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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia anak adalah dunia bermain, dalam kehidupan anak-anak, sebagian 

besar waktunya dihabiskan dengan aktivitas bermain. Filsuf Yunani, Plato, 

merupakan orang pertama yang menyadari dan melihat pentingnya nilai praktis dari 

bermain. Anak-anak akan lebih mudah mempelajari aritmatika melalui situasi 

bermain. Bermain dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan 

dan kemampuan tertentu pada anak. Istilah bermain diartikan sebagai suatu kegiatan 

yang dilakukan dengan mempergunakan atau tanpa mempergunakan alat yang 

menghasilkan pengertian, memberikan informasi, memberikan kesenangan, dan dapat 

mengembangkan imajinasi anak. Bermain merupakan bagian yang amat penting 

dalam tumbuh kembang anak untuk menjadi manusia seutuhnya. melalui kegiatan 

bermain anak bisa mencapai perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial 

(Prasetyono, 2007) 

Ada berbagai macam jenis permainan yaitu permainan fungsional, permainan 

membangun (konstruktif) permainan pura-pura dan permainan dengan peraturan. 

Permainan konstruktif menjadi alternatif metode untuk merangsang kemampuan 

berfikir kreatif anak. Terdapat beberapa alasan mengapa permainan konstruktif dirasa 

mampu untuk meningkatkan kreativitas anak. Kreativitas bagi anak-anak adalah suatu 
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permainan. Sejak masih bayi, mereka telah mengembangkan berbagai macam 

permainan kreatif. Oleh karena itumetode pembelajaran dengan permainan adalah 

langkah awal menujupencapaian kreativitas siswa. Anak belajar melalui pengalaman, 

bakat seorang anak akan tumbuh dan berkembang melalui pengalamannya (Santoso, 

2003). Penelitian yang dilakukan oleh Husodo (2007) menyatakan model permainan 

cipta lagu pada pembelajaran seni budaya dapat meningkatkan kreativitas siswa. 

Ihsan (2006), menyimpulkan bahwa permainan yang dikreasikan secara kreatif 

(permainan konstruktif kardus) dapat meningkatkan perkembangan motorik halus 

anak. Dalam penelitiannya, Mulyadi (2007) mengemukakan bahwa kreativitas anak 

usia prasekolah dapat ditingkatkandengan upaya pengembangan kreativitas melalui 

kegiatan bermain, baik dilakukan melalui pendekatan terhadap anak maupun ibu. 

Efek pengembangan kreativitas akan menjadi maksimal apabila upaya pengembangan 

kreativitas pada anak usia prasekolah dilakukan melalui pendekatan terhadap anak 

dan ibu sekaligus. Jadi dengan memberikan pelatihan cara kreativitas, terbukti 

dapatmeningkatkan kreativitas anak. 

Pakar-pakar bidang pendidikan melihat bahwa kreativitas bangsa Indonesia 

masih tergolong sangat rendah, hal ini diungkapkan oleh Jellen dan Urban (dalam 

Munandar, 2004) ketika melakukan penelitian dengan menggunakan TCD-DP (Test 

For Creative Thinking Drawing Production) dengan sampel dari delapan Negara, 

termasuk Indonesia. Tes ini diberikan pada siswa Sekolah Dasar di Jakarta yang 

termasuk cukup bermutu. Ternyata dari penelitian Jellen-Urban angka Indonesia 

mencapai skor kreativitas yang paling rendah dibandingkan dengan Negara-negara 
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lain, diantaranya : Filipina,India dan Afrika Selatan. Semua tes dikirim oleh Utami 

Munandar dan di skor sendiri oleh Jellen dan Urban untuk menjamin objektifitas 

dalam penelitian. 

Menurut Munandar (dalam Nashori dan Diana 2002) pendidikan formal di 

Indonesia terutama menekankan pada pemikiran konvergen. Murid-murid jarang 

dirangsang untuk melihat suatu masalah dari berbagai macam sudut pandang atau 

untuk memberikan alternatif-alternatif penyelesaian suatu masalah. 

Mengapa Indonesia menjadi Negara dengan tingkat kreativitas rendah? 

menurut Andi (2005) ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut 

terjadi hal ini dikarenakan perhatian pemerintah dalam meningkatkan kreativitas anak 

khususnya di tingkat sekolah dasar sangat rendah terbukti dengan mata pelajaran 

yang mendukung kearah itu hanya ada satu yaitu mata pelajaran kerajinan tangan dan 

kesenian porsinya pun hanya 2 jam seminggu. Kesadaran pendidik tentang 

pentingnya kreativitas dalam mencetak generasi kreatif sangat rendah. Hal ini dapat 

dilihat pendidik mengajarkan suatu mata pelajaran dengan cara yang kurang kreatif 

dan adanya budaya bahwa apa yang di sampaikan orang tua dan guru selalu benar. 

Dengan itu secara tidak sadar pendidikan kita telah membunuh kreativitas anak yang 

seharusnya berkembang dengan pesat. 

Setiap kemajuan yang diraih manusia selalu melibatkan kreativitas. Ketika 

manusia mendambakan produktivitas, efektivitas dan efisiensi yang lebih baik atau 

lebih tinggi dari apa yang sebelumnya dicapai, maka kreativitas dijadikan dasar untuk 

menggapainya. Karena dirasa pentingnya kreativitas dalam kehidupan, maka usaha-
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usaha yang dilakukan manusia dalam berbagai konteksnya selalu melibatkan 

kreativitas. Contohnya seperti Lampu pijar yang ditemukan Thomas Alva Edison, 

Bill Gates dengan perangkat lunak yang dibuatnya dengan sebutan Microsof, Walt 

Disney dengan menciptakan film kartun itu merupakan contoh kreativitas yang 

bermanfaat bagi kehidupan manusia (Nashori dan Diana, 2002). Dari apa yang 

diciptakan oleh para tokoh tersebut diketahui kreativitas adalah jantung dari inovasi, 

tanpa kreativitas tidak akan ada inovasi. Sebaliknya, semakin tinggi kreativitas, 

semakin lebar pula jalan ke arahinovasi. Kreativitas merupakan suatu dinamika 

proses yang selalu mengacu kehal-hal baru yang positif. Baru dimasa sekarang 

menjadi kuno dimasa depan dan memerlukan pembaharuan lagi. Dalam setiap 

pembaharuan tersebut diperlukan proses kreatif. Kreativitas merupakan suatu 

kegiatan yang bermakna dan bermanfaat tidak hanya dirasakan oleh orang yang 

bersangkutan tapi juga oleh lingkungan masyarakat. Kreativitas diperlukan dalam 

meningkatkan kualitas hidup manusia karena kreativitaslah yang memungkinkan 

perkembangan ilmu, teknologi dan seni. (Wahyudin, 2007) 

Kebutuhan akan kreativitas dalam penyelenggaraan pendidikan dewasa 

inidirasakan merupakan kebutuhan setiap anak. Dalam masa pembangunan dan 

erayang semakin mengglobal dan penuh persaingan ini setiap individu dituntut untuk 

mempersiapkan mentalnya agar mampu menghadapi tantangan-tantangan masa 

depan. Oleh karena itu, pengembangan potensi kreatif yang pada dasarnya ada pada 

setiap manusia terlebih pada mereka yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar 
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biasa perlu dimulai sejak usia dini. Baik itu untuk perwujudan diri secara pribadi 

maupun untuk kelangsungan kemajuan bangsa (Dini Rosalina, 2008). 

Dalam GBHN 1993 dinyatakan bahwa pengembangan kreativitas (daya cipta) 

hendaknya dimulai pada usia dini, yaitu dilingkungan keluarga sebagai tempat 

pendidikan pertama dan dalam pendidikan pra sekolah.  Kreativitas perlu dipupuk, 

dikembangkan dan ditingkatkan, disamping mengembangkan kecerdasan dan ciri-ciri 

lain yang menunjang pembangunan. 

Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan ole Negara 

Jepang. Penggalian kreativitas tidak hanya sampai ditaman kanak kanak malah lebih 

dikembangkan lagi di tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan beberapa mata pelajaran 

pendukung seperti : Craft, Art, Music, Home Economics (to learn simple cooking and 

sewing skill). Di tingkat kelas rendah, mata pelajaran yang mendukung kreativitas 

lebih benyak porsinya dibanding dengan kelas tinggi. Mata pelajaran yang mengarah 

pada pengembangan kreativitas anak lebih diistimewakan kedudukannya dibanding 

dengan mata pelajaran populer seperti Matematika, IPA, Biologi, IPS. Hal ini 

dilakukan karena Jepang sadar betul kalau kemampuan kreativitas inilah yang 

membuat negara menjadi maju. 

Andi (2005) dalam artikelnya mengatakan Negara Jepang dinilai mampu 

mencetak generasi penerusnya yang kreatif sehingga dapat dilihat bahwa Jepang telah 

mencipta dan merekayasa mobil-mobil yang merajai pasar Asia bahkan bisa 

merambat ke Amerika dan Eropa. Hasil kreatif dan inofasi lainya dapat dilihat dalam 

pembuatan robot berteknologi canggih, berbagai barang elektronik dengan merek 
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yang sangat akrab ditelinga konsumennya diseluruh dunia seperti Sony, Panasonic, 

Toshiba, Sharp, Toyota, Yamaha, Honda dan merek lainnya. Kenapa Jepang bisa 

menciptakan generasi yang kreatif? Jawabannya karena Negara Jepang menyiapkan 

generasinya melalui pendidikan sejak usia dini, dari mulai taman kanak-kanak sudah 

dirangsang daya kreativitas anak dengan berbagai cara. Jepang sangat menyadari 

bahwa diusia inilah masa perkembangan otak yang sangat pesat. Semua instrumen 

pembelajaran dikaitkan dengan perkembangan otak anak terutama otak kanan. 

Berdasar penelitian yang dilakukan oleh BIC Kids, Saat diminta memberi 

skor mengenai kreativitas anak dengan skala 1-10. Sebanyak 40 persen orang tua 

memberi anak-anak mereka skor antara 1-5 untuk kreativitas. Hal serupa juga 

dirasakan anak, seperti merasa kemampuan menggambar yang kurang (Nurlaila, 

2011). 

Sebuah study yang dilakukan George Land dalam Break-Point AndBeyond 

menunjukan fakta yang sangat dramatis. Anak usia 5 tahun mencetakskor kreativitas 

sebanyak 98%, anak usia 10 tahun 32%, remaja berusia 15tahun 10%, dan orang 

dewasa hanya 2%. Proses hidup terutama melalui lembaga pendidikan formal, seakan 

mengantarkan anak pada satu arah yang pasti, yakni menurunnya kreativitas (Nashori 

dan Diana, 2002). 

Setelah melalui proses perkembangan yang begitu pesat pada usia TK, 

Ternyata ada masanya anak mengalami kemandegan proses kreativitas. Proses 

pemandekan kreativitas telah berlangsung semenjak dini, menurut Mulyadi (2007) 

kreativitas ini mengalami proses pemandekan setelah seseorang mengikuti 
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pendidikan di Sekolah Dasar. Ketika berada dibangku Sekolah Dasar anak dilatih 

untuk memilih hanya satu jawaban yang benar atas satu persoalan dalam ujian. Hal 

ini menjadikan potensi berfikir kreatif tidak berkembang optimal. Proses pemandekan 

itu berlangsung hingga jenjang pendidikan tinggi. 

Berdasarkan data diatas, diketahui penyebab mengapa kreativitas tidak dapat 

berkembang secara optimal adalah karena seseorang dibiasakan untuk berpikir secara 

tertib dan dihalangi kemungkinannya untuk merespon dan memecahkan persoalan 

secara bebas. Dengan berpikir secara tertib semacam ini, seseorang dibiasakan 

mengikuti pola bersikap dan perilaku sebagaimana pola yang dikembangkan oleh 

lingkungannya. Di Indonesia, hasil-hasil penelitian mengungkapkan bahwa lembaga 

pendidikan maupun orang tua cenderung untuk mendidik siswa berpikir secara linier 

(searah) atau konvergen (terpusat). Subjek didik kurang didorong untuk berpikir 

divergen (menyebar, tidak searah), yang merupakan ciri kreativitas (Nashori dan 

Diana, 2002). 

Sekolah merupakan salah satu tempat yang sangat kondusif untuk 

mengembangkan kreativitas para siswanya, menurut Amabile (dalam Munandar, 

2004) guru dapat melatih keterampilan bidang pengetahuan dan keterampilan teknis 

dalam bidang khusus, seperti seni, bahasa, atau matematika. Guru juga dapat 

mengajarkan keterampilan kreatif, cara berfikir menghadapi masalah secara kreatif, 

atau memunculkan gagasan orisinal. Keterampilan seperti ini dapat diajarkan secara 

langsung, tapi paling baik disampaikan melalui contoh. 
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Kenyataannya justru banyak sekolah yang malah menghambat kreativitas 

anak. Seperti pengertian pendidik tentang konsep kreativitas masih kurang, 

Penekanan pembelajaran lebih pada penilaian bukan pada bermain sambil belajar, 

metode pembelajaran monoton, memberi tugas yang tidakbervariasi, dan tidak 

menghargai hasil karya anak. Ruang kelas tidak dipenuhi produk hasil karya anak. 

Jenis alat permainan yang tergolong alat permainan kreatif masih kurang. Hal 

tersebut yang dapat menghambat kreativitas anak. (Al-Khalili, 2005) 

Penelitian Aziz (2008) mengungkapkan bahwasanya pendidikan di Indonesia 

saat ini lebih berorientasi pada hasil yang bersifat pengulangan, penghapalan, dan 

pencarian satu jawaban yang benar terhadap soal-soal yang diberikan. Proses-proses 

pemikiran tingkat tinggi termasuk berpikir kreatif jarang sekali dilatihkan. Dari uraian 

diatas, dapat diketahui kemandekan kreativitas nantinya dimulai ketika anak mulai 

memasuki usia sekolah dasar (Mulyadi, 2007), untuk itu diperlukan suatu metode 

untuk mengoptimalkan kreativitas anak yang cocok dengan usia anak sekolah. 

Terdapat beberapa metode yang dapat meningkatkan kreativitas diantaranya yaitu 

dengan seni, musik, permainan dan metode lainnya. Salah satu metode yang tepat 

untuk mengembangkan kreativitas anak usia sekolah yaitu melalui permainan. 

Bermain adalah suatu kegiatan yang menyenangkan yang dilaksanakan untuk 

kepentingan kegiatan itu sendiri. Bagi anak-anak proses melakukan sesuatu lebih 

menarik dari pada hasil yang akan didapatkannya. Dengan bermain, anak-anak dapat 

mengekspresikan berbagai perasaan maupun ide–ide yang cemerlang tentang 

berbagai hal. Mereka juga dapat menjelajah kealam imajinasi yang tak terbatas, 
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sehingga dapat merangsang perkembangan kreativitas alaminya yang sangat luas 

(Prasetyono, 2007). 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kreativitas penting untuk pemenuhan 

kebutuhan dari aspek kehidupan manapun. Zaman sekarang ada bermacam-macam 

tantangan, baik dalam bidang ekonomi, politik, lingkungan, kesehatan, maupun 

dalam bidang budaya dan sosial yang harus dihadapi. Semakin tinggi persaingan 

dengan segala problem yang ada, maka semakin diperlukan tenaga ahli pilihan yang 

cakap, terampil dan cekatan. Untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan 

persaingan tersebut individu diharapkan memiliki suatu potensi yang dapat 

dikembangkan, dikenali dan dipupuk yaitu kreativitas. Kreativitas merupakan kunci 

sukses dan keberhasilan dalam hidup. Orang yang tidak kreatif kehidupannya statis 

dan sulit meraih keberhasilan. Zaman yang sudah mengglobal dan penuh dengan 

persaingan keras sekarang ini membutuhkan kreativitas yangsangat tinggi (Mulyadi, 

2004). 

 Kreativitas umumnya didefinisikan menjadi empat definisi yaitu person, 

prosess, press dan product. Rhodes menyebutkan keempat jenis definisi kreativitas 

ini sebagai “four p’s of creatifity”kebanyakan definisi kreativitas berfokus pada salah 

satu dari keempat definisi tersebut atau kombinasinya (Munandar, 2004). 

Amidjaja (2007) dalam salah satu penelitiannya mengatakan bahwa 

permainan menyusun balok-balok, menggambar, dan membuat prakarya adalah 

contoh dari permainan yang bisa membuat anak lebih kreatif karena anak tidak 

dipaksa untuk menghasilkan sesuatu yang sudah ditentukan oleh orang dewasa atau 
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norma yang ada. Sebaliknya, anak-anak mendapatkan kebebasan untuk berpikir dan 

berkreasi.  

Permainan konstruktif merupakan permainan dimana anak-anak 

menggunakan bahan untuk membuat sesuatu yang bukan untuk tujuan bermanfaat 

melainkan lebih ditujukan bagi kegembiraan yang diperoleh dari membuatnya. 

Hurlock (2004) menyebutkan bahwa permainan konstruktif yaitu anak-anak membuat 

bentuk-bentuk dengan balok-balok, pasir, lumpur, tanah liat, manik-manik, cat, pasta, 

gunting, dan krayon. Sebagian besar permainan konstruktif yang dibuat merupakan 

tiruan dari apa yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari atau dari layar bioskop 

dan televisi. Pada masa ini anak-anak sering menambahkan kreativitasnya ke dalam 

konstruksi-konstruksi yang dibuat berdasarkan pengamatannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Sedangkan menurut Piaget (Chofifah, 2008) media yang digunakan dalam 

permainan konstruktif ialah puzzle, cat, krayon, spidol, playdough, air dan pasir. 

Jenis permainan konstruktif yang dipakai pada penelitian ini yaitu konstruktif 

membuat benda (kardus dan playdough) dan menggambar. Keong (2006) 

mengemukakan bahwa menciptakan permainan sendiri menjadikan anak-anak 

mengembangkan imajinasinya, kotak-kotak dan bungkus benda-benda dari kardus 

menjadi daya tarik yang tak habis-habisnya bagi anak-anak. Adapun permainan 

konstruktif playdough dapat merangsang kreativitas mereka, anak belajar untuk 

konsentrasi, ketekunan, berfikir,  dan motorik halus. Menggambar dapat merangsang 

daya imajinatifnya dan menuangkan imajinasinya ke dalam sebuah gambar atau 

lukisan. Dengan permainan konstruktif ini anak akan menjadi lebih kreatif dalam 



11 
 

 

 

berfikir yang meliputi empat aspek yaitu kelancaran, keluwesan, keaslian dan 

penguraian (Prasetyono, 2007). 

Pendekatan yang dilakukan peneliti yaitu dengan menggunakan metode 

eksperimen. Alasan penggunaan metode ini karena bertujuan untuk mengetahui 

akibat manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati. Manipulasi yang 

dilakukan dapat berupa situasi atau tindakan tertentu yang diberikan kepada individu 

atau kelompok dan setelah itu dapat dilihat pengaruhnya (Latipun, 2006). Peneliti 

akan memberikan permainan konstruktif pada sejumlah anak (kelompok) yang telah 

dipilih, kemudian dilihat perbandingannya dengan kelompok yang tidak diberi 

permainan konstruktif. Pemberian permainan konstruktif pada anak diharapkan dapat 

mengasah kemampuan berfikir kreatif mereka, yang meliputi kelancaran 

dalamberfikir, keluwesan, keaslian dan penguraian. permainan konstruktif juga 

bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan rasa keingintahuan mereka. 

Berdasarkan pemikiran tersebut peneliti melakukan penelitian tentang 

Pengaruh Permainan Konstruktif untuk Mengembangkan Kreativitas Anak Usia 

Sekolah 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana 

efektivitas permainan konstruktif dalam mengoptimalisasikan kreativitas anak. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi lembaga diharapkan dari hasil penelitian dapat diketahui sejauh mana 

permainan kostruktif dapat meningkatkan kreativitas/kemampuan berfikir kreatif 

anak dan diharapkan pihak lembaga dapat mengembangkan metode-metode seperti 

permainan sederhana yang bisa diterapkan sebagai bahan untuk meningkatkan 

kemampuan berfikir kreatif anak. 

2. Bagi Kepala Sekolah, diharapkan dapat memutuskan sebuah kebijakan yang dapat 

meningkatkan kreativitas anak melalui penerapan metode bermain, sehingga 

sekolah menjadi tempat yang tepat bagi peserta didik untuk meningkatkan 

kreativitas. 

3. Bagi Guru, agar lebih memperhatikan pendidikan anak usia sekolah di dalam 

pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, daya cipta dan menumbuhkan 

daya pikir bagi anak usia sekolah. 

4. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

acuan, pedoman atau pertimbangan dalam melakukan penelitian-penelitian yang 

terkait dengan upaya peningkatan kreativitas, terutama berfikir kreatif anak. 

  


