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Abstrak 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah melalui bermain dengan meida 
kertas dapat mengembangkan kreativitas anakkelompok B TK 01 karang Kecatan 
karangpandan, Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian ini 
dilaksanakan selama 3  bulan mulai bulan November 2012 sampai bulan  Januari 
2013 dengan menggunakan desain  penelitian tindakan kelas yang terdiri atas dua  
siklus. Masing-masing siklus terdiri dari perencanaan (planning), pelaksanaan 
tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Subjek 
penelitian ini adalah anak kelompok B TK pertiwi 02 Karang. Data yang 
dikumpukan kreativitas anak dan proses penerapan bermain dengan media kertas 
lipat. Data dianalisis dengan metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kretivitas anak melalui pembelajaran mengalami peningkatan kreativitas pada 
setiap siklusnya. Hal ini dapat terbukti bahwa terjadi peningkatan rata-rata 
prosentase pencapaian dari siklus I sampai dengan siklus II. Rata-rata Kemampuan 
bahasa anak meningkat dari prasiklus 49,75% menjadi 64,75%pada siklus I,  Siklus 
II  manjadi 82,37%. Jumlah anak yang tuntas belajar atau mencapai prosentase 
keberhasilan sebesar 65%  di kondisi prasiklus adalah 2 (20%) anak. Ketika 
prosentase keberhasilan siklus I  75%,  yang mencapai prosentase keberhasilan  6 
(30%) anak,  dan di siklus II, ketika prosentase keberhasilan 80% jumlah yang 
mencapai prosentase keberhasilan adalah 17 (85%) anak. Dengan demikian didapat 
kesimpulan dari penelitian ini bahwa pembelajaran melalui bermain kertas lipat 
dapat menigkatkan kretivitas anak kelompok B TK 01 Karang 
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A.Pendahuluan 

        Dalam kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) Taman 

Kanak-Kanak .Bidang pengembangan seni memang tidak lagi berdiri sendiri sebagai 
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salah satu bidang pengembangan yang diajarkan di TK. Namun bukan berarti 

pengembangan seni ditiadakan sama sekali. Dalam Kurikulum TK berbasis KTSP, 

bidang pengembangan seni terintegrasi dengan bidang-bidang pengembangan 

lainnya. Diantaranya terintegrasi dengan pengembangan fisik motorik, terintegrasi 

dengan bidang pengembangan kognitif, bahasa dan juga Sosial Emosional.  

       Pengembngan kegiatan seni seperti menggambar dan melipat pada anak TK 

bukanlah untuk menciptakan seniman-seniman cilik melainkan menawarkan 

sejumlah pengalaman yang bermanfaat untuk mengasah sensitivitas anak, serta 

menstimulus ide-ide kreatif dan imajinatif dari anak-anak. Melalui seni seorang anak 

akan dilatih kehalusan budi karena seni mengolah kepekaan anak terhadap alam 

sekitar dan hal-hal yang berkaitan dengan keindahan  (Dewantoro dalam Kamaril, 

1999: 2.17) 

        Anak di Kelompok  B TK 01 Karang Kecamatan Karangpandan Kabupaten 

Karanganyar tahun pelajaran 2012-2013 pada umumnya mengalami kesulitan untuk 

mencapai kreativitas  yang diharapkan guru dalam kegiatan seni terutama melipat. 

Anak sering nampak tergesa-gesa mengambil melipat kertas tanpa memperhatikan 

jumlah lipat atau bagian mana yang harus dilipat. untuk sekedar segera di tempelkan. 

Bahkan kebanyakan anak mengeluh dengan mengatakan tidak bisa ketika diberi 

tugas melipat tersebut. Sebagian dari anak-anak tersebut kemudian  melaksanakan 

tugas tetapi dengan motivasi penuh dari guru, sedangkan sebagian yang lain bahkan 

tidak mau mengerjakan sama sekali.  

        Diungkapkan oleh Munandar (1992: 94) bahwa penelitian menunjukkan 

hubungan yang erat antara sikap bermain dan kreativitas. Namun, jelas Froebel 

(Patmonodewo, 2003:7), bermain tanpa bimbingan dan arahan serta perencanaan 

lingkungan di mana anak belajar akan membawa anak pada cara belajar yang salah 

atau proses belajar tidak akan terjadi. Ia mengisyaratkan bahwa dalam proses 

pembelajaran, pendidik bertanggung jawab dalam membimbing dan mengarahkan 

anak agar menjadi kreatif. 
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        Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka fokus dalam 

penelitian ini adalah "Pengembangan Kreativitas Anak Melalui Bertmain dengan 

Media Kertas Lipat pada Anak Kelompok  B TK 01 Karang Kecamatan 

Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012-2013". Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengembangkan kreativitas anak kelompok B TK 01 

Karang Karangpandan Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012-2013 melalui 

bermain dengan media kertas lipat. 

 

B.  Metode Penelitian 

        Penelitian ini dilaksanakan di TK 01 Karang Kecamatan Karangpandan 

Kabupaten Karanganyar, karena penulis adalah guru yang bertugas mengajar di TK 

tersebut sebagai pengajar kelompok B. Penelitian dilaksanakan pada awal semester 

genap tahun pelajaran 2012-2013. Subjek penelitian tindakan ini adalah anak-anak 

kelas B TK 01 Karang  Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 20.  Guru yang 

menjadi peneliti sekaligus penulis laporan penelitian ini adalah penulis sendiri Sri 

Daryani, yang mengampu kelas B TK 01 Karang. Dalam melaksanakan penelitian 

penulis dibantu teman sejawat penulis, Sri Rejeki. 

        Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (Classrom Action Research). 

Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan tindakan (planning), 

pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing),dan refleksi (reflecting) 

(Suwandi, 2007:30) 

      Jenis data dalam penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan pembelajaran melalui 

bermain dengan media kertas lipat, (2) Kreativitas  anak. Metode Pengumpulan Data 

terdiri dari observasi dan catatan lapangan. Adapun intrumen penelitian meliputi (1) 

Lembar Observasi yang meliputi lembar observasi  penerapan pembelajaran dan 

lembar observasi kreativitas anak, (2) catatan lapangan. 

        Sedangkan teknik analisis data meliputi analisis data kreativitas anak dan 

analisis data penerapan pembelajaan.. Validitas data dilakukan berdasar pendapat 

Hopskin dalam Wiriatmaja (2005: 168) terdiri dari member check, triangulasi dan 



4 
 

expert opinion. Peneliti juga meminta teman sejawat untuk memeriksa validitas data 

dengan mengumpulkan data pendapat teman sejawat tersebut mengenai butir amatan 

pada instrumen lembar observasi kreativitas anak melalui bermain dengan media 

kertas lipat dan instrumen lembar observasi penerapan pembelajaran melalui bermain 

dengan media kertas lipat. Keberhasilan kegiatan penelitian ini akan tercermin 

dengan adanya perkembangan yang signifikan terhadap kreativitas anak didik sesuai 

dengan indikator dan butir amatan yang telah ditetapkan. Adapun indikator  

keberhasilan penelitian tiap siklus ini adalah apabila rata-rata perentase kreativitas 

anaak dalam satu kelas mampu mencapai 65% di prasiklus, 75% di siklus I, dan 80% 

di siklus II. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

        Untuk mengetahui kreativitas anak sebelum tindakan pada siklus I, peneliti 

melakukan observasi prasiklus atau pra penelitian pada hari senin,  tanggal 31 

Desember 2012. Peneliti memulai dengan mengamati tingkat kreativitas sebelum 

menerapkan kegiatan bermain dengan media kertas lipat. Dari hasil observasi yang 

menggunakan instrumen lembar observasi di peroleh prosentase rata-rata prasiklus 

dalam satu kelas sebesar 49,75%. 

        Berdasarkan data yang diperoleh pada kondisi awal kegiatan selanjutnya 

membuat rencana penelitian tindakan kelas. Perencanaan pelaksanaan bermain 

dengan media kertas lipat merupakan proses pengambilan keputusan yang dipakai 

sebagai dasar bagi kegiatan atau aktivitas di masa datang dalam rangka mencapai 

tujuan. 

      Tindakan Siklus pertama dilaksanakan dalam dua pertemuan. Pertemuan Pertama 

dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Januari 2013, pertemuan kedua hari Kamis, 3 Januari 

2013. Peneliti akan bekerja sama dengan kolaborator peneliti dalam penelitian ini 

yaitu, Sri Rejeki, Kepala TK 01 Karang. Pada siklus I ini tema yang digunakan 

adalah binatang yang hidup di air. Pada pertemuan pertama sub temanya adalah ikan 

di laut, pada pertemuan kedua adalah ikan dan katak di sungai. 
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        Observasi dilakukan peneliti bersama dengan guru teman sejawat  yang 

bertindak sebagai pengamat  saat proses pembelajaran berlangsung. Tetapi ada satu 

fakta yang penulis masukkan sebagai catatan dalam siklus ini. Hasil observasi 

keativitas anak dengan  pembelajaran melalui bermain dengan teknik kolase 

menunjukkan peningkatan rata-rata prosentase pencapaian kreativitas, yaitu dari 

prasiklus 49,75% setelah dilakukan tindakan ke siklus 1 menjadi 4,75%, (meningkat 

15%). 

      Dalam pelaksanan tindakan siklus I ini,  sudah tidak ada lagi anak yang 

prosentase pencapaian dengan kategori belum berkembang. Anak yang sudah tuntas 

atau mencapai prosentase pencapaian keberhasilan yang ditetapkan bertambah 1 

menjadi 6 anak (30%). Dari lembar observasi kinerja guru dalam  penerapan model 

pembelajaran bermain dengan media kertas lipat pengamat adalah teman sejawat Sri 

Rejeki didapatkan fakta bahwa dari 20 aspek pengamatan terdapat 5  aspek yang 

belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru. 

        Refleksi dari observasi siklus I yang telah dilaksanakan tersebut menghasilkan 

analisis Permasalahan dan solusinya sebagai berikut: (1) Jumlah anggota kelompok 

yang besar  menyebabkan diskusi kurang berjalan dengan lancar, misalnya karena 

anak berebut gambar untuk diamati, keaktivan anak menjadi kurang merata karena 

fokus pada kelompok tidak merata .  Solusi: Penambahan media gambar tematik dan 

alat bahan sehingga anak bisa menggunakan mediadengan lancar tanpa harus berebut 

dengan teman, (2) Pembentukan kelompok secara acak membuat sebagian kelompok  

berada pada kelompok yang homogen dalam kemampuan sehingga ketika kelompok 

tersebut anggotanya berkemampuan di atas rata-rata semuanya menjadikan anggota 

kelompok tersebut bisa mencapai indikator tanpa kesulitan tapi di pihak lain 

kelompok yang anggotanya kebetulan homogen dalam kemampuan di bawah rata-

rata semuanya membuat kelompok tersebut kesulitan dalam bereksplorasi dalam 

kegiatan diskusi maupun ketika di kegiataan inti membuat gambar dengan teknik 

kolase. Solusi: Pembentukan kelompok tidak dilakukan secara acak tetapi oleh guru 

dan disesuikan penyebaran kemampuan anggota kelompoknya, (3) Pemberian 
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penghargaan untuk kelompok adalah untuk kelompok  paling cepat dan tepat 

menyelesaikan tugas kolasenya secara kelompok dengan anggota terbanyak yang 

secara individual bercerita. Kelompok yang secara kelompok menyampaikan cerita  

pada giliran pertama juga menginginkan diberi penghargaan. Solusi: Penghargaan 

kelompok diberikan kepada kelompok yang pertama menyelesaikan tugas kolasenya 

dan kelompok anggotanya paling banyak dalam bercerita secara individual, (4) 

Selain itu untuk menghindari kebingungan siswa dalam melakukan  permainan perlu 

dilakukan demonstrasi dan Tanya jawab terlebih dahulu sehingga anak bisa benar-

benar memahami cara main suatu permainan. Guru harus memberi pijakan berupa 

pemberian gagasan, pertanyaan terbuka bahkan modelling kepada anak agar anak 

bisa mencapai pemahaman, (5) Pada siklus II ketika waktu bermain masih kurang 10 

menit guru memberi tanda dan menguatkan mereka bahwa waktu masih ada dan 

masih boleh bermain atau melakukan berbagai aktivitas di tempat tersebut  tetapi 

anak-anak hendaknya segera bersiap untuk mengakhiri kegiatan main di sana.  

        Perencanaan tindakan siklus II didasarkan pada refleksi siklus I.  Tindakan 

Siklus kedua  dilaksanakan dalam dua pertemuan. Pertemuan Pertama dilaksanakan 

pada hari Senin, 7 Januari 2013, pertemuan kedua hari Sabtu, 13 Januari 2013. Pada 

siklus II ini tema yang digunakan adalah Rekreasi kebun binatang  pertemuan 

pertama dan pertemuan kedua Rekreasi buah dan bunga. 

        Observasi kreativitas  anak dengan pembelajaran melalui bermain dengan media 

kertas lipat melalui kegiatan melipat, menggunting dan menempel menunjukkan 

peningkatan rata-rata prosentase pencapaian, yaitu.  dari siklus I 64,75% setelah 

dilakukan tindakan ke siklus II menjadi 82,37%. Dalam pelaksanan tindakan siklus II 

ini, .terjadi peningkatan prosentase pencapaian kreativitas  sebesar 17,62% dari 

siklus I. Anak yang sudah tuntas atau mencapai prosentase pencapaian keberhasilan 

yang ditetapkan bertambah  menjadi 17 anak (85%). Hanya terdapat 1 (5%) anak 

yang  prosentase pencapaiannya berkategori mulai berkembang, dan 2 (10%) yang 

mendapat kategori berkembang sesuai harapan Dari lembar observasi penerapan 

pembelajaran bermain dengan media kertas lipat (melalui kegiatan melipat, 
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menggunting, menempel) dengan pengamat adalah teman sejawat penulis, Sri 

Rejeki,  didapatkan fakta bahwa dari 20 aspek pengamatan penerapan pembelajaran 

bermain dengan media kertas lipat didapatkan fakta bahwa   hanya terdapat  1 aspek 

pengamatan yang belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh guru, yaitu aspek 7. 

Guru memberi kesempatan kepada anak untuk bertanya jawab. 

        Pelaksanaan tindakan pada Siklus II, sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat 

terlihat adanya peningkatan prosentase kemampuan bahasa  anak yaitu dari siklus I 

mencapai 64,75% meningkat menjadi 82,37% pada siklus II.  Peningkatan tersebut 

sudah optimal karena walaupun masih ada anak yang masih harus dimotivasi untuk 

melakukan aktivitasnya semua anak menunjukkan perkembangan peningkatan semua 

butir amatan kreativitasnya.. Prosentase pencapaian tersebut sudah mencapai 

indikator  kinerja penelitian ini.  
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