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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini peran lembaga pendidikan formal sangat menunjang 

tumbuh kembang dan cara bergaul dengan orang lain. Selain itu lembaga 

pendidikan tidak hanya sebagai wahana untuk sistem bekal ilmu pengetahuan, 

namun juga sebagai lembaga yang dapat memberi ketrampilan atau bekal 

untuk hidup yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat di dalam 

masyarakat. 

Tujuan pendidikan secara nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, dengan 

kutipan, dinyatakan bahwa:      

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. 
 
Kutipan tersebut menjelaskan tujuan pendidikan nasional untuk 

menumbuhkan perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.   
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Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk menumbuhkembangkan 

kreativitas anak didik. Kreativitas merupakan suatu tuntutan pendidikan dan 

kehidupan yang sangat penting pada saat ini. Kreativitas merupakan kunci 

sukses dan keberhasilan dalam kehidupan. Orang yang tidak kreatif, 

kehidupannya sulit sekali meraih keberhasilan. Dengan keadaan zaman yang 

sudah mengglobal dan penuh dengan tantangan serta persaingan seperti 

sekarang ini membutuhkan orang-orang kreatif.   

Pentingnya kreativitas dalam kehidupan anak karena kreativitas 

merupakan suatu kemampuan yang sangat berarti dalam proses kehidupan 

manusia.  Anak yang kreatif, antara lain senang mencari pengalaman baru, 

memiliki keasyikan dalam mengerjakan tugas, memiliki ketekunan tinggi, 

kritis terhadap orang lain, berani menyatakan pendapat, selalu ingin tahu, 

peka atau perasa, enerjik dan ulet, menyukai tugas yang majemuk, percaya 

diri, mempunyai rasa humor, memiliki rasa keindahan, dan penuh imajinasi. 

Sebaliknya, anak yang tidak memiliki kreativitas membuat anak dalam 

berpikir kurang spontan, kurang berani dalam mengungkapkan ide-idenya, 

anak bersikap monoton kurang memiliki sikap keingintahuan, dan  daya 

imajinasi tidak mengalami perkembangan.  

Anak yang memiliki kreativitas akan menghasilkan berbagai inovasi 

dan perkembangan baru dalam suatu kehiduapan. Individu dan organisasi 

yang kreatif akan selalu dibutuhkan oleh lingkungannya karena anak dapat 

mampu memenuhi kebutuhan lingkungan yang terus berubah dan mampu 

untuk bertahan dalam kompetisi global yang dinamis dan ketat. Oleh sebab 
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itu, anak perlu dididik untuk memiliki kreativitas sejak dini. Kusumaningrum 

(2010: 4) menjelaskan beberapa alasan mengapa kreativitas perlu dipupuk 

sejak dini. Pertama, proses kreatif merupakan perwujudan dari aktualisasi 

diri. Kedua, kreativitas adalah kemampuan untuk menemukan cara-cara baru 

dalam memecahkan masalah. Ketiga, menyibukkan diri dalam proses kreatif 

bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi anak karena dari kegiatan kreatif 

anak akan mendapatkan kepuasan yang tinggi, sehingga hal ini akan 

meningkatkan makna dan kebahagiaan hidup anak. Keempat, kreativitas 

menjadikan peradaban manusia berkembang dengan pesat.  

Pendidikan anak sejak dini diawali dari Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) menjadi sedemikian penting, karena pendidikan manusia pada lima 

tahun pertama sangat menentukan kualitas hidup selanjutnya. Semua individu 

demikian, keberhasilan hidup seseorang ditentukan oleh bagaimana individu 

memperoleh pendidikan, perlakuan, dan kepengasuhan pada awal-awal tahun 

kehidupannya. Pentingnya kreativitas bagi anak sejak usia dini, karena 

dengan kreativitas anak dapat mewujudkan (mengaktualisasikan) dirinya 

sesuai kemampuan anak termasuk kebutuhan pokok tingkat tertinggi dalam 

hidup manusia. Anak dididik kreativitas sejak usia dini akan membentuk 

sikap dan pribadi kreatif pada diri anak, sehingga dengan kreativitas 

memungkinkan anak untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sebaliknya, 

apabila anak hingga dewasa tidak memiliki kreativitas dan akan menemui 

banyak kesulitan dalam hidupnya. 
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Ada empat jenis kreativitas anak, dijelaskan oleh Musfiroh (2010: 16) 

bahwa kreativitas anak meliputi: (a) bahasa, contohnya humor, bermain 

peran, teka-teki, permainan bahasa, menebak lirik, dan membelokkan lirik. 

(b) musik, contohnya mencipta lagu sendiri, mengisi kata-kata dalam lagu, 

menebak nada, membelokkan nada, dan memukul benda serta menikmati 

bunyinya. (c) visual, contohnya menggambar sesuai imajinasi, memberi 

warna sesuai keinginan, dan menggambar sesuai persepsi bermain bayangan. 

(d) kinestetik sosial, misalnya berjoged dan membuat tarian sendiri, dan 

merayu. 

Dari empat jenis kreativitas tersebut, kreativitas pada anak TK Desa 

Pondok Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo termasuk rendah. 

Berdasarkan hasil observasi pada saat anak di sekolah, dari 15 anak di kelas B 

hanya ada 4 (30%) yang kreatif dan 11 (70%) anak lainnya bersikap pasif. 

Siswa tidak kreatif ini dapat dilihat dari hasil gambaran anak bersifat 

monoton, misalnya anak yang suka menggambar gunung akan sering 

menggambar gunung, demikian pula pada anak yang suka menggambar 

bunga akan sering menggambar bunga. Dapat dilihat juga dari sikap anak 

ketika kegiatan di dalam kelas yang hanya diam dan tidak banyak bertanya. 

Ketika istirahat diluar kelas anak tidak ikut aktif bermain bersama teman-

temannya. Akibat anak tidak kreatif berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran. Kreativitas anak TK yang cenderung rendah ini perlu 

mendapat perhatian bagi guru-guru TK ataupun orangtua. 
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Orangtua merupakan faktor penting dan utama untuk menumbuhkan 

kreativitas anak, sebab pendidikan yang pertama kali diperoleh anak di 

lingkungan keluarga dan orangtua sebagai pelaku pendidik anak di rumah. 

Peran orangtua dalam mendidik kreativitas anak dapat dilakukan melalui 

penerapkan pola asuh. Pribadi kreatif akan berkembang jika orangtua 

mempunyai kebiasaan- kebiasaan kreatif seperti teliti, cermat, disiplin, dan 

keteraturan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dicontoh oleh anak 

Shochib (2003: 18) menjelaskan bahwa pola asuh orang tua menjadi faktor 

terpenting dalam kehidupan anak selanjutnya, sebab orangtua menanamkan 

dasar kepribadian seseorang setelah dewasa. Setiap orangtua perlu menyadari 

akan tugas utamanya yaitu mendidik dan mengasuh anak usia dini, sehingga 

orangtua dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, optimal, dan 

maksimal.  

Anak menjadi pribadi kreatif tidaklah didapat dengan tiba-tiba ketika 

seseorang telah dewasa dan dihadapkan pada aneka permasalahan. Kreativitas 

memerlukan proses, ibarat tanaman kreativitas pun perlu dipupuk, disiram 

dan dirawat agar bisa tumbuh subur. Di sinilah peran para orangtua dan 

pendidik untuk membantu anak-anak mengoptimalkan potensi kreatifnya 

sejak dini sebagai bekal bagi anak.  

Janah (2012: 43) menjelaskan ada tiga pola asuh orangtua terhadap 

anak, yaitu pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, dan pola asuh permisif. 

Masing-masing pola ini memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Pola 

asuh demokratis adalah pola asuh yang memperlihatkan pengawasan ketat 
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pada tingkah laku anak, tetapi juga responsif, menghargai pemikiran, 

perasaan, dan mengikutsertakan anak dalam pengambilan keputusan. Pola 

asuh otoriter adalah pola asuh yang menuntut anak mengikuti perintah orang 

tua, tegas, dan tidak memberi peluang anak untuk mengemukakan pendapat. 

Pola asuh permisif adalah pola asuh yang mendidik anak secara bebas, anak 

dianggap sebagai orang dewasa, diberi kelonggaran untuk melakukan hal 

yang dikehendaki. 

Teviana (2011: 7) menjelaskan bahwa orangtua dengan pola asuh 

demokratis  menghargai dan memahami keadaan anak dengan kelebihan 

kekurangannya sehingga anak mampu berkreatif dengan daya imajinasi yang 

dimiliki, mampu mengungkapkan keinginannya, dapat bermain dengan 

suasana yang menyenangkan, dan mampu mengembangkan keingintahuannya 

secara terkontrol. Orangtua dengan pola asuh otoriter membuat anak kurang 

mampu mengembangkan imajinasinya, keingintahuannya rendah, atau 

bersikap pasif. Orangtua dengan pola asuh permisif membuat kreatif anak 

berkembang dengan bebas yang cenderung bersikap negatif, karena anak 

kurang mampu mengontrol  kreatifnya, seperti anak berimajinasi seolah-olah 

menjadi tokoh yang disenangi yang membuat anak melakukan aktivitas yang 

membahayakan diri anak.   

Berlandaskan pada uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Perbedaan Kreativitas Ditinjau dari Pola Asuh 

Orangtua Pada Anak Kelompok B TK di Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian ini dapat terarah, maka perlu 

dilakukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Pola asuh orangtua dalam penelitian ini ada 3, yaitu pola asuh demokratis, 

pola asuh otoriter, dan pola asuh permisif.  

2. Kreativitas pada anak di sekolah.  

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah ada perbedaan 

kreativitas ditinjau dari pola asuh orangtua pada anak kelompok B TK di 

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perbedaan kreativitas ditinjau dari pola asuh 

orangtua pada anak kelompok B TK di Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014. 

 
 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, pembatasan, perumusan 

masalah, dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat 

secara teoritis dan praktis. 
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1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran 

pada dunia pendidikan, khususnya pada anak TK dalam perkembangan 

kreativitas. Kreativitas anak perlu mendapat perhatian, sebab kreativitas 

pada anak usia TK dapat dijadikan dasar anak dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sosialnya.   

2.  Manfaat Praktis 

Manfaat praktis merupakan manfaat yang ditujukan langsung 

kepada para pihak yang terlibat dalam penelitian.  Penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi guru dan orang tua. 

a. Bagi guru, diharapkan dalam penelitian ini dapat dijadikan masukan 

pengetahuan tentang pentingnya pola asuh orangtua dan kreativitas, 

sehingga guru dapat membantu orangtua dalam mendidik anak menjadi 

kreatif.  

b. Bagi orang tua, diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat dalam menentukan pola asuh yang diterapkan orangtua dan 

dapat membantu orangtua dalam mendidik agar anak menjadi kreatif. 

 


