
  

 BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

         Taman Kanak-kanak (TK) merupakan lembaga pendidikan formal 

sebelum anak memasuki sekolah dasar, lembaga ini sangat strategis dan 

penting dalam penyediakan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun. Anak usia 

ini merupakan golden age (usia emas) di dalamnya terdapat “masa peka” 

yang hanya datang sekali. Masa peka adalah suatu masa yang menuntut 

perkembangan anak dikembangkan secara optimal. Pendapat Bloom 

menyatakan bahwa 80% perkembangan mental, kecerdasan anak berlangsung 

pada usia ini. Kenyataan di lapangan bahwa anak yang tinggal kelas, drop 

out, khususnya pada kelas rendah disebabkan anak yang bersangkutan tidak 

melalui pendidikan di TK (Ismail, 2009:39).  

        Pendidikan TK memberi kesempatan sepenuhnya untuk memenuhi 

kebutuhan berekspresi dengan berbagai cara dan media kreatif (alat untuk 

berkreasi), seperti kegiatan-kegiatan dengan menggunakan kertas, pensil 

berwarna, krayon, tanah liat, bahan alam, bahan bekas dan lainnya. Di dalam 

kegiatan pengembangan seni terdapat bermacam-macam kegiatan yaitu seni 

corak/ gambar, seni lukis, seni bentuk, seni musik, seni suara dan seni tari. 

Seni kanak-kanak sanagt terbatas dan amat sederhana, baik bentuk, 

perwujudannya maupun isinya, namun dapat dikatakan memenuhi syarat-

syarat keindahan.  



  

       Pada dasarnya seni adalah hasil keindahan kreasi manusia. Jadi 

keindahan alam tidak termasuk dalam pengertian seni, walaupun ada 

hubungannya, karena keindahan alam itu selalu mempengaruhi perasaan 

keindahan manusia dan senantiasa menjadi sumber keindahan (Direktort 

pembinaan TK SD, 2007:3).  

       Dalam kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) Taman 

Kanak-Kanak .Bidang pengembangan seni memang tidak lagi berdiri sendiri 

sebagai 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)  

       Secara umum pengembangan seni di TK mempunyai empat fungsi utama 

yaitu: 



  

1. Fungsi ekspresi: anak memperoleh kesempatan menyatakan pikiran dan 

perasaan dengan bebas dalam bentuk bunyi, rupa, gerak dan bahasa atau 

gabungannya. Ekspresi/ungkapan anak tidak muncul dengan sendirinya 

melainkan berdasarkan hasil pengamatan sehari-hari di lingkungan 

sekitarnya atau karena hasil penjelajahan anak. 

2. Fungsi komunikasi: dapat dilakukan melalui gerak/bahasa tubuh. 

3. Fungsi pengembangan bakat: setiap anak memiliki kemampuan yang 

dibawa sejak lahir. Dan bakat tiap-tiap anak adalah berbeda. Ingat teori 

Multiple Intelligences Howard Gardner bahwa ada 9 macam kecerdasan 

yang dimiliki oleh anak. Ke-9 kecerdasan itu adalah kecerdasan linguistic, 

logic mathematic, visual spasial, musical, interpersonal, intrapersonal, 

kinesthetic, naturalis, dan eksistensialis.  

4. Fungsi kreativitas: respon yang baik dari anak merupakan langkah awal 

menuju kreativitas. Respon merupakan jawaban atas rangsangan yang 

diberikan. Sedangkan kreatif mengandung unsur mencipta, memodifikasi 

atau menciptakan kembali. Ciri-ciri anak kreatif antara lain adalah berani 

mengemukakan sendiri, bisa memecahkan masalah sendiri, tidak takut 

mencoba, gagal, atau takut dimarahi, dapat mencipta musik, gerak, rupa, 

atau seni walaupun amat sederhana. Mampu menceritakan hal yang 

dirasakan, dilihat, didengar, dicium, dirabanya suatu obyek baik itu 

buatan sendiri atau orang lain. 

Keberhasilan dari kegiatan berkesenian untuk anak TK bukanlah 

dilihat dari keindahan hasil karya yang dihasilkan anak-anak tetapi lebih 



  

diutamakan pada proses berkreasi yang memberikan kebebasan 

berekspresi dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan karakteristik 

kepribadian masing-masing anak.  

      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. Bahkan kebanyakan anak 

mengeluh dengan mengatakan tidak bisa ketika diberi tugas melipat 

tersebut.  

             Dalam proses pembelajaran di Taman Kanak-Kanak, kreativitas 

anak dirangsang dan dieksplorasi melalui kegiatan belajar melalui 

bermain sebab bermain merupakan sifat alami anak. 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. 

 Menurut hasil  penelitian  Dr. Keith Osbourn  (Ahli 

perkembangan anak dari Universitas Georgia Amerika Serikat) puncak 

perkembangan kecerdasan anak terjadi sejak lahir sampai usia lima  

tahun. Sedang kreativitas anak baru mulai meningkat pada usia  tiga tahun 



  

dan mencapai puncaknya pada usia 41/2 tahun (Ismail,  2009: 234). 

Apabila kreativitas anak pada usia ini (usia rata-rata anak kelompok B) 

tidak diupayakan perkembangannya, maka potensi kreativitas tersebut 

akan cenderung menurun. 

       Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 

dilakukan penelitian dengan judul "Pengembangan Kreativitas Anak 

Melalui Bermain dengan Media Kertas Lipat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

pada Anak Kelompok  B TK 01 Karang Kecamatan Karangpandan 

Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012-2013". 

 

B.  Identifikasi Masalah 

       Dari berbagai persoalan yang telah penulis identifikasi ada beberapa yang 

perlu penulis sampaikan disini, di antaranya adalah 

1. Anak sering tidak mau melaksanakan tugas dalam kegiatan seni, terutama 

melipat dengan alasan tidak bisa dan tidak menyelesaikan tugasnya 

sampai tuntas.  

2. Aktivitas dan kreativitas anak rendah sehingga mempengaruhi hasil 

pembelajaran 

C.  Pembatasan Masalah 

       Agar penelitian ini lebih efektif, efisien dan terarah maka diperlukan 

pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Masalah yang diteliti terbatas pada upaya pegembangan kreativitas anak 

kelompok B TK 01 Karang  tahun pelajaran 2012-2013 melalui bermain  



  

dengan kegiatan bermain koperatif  dengan prosedur dan langkah kerja 

membuat origami dengan teknik 3M (melipat, menggunting, merekat) 

menggunakan media kertas lipat ukuran 160x160. 

 

D.  Perumusan Masalah 

       Dari latar belakang  permasalahan yang telah dikemukakan di atas 

didapatkan perumusan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah Penerapan bermain dengan media kertas lipat mampu 

mengembangkan kreativitas  anak kelompok B TK 01 Karang 

Karangpandan Kabupaten Karanganyar  tahun pelajaran 2012/2013? 

2. Seberapa besarkah penerapan bermain dengan media kertas lipat mampu 

mengembangkan kreativitas anak kelompok B TK 01 Karang 

Karangpandan Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Berdasar perumusan masalah,  tujuan penelitian ini adalah 

1.  Tujuan Umum 

Untuk mengembangkan kreativitas anak kelompok B  TK 01 Karang 

Karangpandan Kabupaten Karanganyar tahun pelajarn 2012-2013 

2.  Tujuan Khusus  

Untuk mengembangkan kreativitas anak kelompok B TK 01 Karang 

Karangpandan Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012-2013 

melalui bermain dengan media kertas lipat 



  

 

F.  Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoretis 

a. Bagi Peneliti Lain: Mendapatkan teori baru tentang peningkatan 

kecerdasan interpersonal  anak TK, sehingga dapat dijadikan dasar 

untuk penelitian selanjutnya. 

b. Bagi Pengambil Kebijakan: Memberi landasan dan argumentasi bagi 

kebijakan yang akan diambil guna peningkatan mutu pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru:  Diharapkan berdasarkan hasil PTK ini  guru bisa 

mengetahu strategi  dan model pembelajaran  untuk 

mengembangkankan kreativitas anak TK/RA 

b. Bagi anak: diharapkan hasil PTK ini bisa bermanfaat sebagai motivasi 

untuk  mengembangkan potensi yang dimiliki secara wajar 

c. Bagi Sekolah:  Diharapkan hasil PTK ini bisa memberikan 

rekomendasi kepada sekolah untuk menyediakan media dan fasilitas 

serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

strategi, metode, atau model  pembelajaran sehingga kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


