuk berpikir kreatif seperti

merangsang anak untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh

peneliti.Peneliti juga dapat melihat rentang perhatian anak dalam mengikuti

percobaan,  apa anak sibuk sendiri atau melakukan percobaan. Karena ciri anak

yang kreatif adalah memiliki rentang perhatian yang lebih panjang dari biasanya.

Peneliti juga memberi kesempatan pada anak untuk tampil di depan kelas untuk

menceritakan hasil percobaan atau menyampaikan ide-idenya. Dari sini dapat

dilihat kepercayaan diri anak untuk tampil didepan kelas serta melihat

kemampuan mereka mengembangkan imajinasinya. Setelah itu peneliti mencoba

memberi pertanyaan seputar kegiatan percobaan sains dan tanpa disadari anak

akan mencoba menjawab. Dari jawaban-jawaban itulah anak kadang

menggunakan  kata-kata yang belum pernah diucapkan sebelumnya sehingga hal

ini dapat menambah perbendaharaan kata anak sebagai bekal dalam menghasilkan

karya orisinalnya. Dari hasil penelitian pra siklus ini hanya terdapat 5 anak saja

yang menunjukan kreativitas dari 21 anak yang ada dalam kelompok B-1 TK IT

Al Hasna Gondang.

Pada proses pembelajaran percobaan sains sebelum tindakan ini, peneliti

mengamati anak-anak kurang tertarik  pada apa yang disampaikan oleh peneliti.

Hal ini diperkirakan karena guru/peneliti tidak menggunakan media yang

sesungguhnya, selain itu metode yang digunakan masih statis, pembelajarannya

masih berpusat pada guru, sehingga anak merasa bosan. Berdasarkan  hasil



observasi dan wawancara, peneliti dan guru merasa perlu untuk meningkatkan

kualitas pembelajaran dan kreativitas. Untuk itu peneliti pada hari sabtu, 22

September 2012 berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru kelas B1 untuk

menentukan langkah selanjutnya yaitu  melalui percobaan sains. Peneliti dan guru

sepakat untuk melaksanakan tindakan pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2012.

Dalam penelitian tindakan kelas ini siklus pertama dilaksanakan dalam dua

kali pertemuan dengan materi tentang larut dan tidak larut. Siklus kedua

dilaksanakan dalam dua kali pertemuan dengan materi mencampur warna.  Pada

pertemuan pertama peneliti melaksanakan percobaan sains secara klasikal.  Pada

setiap pertemuan peneliti dan guru sepakat untuk memberikan variasi agar anak

tidak merasa bosan. Pada pertemuan kedua peneliti melaksanakan percobaan sains

secara klasikal tapi setiap anak membawa media dan praktek melakukan

percobaan sendiri- sendiri.

Berdasarkan hasil observasi/pengamatan pada siklus I yang dilakukan

peneliti, kepala sekolah dan guru kelas, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) pada

pertemuan pertama anak-anak masih kurang tertarik mengikuti percobaan sains,

dikarenakan medianya terbatas, hanya beberapa anak yang praktek (2) pada

pertemuan kedua anak-anak sangat antusias mengikuti kegiatan percobaan sains

karena semua anak melakukan percobaan, (3) terjadi peningkatan kreativitas yaitu

sebelum peneliti melakukan tindakan anak-anak yang menunjukkan sikap kreatif

hanya sebesar 23,80% atau 5 anak, pada pertemuan pertama mencapai 33.33%

atau 7 anak, pertemuan kedua mencapai 52,38% atau 11 anak.

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I, peneliti dan guru melakukan analisis

terhadap proses pembelajaran dan peningkatan kreativitas anak usia dini. Analisis

ini dilakukan oleh kepala sekolah, guru kelas dan peneliti dengan cara berdiskusi,

mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilalui, serta melihat kekurangan-

kekurangan yang ada. Selain itu kepala sekolah, guru dan peneliti juga

berpedoman pada hasil observasi peningkatan kreativitas anak melalui pedoman

observasi. Adapun hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa: (1) adanya reaksi

yang menunjukan kebosanan pada anak karena anak hanya memperhatikan guru

dalam melakukan percobaan, hanya beberapa anak yang praktek (2) adanya



penurunan konsentrasi karena tidak adanya motivasi atau rewads dari peneliti atas

kreativitasnya, (3) sudah ada peningkatan kreativitas anak jika dibandingkan

dengan kreativitas sebelum tindakan, akan tetapi hasil tersebut belum maksimal

dan memuaskan, itu berarti bahwa peneliti dan guru perlu memperbaiki proses

pembelajaran, (4) kreativitas anak didik dalam satu kelas masih belum merata, ada

anak yang mempunyai kreativitas lebih akan tetapi ada yang juga yang masih

rendah. Dari hasil analisis tersebut peneliti dan guru merasa bahwa hasil

penelitian ini belum maksimal. Oleh sebab itu peneliti dan guru membuat

perencanaan untuk tindakan pada siklus berikutnya.

Kegiatan observasi dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran diruang kelas

TK B-1. Pada siklus II ini peneliti dan dibantu oleh kolaborator melakukan

pengamatan terhadap peningkatan kreativitas dan keaktifan anak dalam mengikuti

pembelajaran. Observasi dilakukan untuk membandingkan peningkatan

kreativitas anak antara siklus I dengan siklus II. Seperti pada siklus I, observasi

difokuskan pada pemberian motivasi pada anak yang mau bereksplorasi dan

menumbuhkan kepercayaan diri untuk mengembangkan imajinasinya.

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus II yang dilakukan oleh peneliti

dan guru maka diperoleh hasil sebagai berikut: (1) setelah melakukan percobaan

sains, anak  menjadi lebih antusias dalam bereksplorasi, (2) setelah diberikan

motivasi, anak-anak menjadi aktif untuk bereksperimen tanpa menunggu perintah

dari peneliti, (4) terjadi peningkatan kreativitas yang sangat memuaskan pada

siklus II ini yaitu pada siklus II pertemuan pertama sebesar 61,90% atau 13 anak

dan pada pertemuan kedua telah mencapai 80,95% atau 17 anak. Sementara itu

anak yang lain masih bersikap pasif.

Proses pelaksanaan tindakan pada siklus II sudah baik. Kelemahan yang ada

pada siklus I dapat teratasi dengan baik. Hal ini menunjukan kreativitas anak

melalui percobaan sains mengalami peningkatan. Peningkatan kreativitas ini

terlihat dari tercapainya indikator yang ditetapkan, seperti peningkatan kreativitas

anak yang mencapai 80,00%, antusiasme anak yang meningkat serta perhatian dan

konsentrasi anak dalam pembelajaranpun membaik. Peneliti dengan dibantu



kolaborator telah berhasil meningkatkan kreativitas anak serta perhatian dan

konsentrasi anak dalam proses pembelajaran.

Masih ditemukan satu atau dua anak yang kurang memperhatikan. Bagi

peneliti hal ini tidak menjadi masalah dalam proses pembelajaran, karena telah

diketahui bahwa karakteristik, kemampuan, dan daya tangkap anak didik itu

beraneka ragam. Kreativitas anak pada kelompok B-1 TKIT Al Hasna Gondang

semester I tahun  ajaran 2012/2013 telah mengalami peningkatan sebesar 80,95%

atau 17 anak dari 21 anak.

Berdasarkan hasil analisis data dapat di ketahui bahwa kreativitas sebelum

dilakukan tindakan sampai dengan siklus ke II menunjukkan peningkatan.

Sebelum tindakan 23,80%, siklus I sebesar 52,38%, siklus II mencapai 80,95%.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti ternyata peningkatan kreativitas

dipengaruhi oleh metode pembelajaran yakni percobaan sains. Melalui percobaan

sains anak dapat berimajinasi, memecahkan maslah yang dihadapi, mengajukan

pertanyaan, menebak-nebak yang kemudian menemukan jawaban (reaksi kreatif)

terhadap hasil percobaan yang dilihat dan dilakukan, rentang perhatian anak

dalam melakukan percobaan sains menjadi lebih panjang karena anak

berkonsentrasi terhadap kegiatan percobaan sains, anak juga mampu

mengorganisasikan kemampuan diri karena anak belajar dari pengalaman yang

menakjubkan sehingga akan membangun kepercayaan diri terhadap yang

disampaikan. Selain itu melalui percobaan sains anak memperoleh pengalaman

baru, imajinasi anakpun dapat berkembang dan dari imajinasinya itu merupakan

awal dari anak mengaitkan ide sehingga akan menghasilkan karya yang original

sebagai bekal anak untuk menjadi ahli sains. Hal ini juga didukung dan sesuai

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Torrance dalam Suratno (2005: 11)

yang menyebutkan bahwa karakteristik tindakan kreatif adalah (1) anak kreatif

belajar dengan cara-cara yang kreatif seperti anak belajar mengajukan pertanyaan,

menebak-nebak yang kemudian menemukan jawaban, (2) anak kreatif belajar

memiliki rentang perhatian yang panjang terhadap hal yang menunjukan usaha

kreatif (3)anak kreatif memiliki kemampuan mengorganisasikan yang

menakjubkan karena anak kreatif akan merasa lebih dari orang lain sehingga



kepercayan diri anak untuk tampil didepan sangat tinggi, (4) anak kreatif dapat

kembali kepada sesuatu yang sudah dikenalnya dan melihat dari cara yang

berbeda. Melalui percobaan sains anak akan belajar mengaitkan ide-ide sehingga

menghasilkan karya yang original. Dengan bekal ini anak akan terbentuk menjadi

sosok ahli sains (5) anak kreatif belajar banyak melalui fantasi, dan memecahkan

permasalahannya dengan menggunakan pengalamannya. Hal ini dapat terlihat

ketika anak melakukan eksperimen, anak akan berimajinasi tentang hasil

percobaan yang mereka lakukan yang kemudian imajinasi tersebut dapat

digunakan sebagai pengembangan sains yang mereka bangun. Dengan percobaan

sains anak akan sering mendapatkan pengalaman  baru yang pada akhirnya

pengalaman itu dipakai untuk mengekspresikan ide-ide kreatifnya.

Selain dipengaruhi oleh percobaan sains keberhasilan peningkatan

kreativitas ini juga dipengaruhi oleh media yang digunakan. Karena pada

dasarnya kreativitas juga memerlukan sarana untuk bereksplorasi, menuangkan

ide atau gagasan dan konsep-konsep serta mencobanya dalam bentuk baru atau

original (Hurlock, 1978:11). Selain sarana media, metode yang lain adalah

pemberian rewads seperti very good yang dalam hal ini dipergunakan untuk

memotivsi anak untuk tetap aktif dalam proses pembelajaran. Metode pendukung

ini juga berperan cukup banyak karena melalui metode ini dapat meminimalkan

permasalahan dan kejenuhan yang dialami oleh anak.

Adapun peningkatan kreativitas di setiap siklus tidak menunjukkan suatu

kestabilan. Persentase peningkatan sebelum tindakan sampai dengan siklus I

mencapai 28,58%. Dari siklus I sampai siklus II peningkatan sebesar 28,57%.

Disini diketahui bahwa sebelum tindakan sampai siklus I mengalami peningkatan

yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena pada awal-awal pertemuan

ketertarikan anak masih sangat tinggi, anak-anak sangat semangat dan antusias

terhadap hal baru yang belum pernah anak dapatkan. Siklus I ke siklus II juga

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan adanya

pemberian motivasi selama pelaksanaan siklus II, sehingga anak cukup antusias

dalam mengikuti pembelajaran.

Kesimpulan dan Saran



Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran  melalui percobaan sains dapat

meningkatkan kreativitas pada anak usia dini. Hal ini terbukti dengan adanya

peningkatan persentase kreativitas dari sebelum tindakan sampai dengan siklus II

yakni sebelum tindakan  kreativitas anak sebesar 23,80% atau 5 anak, peningkatan

kreativitas siklus I mencapai 52,38% atau 11 anak dan peningkatan kreativitas

pada siklus II mencapai 80,11% atau 17 anak. Oleh karena itu buku cerita

bergambar merupakan media yang efektif untuk meningkatkan kreativitas pada

anak usia dini. Hal ini karena percobaan sains  merangsang anak untuk berpikir

kreatif, perhatian anak terhadap proses pembelajaran makin panjang, anak mampu

mengorganisasikan kemampuan diri atau melatih kepercayaan diri pada anak,

merangsang imajinasi anak, menambah pengalaman anak sehingga menghasilkan

ide-ide yang original.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan di atas,

maka disaran agar (1) Kepala sekolah dapat menjadi motor penggerak dalam

perbaikan terhadap proses pembelajaran dengan cara menjaga hubungan baik

dengan guru melalui kerja kolaborasi, (2) Pihak sekolah harus dapat menciptakan

kondisi belajar yang memadai dengan memperhatikan fasilitas dan sarana

prasarana sekolah yang menunjang dalam    pembelajaran khususnya percobaan

sains seperti penyediaan media, dan

alat-alat pembelajaran yang lain. Kepala sekolah perlu dan dapat melakukan

pemantauan proses pembelajaran dikelas, (3) Mengoptimalkan kegiatan

pembelajaran dengan menggunakan media yang menarik, menyenangkan dan

bervariasi agar dapat membuat anak berminat dan antusias terhadap proses

pembelajaran, (4) Guru kelas yang lain hendaknya melakukan pendekatan secara

emosional terhadap anak, agar siswa tidak merasa minder, takut dan selalu siap

dalam mengeluarkan ide atau gagasanya terutama dalam sains, (5) Apabila

pembelajaran menggunakan percobaan sains hendaklah menggunakan metode

pendukung dan media yang memadai, sehingga lebih memotivasi dan merangsang

anak untuk berpikir aktif dan kreatif, (6) Materi yang diberikan kepada anak

hendaklah sesuai dengan konteks kehidupan anak, (7) Peneliti berikutnya dapat



melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian  ini, tetapi dalam materi dan

pendekatan yang berbeda.
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