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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan sebagai suatu proses, baik berupa pemindahan maupun 

penyempurnaan akan melibatkan dan mengikutsertakan bermacam-macam 

komponen dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Pendidikan 

dilakukan seumur hidup sejak usia dini sampai akhir hayat, pentingnya 

pendidikan diberikan pada anak usia dini terdapat di dalam Undang-undang 

Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan 

Anak Usia Dini pasal 1 ayat 1, dinyatakan bahwa: Pendidikan anak usia dini 

yang selanjutnya disebut PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepa da anak sejak lahir sampai berusia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Pendidikan TK merupakan salah satu bentuk pendidikan formal 

pendidikan anak usia dini, di dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 
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Tahun 2003 Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Anak Usia Dini pasal 1 

ayat 7 dijelaskan : Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah 

salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 

formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia empat 

tahun sampai enam tahun.  

Pendidikan mengemban tugas untuk dapat mengembangkan potensi 

kreatif yang dimiliki setiap anak. Anak perlu mendapat bimbingan yang tepat, 

sehingga memungkinkan mereka untuk dapat mengembangkan potensi dan 

kemampuan secara optimal. Pada akhirnya kemampuan tersebut diharapkan 

dapat berguna baik bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat luas pada 

umumnya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat 14 yang 

menyatakan bahwa "Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam pendidikan lebih lanjut" (Anggani Sudono, 2010: 

14). Dalam hal ini kreativitas merupakan bakat yang secara potensial dimiliki 

setiap orang, dapat diidentifikasi dan dipupuk melalui pendidikan yang tepat, 

diantaranya pada Taman Kanak-Kanak sebagai salah satu tempat 

diselenggarakannya Pendidikan Anak Usia Dini.  

Kreativitas salah satu potensi yang dimiliki setiap individu, penting 

untuk dikembangkan sejak usia dini (Ayah Edy, 2009 : 8). Karena masa ini 
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individu memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat mengembangkan 

potensi tersebut (Munandar, 1995 : 1). Perkembangan kecerdasan anak usia 

empat sampai enam tahun, sedang mengalami peningkatan dari 50% menjadi 

80% (Maryana, 2005: 9). Hal ini menunjukkan pentingnya upaya 

pengembangan seluruh potensi anak, salah satunya kreativitas. 

Kreatifitas merupakan daya/kemampuan manusia untuk menciptakan 

sesuatu. Kemampuan ini dapat terkait dengan bidang seni maupun ilmu 

pengetahuan. Dalam bidang seni, intuisi dan inspirasi sangat berperan besar 

dan menuntut spontanitas lebih tinggi. Di bidang ilmu pengetahuan, 

kemampuan pengamatan dan perbandingan, menganalisa dan menyimpulkan 

lebih menentukan. Kedua-duanya menuntut pemusatan perhatian, 

kemampuan, kerja keras dan ketekunan, kedua -duanya bertolak dari 

intelektualisme dan emosi, serta merupakan cara pengenalan realitas alam dan 

kehidupan yang sama. 

Menurut seorang psikolog terkenal, Erick Erikson, masa usia tiga 

setengah tahun hingga enam tahun adalah masa penting bagi seorang anak 

untuk mengembangkan kreativitasnya. Erikson mengatakan bahwa masa ini 

adalah masa pembentukan sikap initiative versus guilt (inisiatif dihadapkan 

pada rasa bersalah). Anak-anak yang mendapat lingkungan pengasuhan dan 

pendidikan yang baik, akan mampu mengembangkan sikap kreatif, antusias 

untuk bereksplorasi, bereksperimen, berimajinasi, serta berani mencoba dan 

mengambil resiko. Namun, semua itu bergantung pada lingkungan belajar 

anak, apakah memang kondusif untuk mencapai perkembangan tersebut? 
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Banyak orangtua, berharap, ketika anaknya masuk ke sekolah TK, 

sekolah tersebut mampu menyiapkan anak agar bisa membaca, menulis, dan 

berhitung. Akibatnya, banyak sekolah TK yang mengorientasikan 

pendidikannya secara lebih akademik. Hal ini biasanya membuat guru lebih 

sering menyuruh anak untuk duduk diam di ruang kelas, belajar menulis, dan 

mengerjakan soal-soal berhitung. Bahkan, hasil pekerjaan anak itu sudah 

mendapat nilai, kritik, dan disalahkan oleh guru. Padahal, menurut Ericson, 

apabila pada masa ini anak sering dikritik, disalahkan, atau diberikan nilai, 

maka sikap yang akan berkembang di dalam dirinya adalah perasaan bersalah 

dan takut. Perasaan bersalah ini akan nembuat anak takut untuk mencoba, 

mengambil inisiatif dan berkreasi. 

Dengan berkembangnya kreativitas pada anak Taman Kanak-Kanak, 

anak memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan 

berekspresi menurut caranya sendiri (manfaat baik terhadap perkembangan 

kognitif) dapat menjadi alat untuk menyeimbangkan emosi anak sehingga 

perkembangan kepribadian anak kembali harmonis (manfaat baik terhadap 

kesehatan jiwa) dan anak akan memperoleh kecakapan untuk merasakan, 

membeda -bedakan, menghargai keindahan yang akan mengantar dan 

mempengaruhi kehalusan budi pekertinya (manfaat baik terhadap 

perkembangan estetika), demikian yang disampaikan Andy Yudha (2010:13). 

Selain itu pengembangan kreativitas bagi anak Taman Kanak-Kanak memiliki 

tujuan untuk mengenalkan cara mengekspresikan diri melalui hasil karya 

dengan menggunakan teknik-teknik yang dikuasainya, mengenalkan cara 
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dalam menemukan alternatif pemecahan masalah, membuat anak memiliki 

sikap keterbukaan terhadap berbagai pengalaman dengan tingkat kelenturan 

dan toleransi yang tinggi terhadap ketidakpastian, membuat anak memiliki 

kepuasan diri terhadap apa yang dilakukannya dan sikap menghargai hasil 

karya orang lain, membuat anak kreatif, yaitu yang memiliki kelancaran untuk 

mengemukakan ide, kelenturan untuk mengemukakan berbagai alternatif 

pemecahan masalah, orisinalitas dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran, 

elaborasi dalam gagasan, keuletan dan kesabaran atau kegigihan dalam 

menghadapi rintangan dan situasi yang tidak menentu (Suririnah, 2009 : 34). 

Di Taman Kanak-kanak Mardisiwi Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014 

berdasarkan pengamatan sehari-hari anak di TK tersebut dalam hal kreativitas 

belum terlihat optimal, hal tersebut nampak seperti saat menyelesaikan 

pekerjaan, anak belum memiliki keberanian dalam hal bereksplorasi dan 

berekspresi, anak ragu, takut, tidak percaya diri, lebih sering meniru cara Guru 

atau teman lain, anak masih tergantung pada contoh yang diberikan Guru, atau 

anak masih meniru cara guru menyelesaikan pekerjaannya.  

Membacakan dongeng atau cerita untuk anak memiliki banyak manfaat. 

Terutama bagi perkembangan untuk masa depan anak. Ikatan emosional yang 

terbangun antara orang tua dan anak dapat memperkuat kecerdasan emosinya. 

Selain itu cerita yang didengarkan dapat merangsang daya imajinasi anak dan 

dapat memupuk kreativitas dan berbagai ide yang tumbuh dari cerita. Inilah 

kekuatan cerita atau dongeng yang dibacakan oleh orang tua. Bahkan 

dikatakan oleh para pakar pendidikan bahwa 15 menit membacakan cerita 


