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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh permainan bubur kertas 

terhadap perkembangan kreativitas anak di TK Pertiwi IV Srimulyo Sragen. Jenis 

penelitian ini adalah Eksperimen dengan bentuk one group pre test post test design. 

Subyek dari penelitian ini adalah guru dan anak TK Pertiwi IV Srimulyo Sragen 

yang berjumlah 14 anak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif dan analisis uji hipotesis yang penghitungannya dengan 

menggunakan program SPSS 16.0. Analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

pada skor observasi awal adalah sebesar 21,07 (mean=19.7857, SD=3.68320) 

sedangkan nilai rata-rata skor observasi akhir adalah sebesar 26,43 (mean=26.7857, 

SD=2.66541) jadi terdapat perbedaan nilai skor rata-rata yaitu sebesar 5,36. 

Perbedaan ini signifikan secara statistik dapat dilihat pada nilai thitung = -13.096 ≤  -

ttabel= 2.160 dengan  probabilitas 0.000. Probabilitas 0.000< α= 0,05 maka Ho ditolak 

yang artinya terdapat pengaruh permainan bubur kertas terhadap perkembangan 

kreativitas anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pengaruh permainan 

bubur kertas terhadap perkembangan kreativitas anak  di TK Pertiwi IV Srimulyo 

Sragen Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

 

 

Kata kunci:  Permainan Bubur Kertas, Kreativitas. 
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PENDAHULUAN 

 

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan jenjang pendidikan sebelum 

jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai  usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan selanjutnya yang di selenggarakan pada jalur formal, 

non formal dan informal (Maimunah,2010:15). 

Dunia anak adalah dunia bermain, melalui bermain anak memperoleh 

pelajaran  baru yang mengandung beberapa aspek pengembangan  yaitu 

aspek perkembangan kognitif, bahasa, nilai moral agama, sosial emosional, 

seni dan perkembangan fisik motorik. Melalui kegiatan bermain anak diajak 

untuk bereksplorasi, bereksperimen, berkreasi dan memanfaatkan obyek-

obyek yang ada di lingkungan sekitarnya. Sehingga dengan berbagai 

permainan yang dapat menumbuhkan potensi anak secara optimal. 

Pembelajaran yang dilakukan di TK Pertiwi IV Srimulyo Sragen tidak 

lepas dari pensil dan kertas (paper and pencil) . Anak-anak selalu disuruh 

mengerjakan tugas yang diberikan guru. Banyak anak-anak yang terkadang 

belum selesai mengerjakan tugas yang diberikan  oleh guru kemudian 

mogok, berhenti tidak mau mengerjakan dengan alasan capek, bosan atau 

yang lain. Peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang dapat 

berpengaruh terhadap perkembangan kreativitas anak melalui permainan 

bubur kertas di TK Pertiwi IV Srimulyo Sragen.  Pembelajaran yang 

dilakukan guru masih kurang kreatif. Dengan membuat kreasi dari Bubur 

Kertas diharapkan dapat berpengaruh terhadap kreativitas anak sehingga 

dalam belajar tidak mudah merasa malas atau bosan. Selain itu peneliti juga 

ingin melakukan sedikit perubahan dan penambahan dalam pembelajaran 

yang dilakukan di TK Pertiwi IV agar tidak selalu menggunakan paper and 

pencil. 
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Kreativitas mula-mula diambil dari bahasa inggris yaitu dari kata dasar 

to crate yang berarti to cause dan to exist, produce (something new) yang 

menyebabkan (sesuatu yang baru) dan mengadakan, menghasilkan sesuatu 

yang baru. Kreativitas berarti kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru 

dan orisinil yang berwujud ide-ide dan alat-alat serta lebih spesifik lagi 

keahlian untuk menemukan sesuatu yang baru (Wahyudin,2007:3). 

Kreativitas sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Dengan bermain sangat mendukung tumbuhnya sikap kreatif, karena di 

dalam bermain anak dapat memilih, dapat melakukan kegiatan yang mereka 

sukai. Perkembangan kreativitas bermakna bagi perkembangan potensi anak 

secara utuh dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan serta seni budaya. 

Kreativitas  dapat berkembang secara optimal apabila anak diberi kebebasan 

dalam bermain, sediakan alat permainan yang sesuai dengan usia anak atau 

sesuai dengan perkembangannya. 

Nurwarjani (2006:2)  menyebutkan bahwa bubur kertas merupakan salah 

satu bahan yang yang digunakan untuk pembuatan media pembelajaran atau 

permainan kreativitas yang berupa model (benda tiruan) maupun peta timbul. 

Selain biayanya murah dan bahan yang digunakan mudah untuk didapatkan 

serta hasilnya menyerupai benda aslinya. Pembuatan bubur kertas yaitu dari 

Koran bekas, karena kertas Koran memiliki sifat mudah hancur dan mudah 

untuk dihaluskan setelah direndam. Kertas Koran juga mudah untuk 

didapatkan. Setelah dibaca Koran pun ditumpuk maka koranpun tidak 

digunakan lagi. Kini Koran tak hanya disimpan dan ditumpuk –tumpuk  serta 

tidak dimanfaatkan lagi. Koran dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran dengan cara dibuat bubur kertas terlebih dahulu. Melalui 

permainan bubur kertas dapat mempengaruhi kreativitas anak. Anak dapat 

membuat berbagai bentuk sesuai dengan yang mereka inginkan serta anak 

dapat mewarnai bentuk yang sudah jadi sesuai dengan warna yang mereka 

sukai. 
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METODE PENELITIAN 

 

Sekolah yang digunakan peneliti sebagai tempat penelitian yaitu TK 

Pertiwi IV Srimulyo Sragen. Ini dilaksanakan pada awal semester II awal 

bulan januari sekitar tanggal 7 sampai 19 januari 2013. Jenis Penelitian yang 

dilaksanakan adalah Eksperimen dengan bentuk one group pre test post test 

design karena dengan menggunakan penelitian ini hasil perlakuan dapat 

diketahui lebih akurat (dapat membandingkan antara keadaan sebelum diberi 

perlakuan dan sesudah diberi perlakuan). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh permainan bubur kertas yang selanjutnya sebagai 

variabel bebas dan kreativitas sebagai variabel terikat. 

 Sukmadinata (2011:194) penelitian eksperimen (experimental 

research) merupakan pendekatan penelitian kuantitatif yang paling penuh, 

dalam artian memenuhi persyaratan untuk menguji hubungan sebab akibat. 

Penelitian eksperimen merupakan pendekatan penelitian yang cukup khas. 

Kekhasan tersebut diperlihatkan oleh dua hal, pertama penelitian eksperimen 

menguji secara langsung pengaruh suatu variable terhadap variable lain, 

kedua menguji hipotesis hubungan sebab akibat. Dimana yang menjadi 

subyek adalah Guru dan anak-anak TK Pertiwi IV Srimulyo Sragen yang 

berjumlah 14 anak yang terdiri dari 6 laki-laki dan 8 perempuan. Penelitian 

ini untuk mengetahui pengaruh dari permainan bubur kertas terhadap 

perkembangan kreativitas anak.  

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:99) variable penelitian yaitu obyek 

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variable 

penelitian merupakan gejala yang menunjukkan variasi baik dalam jenis 

maupun tingkatannya. Sebagai dasar dalam penyusunan instrument 

penelitian, maka variabel dijadikan arah atau gambaran isi untuk 

memudahkan dalam penyusunan instrument, sehingga tidak menyimpang 

dari materi pokok penelitian. 
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Dalam penelitian eksperimen  ini ada dua variabel yaitu: 

a. Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu permainan bubur kertas. 

b. Variabel bebas 

Yang termasuk variabel bebas dalam penelitian ini yaitu perkembangan 

kreativitas anak. 

Pengumpulan data yaitu cara yang tepat digunakan untuk mencari atau 

mengumpulkan data yang akan diteliti. Penelitian ini mengambil data melalui 

sumber primer yaitu sumber data anak-anak TK Pertiwi IV Srimulyo  yang 

langsung memberi data pada peneliti. Metode observasi sebagai teknik 

pengumpulan data mempunyai ciri-ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan 

teknik yang lain, yaitu tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-obyek alam 

yang lain. 

Pengambilan data dilakukan dengan observasi. Menurut Sugiono 

(2010:204) proses pelaksanakan pengumpulan data observasi dibedakan 

menjadi: 

1. Observasi berperan serta 

Peneliti ikut terlibat dalam kegiatan sehari-hari bersama orang yang 

diamati sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap. 

2. Observasi non partisipan 

Peneliti tidak ikut terlibat langsung, sehingga data yang di peroleh 

kurang mendalam. 

 Berdasarkan dua proses pelaksanaan pengumpulan data observasi, 

peneliti memakai observasi partisipan karena dapat mengamati secara 

langsung dan jelas sampai sejauh mana kemampuan anak. Penelitian yang 

dilakukan harus jelas dan benar, maka peneliti harus melakukan pencatatan 
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secara langsung sehingga membutuhkan alat bantu pengamatan. Alat bantu 

digunakan untuk pedoman saat melakukan observasi. 

Menurut Wirawati (2009:82-95) menyebutkan beberapa model alat 

bantu pengamatan yaitu: Model Esai, Model Critical Incident, Rangking 

Method, Model Checklist, Model Graphic Rating Scale. Adapun 

keterangannya sebagai berikut: 

a) Model Esai 

Model Esai adalah netode yang memakai pertanyaan untuk merumuskan 

hasil pengamatan. 

b) Model Critical Incident 

Model Critical Incident adalah metode yang mencatat semua perilaku 

baik atau buruk subyek yang diamati. 

c) Rangking Method 

Rangking Method metode pengamatan yang dilakukan dengan 

mengurutkan penilaiannya dari yang tertinggi sampai yang terendah. 

d) Model Checklist 

Model Checklist adalah model pengamatan dengan memberikan tanda (√ 

atau x) pada indikator yang tampak pada subyek yang diamati. Setiap 

indikator mempunyai bobot kemudian dijumlahkan. 

e) Model Graphic Rating Scale 

Model Graphic Rating Scale adalah model pengamatan yang dilakukan 

dengan membuat skala yang masing-masing mempunyai nilai, angka 

terhadap indikator yang diamati. 

  Dalam penelitian ini model alat bantu pengamatan yaitu dengan 

menggunakan Model checklist, yaitu model pengamatan yang memberikan 

tanda   ( √  atau x ) pada indikator yang telah dicapai subyek saat diamati. 

Setiap indikator mempunyai bobot kemudian di jumlahkan. 

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan analisis deskriptif dan 

analisis uji hipotesis. Analisis deskriptif digunakan untuk membuat kategori 
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perkembangan kreatifitas menjadi data ordinal. Pengkategorian dibedakan 

menjadi tiga tingkatan yaitu kategori tinggi, kategori sedang, dan kategori 

rendah. sedangkan Uji hipotesis menggunakan SPSS (Statistical package for 

the social science) 16.0 for windows yaitu paket uji statistik untuk ilmu 

sosial. Uji t digunakan untuk mengetahui signifikasi pengaruh permainan 

bubur kertas terhadap perkembangan kreativitas anak sehingga bisa 

diketahui apakah dugaan yang sudah ada dapat diterima ataukah ditolak. 

Adapun langkah-langkah uji hipotesis adalah sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

Ho diterima artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari permainan 

bubur kertas terhadap kreativitas 

Ho ditolak artinya ada pengaruh yang signifikan dari permainan bubur 

kertas terhadap kreativitas 

2) Level of significance,α = 0,05 

3) Jumlah kelompok eksperimen, k = 1 

4) Satistik uji dengan menggunakan program SPSS16.0 

5) Kesimpulan 

i. Ho diterima apabila -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel dan nilai probabilitas <α 

ii. Ho ditolak apabila thitung≥ttabel atau thitung≤-ttabel dan nilai probabilitas 

< α. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah  untuk mengetahui pengaruh 

permainan bubur kertas terhadap perkembangan kreativitas di TK 

Pertiwi IV Srimulyo IV Sragen. Adapun permasalahannya  adalah 
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“Apakah permainan bubur kertas berpengaruh terhadap 

perkembangan kreativitas anak di TK Pertiwi IV Srimulyo Sragen?” 

Permainan yang dilakukan selama penelitian adalah dengan 

menggunakan permainan bubur kertas. Dimana anak disuruh untuk 

membuat bentuk dan mencetak dari bubur kertas yang terbuat dari 

Koran bekas yang kemudian bentuk tersebut diwarnai sesuai dengan 

kesukaan anak atau kreativitas anak. 

Hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari 

permainan bubur kertas terhadap perkembangan kreativitas anak pada 

TK Pertiwi IV Srimulyo Sragen Tahun Ajaran 2012/2013 dengan 

menggunakan sistem analisis t-test. Adapun hasil penghitungannya 

dengan menggunakan program computer SPSS 16 for windows 

diperoleh data sebagai berikut: 

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan 

secara statistic dapat dilihat pada  nilai  thitung = -13.096 ≤  ttabel =-

2.160 dan probabilitas 0.000 ˂  α = 0.05 maka Ho ditolak yang berarti 

terdapat pengaruh  permainan bubur kertas terhadap perkembangan 

kreativitas anak di TK Pertiwi IV Srimulyo Sragen. Hal ini 

dikarenakan skor observasi akhir lebih tinggi dibandingkan skor 

observasi awal. 

Perencanaan pembelajaran yang diintegrasikan dalam 

permainan bubur kertas yang secara tidak langsung anak 

mendapatkan pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas anak. 

Kegiatan permainan bubur kertas yang dilakukan dalam penelitian ini 

dapat mempengaruhi perkembangan kreativitas anak yaitu pada 

indikator kemampuan anak dalam mengungkapkan hasil percobaan 

dengan rasa percaya diri dan rasa senang, mencetak bentuk dari bubur 

kertas, dan mewarnai bentuk. 

Masa taman kanak-kanak merupakan masa bermain karena 

dengan bermain tidak secara langsung anak telah belajar dan akan 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang secara langsung telah 
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dilakukan anak serta anak bereksplorasi dari kegiatan bermain 

tersebut. 

B. Pembahasan  

Kreativitas  dapat berkembang secara optimal apabila anak 

diberi kebebasan dalam bermain, sediakan alat permainan yang sesuai 

dengan usia anak atau sesuai dengan perkembangannya. Dengan 

mengajarkan anak untuk memanfaatkan barang-barang bekas yang 

dapat dijadikan sebagai alat permainan edukatif, akan menumbuhkan 

jiwa kreatif pada anak. Alat permainan edukatif ini juga dapat 

membantu guru dalam mengajar. Dimana guru lebih mudah dalam 

menjelaskan dan anak akan lebih cepat mengerti, paham tentang 

penjelasan dari guru karena alat yang digunakan dekat dengan anak 

atau disekitar anak. 

Kertas memiliki karakter yang cukup unik, terdiri dari bahan 

yang tipis dan rata yang dihasilkan dari kompresi serat. Serat yang 

digunakan biasanya adalah serat alami dan mengandung selulosa. 

Permukaan yang kasar justru membuat kertas tampak lebih alami dan 

artistik. Kertas juga merupakan bahan yang ringan dan mudah 

digunakan. Kebanyakan orang menggunakannya sebagai media untuk 

menulis, mencetak, menggambar, membungkus, mengemas dan 

masih banyak lagi kegunaan lain yang dapat digunakan dari 

lembaran-lembaran kertas. 

Setelah digunakan, sisa dari kertas sering kali langsung kita 

buang begitu saja tanpa berfikir untuk memanfaatkannya. Sekarang 

perjalanan kertas akan berumur lebih panjang lagi karena tidak hanya 

berhenti sampai di keranjang sampah dan hancur sia-sia. Kertas bekas 

atau limbah kertas umumnya diolah kembali menjadi kertas, seperti 

kertas hvs, kertas buram, ataupun untuk tisu. Kertas apapun dapat 

digunakan sebagai bahan untuk membuat bubur kertas, seperti kertas 

Koran, majalah, atau buku tulis. Hanya saja yang perlu di ingat, 

kertas yang digunakan tidak mengandung lapisan plastik dan bebas 
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lemak. Tetapi disini peneliti menggunakan kertas Koran sebagai 

bahan dasar pembuatan bubur kertas. Karena kertas Koran lebih 

mudah lunak saat di rendam dan sifatnya yang mudah hancur. 

Beberapa manfaat permainan bubur kertas yang dikemukakan oleh 

Yahya (2005:15): 

1. Menumbuhkan jiwa seni pada anak sejak dini 

2. Memanfaatkan barang-barang bekas  

3. Meningkatkan kreatifitas anak sejak dini 

4. Memberikan rasa percaya diri dan kesenangan sekaligus 

mengajak anak untuk berfikir rasional. 

5. Membangkitkan minat dan pehatian anak 

6. Meningkatkan rasa ingin tahu dan aktivitas belajar anak 

7. Memfasilitasi dan mengembangkan rasa ingin tau, tekun, 

terbuka, kritis, tanggung jawab, kerjasama dan mandiri 

8. Membantu anak agar mampu menggunakan barang bekas dan 

mampu memecahkan masalah yang di temukan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Adapun indikator kreativitas dalam  Program Tahunan ( PROTA ) 

Kelompok B  antara lain: 

a. Membuat berbagai bentuk dengan bubur kertas. 

b. Mewarnai bentuk bubur kertas. 

c. Mencetak dengan berbagai media (bubur kertas). 

d. Mampu untuk mengkomunikasikan hasil eksplorasi dan 

percobaan. 

e. Mampu melakukan kegiatan eksperimen atau percobaan dan 

mengembangkan rasa ingin tahu serta rasa senang. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di TK Pertiwi IV 

Srimulyo Sragen tentang pengaruh permainan bubur kertas terhadap 

perkembangan kreativitas anak dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada skor 

observasi awal adalah sebesar 21,07 (mean=19.7857, SD=3.68320) 

sedangkan nilai rata-rata skor observasi akhir adalah sebesar 26,43 

(mean=26.7857, SD=2.66541) jadi terdapat perbedaan nilai skor rata-rata 

yaitu sebesar 5,36. Perbedaan ini signifikan secara statistik dapat dilihat pada 

nilai thitung = -13.096 ≤  -ttabel= 2.160 dengan  probabilitas 0.000. Probabilitas 

0.000< α= 0,05 maka Ho ditolak yang artinya terdapat pengaruh permainan 

bubur kertas terhadap perkembangan kreativitas anak sehingga hipotesis 

penelitian telah terbukti bahwa Adanya pengaruh permainan bubur kertas 

terhadap perkembangan kreativitas anak  di TK Pertiwi IV Srimulyo Sragen 

Tahun Ajaran 2012/2013. 
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