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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak usia dini (0-6 tahun) dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya. Pendidikan anak 

usia dini adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 

perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar) kecerdasan (daya 

pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual) sosioemosional 

(sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan 

keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini yang 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak di luar 

lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar.  

Fungsi Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal 

adalah untuk mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak, 

mengenalkan anak dengan dunia sekitar, menumbuhkan sikap perilaku yang 

baik, mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang 

dimiliki anak, serta menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar yang 

dalam pembelajarannya dengan bermain sambil belajar dan belajar sambil 
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bermain. Disebutkan dalam UU. No 20 Tahun 2003 pasal 28 tentang 

Sisdiknas bahwa Tujuan pendidikan anak usia dini untuk mengembangkan 

seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar terbentuk perilaku dan 

kemampuan dasar sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

Pada dasarnya semua anak kreatif (Wahyudin, 2006 : 23). Perjalanan 

hidup manusia ada yang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan 

potensi kreatifnya, ada pula yang kehilangan potensi kreatifnya karena tidak 

mendapat kesempatan ataupun tidak menemukan lingkungan yang 

memfasilitasi perkembangan potensi kreatifnya. Sungguh disayangkan 

apabila potensi kreatif tersebut menghilang pada diri manusia, agar tidak 

kehilangan potensi kreatif anak, perlu untuk mengupayakan mengembangkan 

kreativitas anak agar dapat tumbuh optimal dengan kondisi yang nyaman dan 

menyenangkan sehingga dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya. 

Perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi telah berkembang 

demikian pesatnya, semua itu menuntut manusia untuk berpikir kreatif 

sehingga seluruh umat manusia di belahan bumi manapun, termasuk 

masyarakat Indonesia sedikit banyaknya telah menikmati buah karya ilmu 

pengetahuan, seni dan teknologi. Hasil karya ilmu pengetahuan dan teknologi 

seperti mobil, pesawat, kereta api, televisi dan masih banyak lagi sarana yang 

memudahkan kerja manusia. Itu semua merupakan hasil karya kreativitas 

yang dikembangkan oleh manusia-manusia kreatif. Penumbuhan kreativitas 

anak harus dimulai sejak anak dalam usia dini. Terdapat sejumlah alasan 
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perlunya pengembangan kreativitas dilakukan sejak usia dini karena 

kreativitas merupakan salah satu bakat yang secara potensial dimiliki oleh 

setiap orang dan merupakan hasil interaksi antara individu dengan 

lingkungannya. Oleh karena itu, semua  anak dituntut aktif dan kreatif melalui 

kegiatan-kegiatan yang mendidik seperti kegiatan menggambar bebas. 

Segala upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan 

peningkatan mutu pembelajaran yang nantinya akan meningkatkan kreativitas 

anak. Selain itu pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh guru dengan 

suasana yang edukatif dan menyenangkan agar anak didik dapat 

melaksanakan tugas belajar dengan baik selain itu anak-anak agar 

memperoleh dasar dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, 

kreativitas dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Kegiatan menggambar 

bebas diharapkan dapat meningkatkan kreativitas anak karena dengan 

kegiatan ini anak akan menjadi kreatif dalam menuangkan ide-ide dan 

gagasan yang ada pada diri anak. 

Dalam proses perkembangan kreativitas melalui kegiatan menggambar 

bebas, dalam pengamatan penulis mendapati anak usia dini khususnya pada 

pendidikan Taman Kanak-kanak MTA Jirapan Masaran masih belum tampak 

dan tidak terlalu menonjol adanya perkembangan kreativitas. Dapat dilihat 

khususnya pada kegiatan menggambar bebas, anak masih mengalami kurang 

mandiri dan kurang percaya diri dalam menuangkan ide-ide kreatifnya dalam 

kegiatan mewarnai gambar. Anak juga  masih  bingung  dalam memilih 

warna yang tepat untuk gambarnya sehingga masih banyak anak yang 
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bertanya kepada guru. Kurangnya waktu untuk kegiatan menggambar karena 

guru harus mengejar sasaran kurikulum yang ditentukan, sarana yang kurang 

mendukung karena di TK MTA Jirapan peralatan dalam menggambar bebas 

hanya berupa pensil warna sehingga anak kurang berkreasi dalam 

menggambar bebas padahal pada saat ini perkembangan peralatan dalam 

menggambar bebas banyak sekali antara lain: krayon yang beraneka macam 

warna sehingga anak dapat berkreasi, mencampur warna, degradasi warna.  

pembelajaran menitik beratkan pada hafalan surat-surat pendek, do’a dan 

hadist serta kurangnya pengetahuan guru tentang kreativitas anak dalam 

menggambar bebas, sehingga pengembangan terhadap kreativitas anak masih 

kurang. 

 Dari kondisi ini tampak sekali, kreativitas anak dalam menggambar 

bebas belum terlihat baik, sehingga penulis tertarik  untuk melakukan 

penelitian “Upaya Mengembangkan Kreativitas Anak Melalui Kegiatan 

Menggambar Bebas di TK MTA Jirapan Masaran”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang muncul berdasarkan  latar belakang dan 

pembatasan masalah yang telah ditentukan tersebut diatas dapat dirumuskan 

masalah penelitian yaitu “Apakah kegiatan menggambar bebas dapat 

mengembangkan kreativitas anak di kelas A TK MTA Jirapan Masaran tahun 

pelajaran 2012/2013?”. 
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C. Tujuan Masalah 

a. Tujuan Umum 

Untuk mengembangkan  kreativitas TK MTA Jirapan, Masaran, Sragen 

tahun pelajaran 2012/2013. 

b. Tujuan Khusus 

Untuk mengembangkan kreativitas anak melalui kegiatan menggambar 

bebas pada anak kelas A TK MTA Jirapan, Masaran, Sragen tahun 

pelajaran 2012/2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a.  Memberikan sumbangan kepada dunia pendidikan, khususnya dalam 

hal kreativitas anak. 

b.  Untuk perbaikan proses belajar mengajar, khususnya bagi peneliti, 

guru Taman Kanak-kanak umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi penulis 

 Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagaimana  

mengembangkan kreativitas anak usia dini melalui kegiatan 

menggambar bebas. 
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b. Bagi guru 

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara 

mengembangkan kreativitas anak usia dini melalui kegiatan 

menggambar bebas. 

c.  Bagi peserta didik 

Diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai 

pembelajaran secara aktif, kreatif, dan menyenangkan melalui kegiatan 

menggambar bebas. 

d.  Bagi orang tua 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi orang tua 

tentang kegiatan menggambar dapat meningkatkan kreativitas, 

sehingga orang tua dapat memberikan suatu media yang sesuai kepada 

anak agar dapat membantu kreativitas anak. 

 

 

 

 

 

 

  




