
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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). 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau early chilhood education 

(ECE) adalah pendekatan pedagogis dalam penyelenggaraan pendidikan anak 

yang dimulai dari saat periode kelahiran sampai usia 6 tahun. Sementara 

menurut Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab 1 ayat 14, PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai usia 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 (Danar, 2009) 

Sesuai dengan pasal 28 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

No.20/2003 ayat 1, yang termasuk anak usia dini adalah anak yang masuk 
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dalam rentang usia 0-6 tahun. Sementara itu, menurut kajian rumpun ilmu 

PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa Negara, PAUD dilaksanakan 

sejak usia 0-8 tahun. Pendidikan anak harus dilakukan bersama-sama, 

bersinergi, saling menunjang satu dengan lainnya. Tidak ada diantara kita 

yang lebih penting darinya. Pernyataan ini membuktikan bahwa pendidikan 

anak sangat esensial bagi kelangsungan bangsa, karenanya penting dan perlu 

menjadi perhatian serius dari pemerintah. Kehandalan SDM ditentukan 

bagaimana penanaman pendidikan sejak anak usia dini, pada masa ini sering 

di sebut dengan masa usia emas (the golden ages). 

Bermain merupakan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran pada anak usia TK dan RA. Untuk itu dalam memberikan 

pendidikan pada anak harus dilakukan dengan situasi yang menyenangkan 

sehingga anak  tidak mudah bosan dalam mengikuti pelajaran. Selain 

menyenangkan, metode, materi dan media yang digunakan harus menarik 

perhatian serta mudah diikuti sehingga anak akan senang dan termotivasi 

untuk belajar serta tidak akan mudah bosan dalam belajar. Melalui kegiatan 

bermain anak diajak untuk bereksplorasi, bereksperimen, berkreasi dan 

memanfaatkan obyek-obyek yang ada di lingkungan sekitarnya. Belajar pada 

masa awal pendidikan formal didapatkan di Taman Kanak-kanak. TK adalah 

tempat anak belajar, tempat anak bermain, anak berkembang lewat 

permainan.  
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Dunia anak adalah dunia bermain, melalui bermain pula anak 

memperoleh pelajaran baru yang mengandung beberapa aspek pengembangan 

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

emosional, seni dan perkembangan fisik motorik. Sehingga dengan berbagai 

permainan yang dapat menumbuhkan potensi anak secara optimal, bermain 

dapat meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan serta 

kreativitas anak. 

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 karena dengan kreativitas anak dapat memecahkan suatu permasalahan 

yang dihadapi, untuk merealisasikan diri,  memuaskan diri dan meningkatkan 

kualitas hidup. Dengan bermain sangat mendukung tumbuhnya sikap kreatif, 

karena dengan bermain anak dapat memilih, dapat melakukan kegiatan yang 

mereka sukai. 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 
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permainan edukatif, akan menumbuhkan jiwa kreatif pada anak. Alat 

permainan edukatif ini juga dapat membantu guru dalam mengajar, karena 

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. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan selama 

beberapa hari di TK Pertiwi IV Srimulyo, dalam pembelajaran yang 

dilakukan guru setiap hari masih kurang kreatif. Setiap hari pembelajaran 

yang dilakukan tidak lepas dari pensil dan kertas. 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.  

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 
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pembelajaran dengan cara dibuat bubur kertas terlebih dahulu. Permainan 

bubur kertas dapat mempengaruhi kreativitas anak karena anak dapat 

membuat berbagai bentuk sesuai dengan yang mereka inginkan serta anak 

dapat mewarnai bentuk yang sudah jadi sesuai dengan warna yang mereka 

sukai. 

Dari uraian hasil observasi di atas dapat disimpulkan bahwa di TK 

Pertiwi IV Srimulyo pembelajaran yang dilakukan guru masih kurang kreatif. 

Guru masih sering memberikan tugas kepada anak-anak dengan 

menggunakan kertas dan pensil (paper and pencil) yang membuat anak-anak 

terkadang bosan atau malas untuk belajar. Dengan demikian  peneliti ingin 

melakukan penelitian di TK Pertiwi IV tersebut dengan melakukan permainan 

Bubur Kertas. Dengan membuat kreasi dari Bubur Kertas tersebut 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. 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih efektif, efisien dan terarah serta dapat dikaji secara lebih 

mendalam, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah 

pada penelitian ini adalah:  
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1. Subyek Penelitian adalah guru dan anak taman kanak-kanak di TK Pertiwi 

IV Srimulyo Sragen. 

2. Obyek Penelitian adalah Kreativitas anak dalam membuat berbagai bentuk 

bubur kertas dari Koran bekas bekas. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat 

dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah melalui permainan bubur kertas dapat berpengaruh terhadap 

kreativitas anak di TK Pertiwi IV Srimulyo Sragen? 

2. Seberapa besar pengaruh permainan bubur kertas terhadap kreativitas anak 

di TK Pertiwi IV Srimulyo Sragen? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: 

1. Pengaruh dari Permainan Bubur Kertas Terhadap Kreativitas Anak di TK 

Pertiwi IV Srimulyo Sragen. 

2. Tingkat pengaruh bubur kertas terhadap kreativitas anak di TK Pertiwi IV 

Srimulyo Sragen. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan ilmu pendidikan anak usia dini melalui 

permainan bubur kertas khususnya pada kreativitas. 

b. Untuk menambah wawasan guru dalam mengembangkan kreativitas 

anak didiknya melalui permainan bubur kertas. 

c. Dapat memberikan informasi pada pendidik bahwa kreativitas dapat 

mengatasi permasalahan yang dihadapi.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Anak 

Melalui permainan bubur kertas dapat menumbuhkan kreativitas anak 

dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. 

b. Bagi Guru 

1) Menambah kemampuan guru dalam peyampaian materi  

pembelajaran melalui alat permainan bubur kertas yang dapat 

meningkatkan kreativitas anak. 

2) Meningkatkan semangat kerja guru di TK Pertiwi IV Srimulyo 

Sragen. 
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c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti 

bagi sekolah dalam proses pembelajaran. Sekolah diharapkan dapat 

mensosialisasikan permainan bubur kertas kepada guru. 

 


