
 

 

i 
 

MENGEMBANGKAN KREATIVITAS MELALUI KEGIATAN 

MENGGAMBAR BEBAS PADA ANAK KELOMPOK B DI  

TK PERTIWI 21.12 KARANG TENGAH SRAGEN 

TAHUN 2013/2014 

 

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH  

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagaian Persyaratan   

Guna Mencapai Derajat Sarjana  / S-1 

Pendidikan Guru Pendidikan  Anak Usia Dini  

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUSTIN HERMAWATI 

A53H111053 

 

PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN BAGI GURU DALAM JABATAN 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2013 



 

 

ii 
 

PERSETUJUAN 

 

MENGEMBANGKAN KREATIVITAS MELALUI KEGIATAN 

MENGGAMBAR BEBAS PADA ANAK KELOMPOK B DI  

TK PERTIWI 21.12 KARANG TENGAH SRAGEN 

TAHUN 2013/2014 

 

Dipersiapkan dan disusun oleh  

AGUSTIN HERMAWATI  

A53H111053 

 

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi Sarjana Strata . 

 

 

Surakarta, 14 Februari 2014 
Pembimbing  

 

 

 

Dr. DARSINAH, M.Si 

  



 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 

 
 

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

 

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir: 

Nama  : Dr. D

NIP/NIK : 355 

 

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan 

ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa: 

Nama  : AGU

NIM  : A53H

Program Studi : PG P

Judul Skripsi : MEN

MENG

PERT

2013/2

 

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan. 

Demikian persetujuan di

 

iii 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 – Pabelan, Kartasura Telp (0271) 717417 Fax: 715448 Surakarta 57102
Website: http://www.ums.ac.id Email: ums@ums.ac.id

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir: 

Darsinah, M.Si 

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan 

ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa:  

USTIN HERMAWATI  

H111053 

PAUD PSKGJ  

NGEMBANGKAN KREATIVITAS MELA

GGAMBAR BEBAS PADA ANAK KELO

TIWI 21.12 KARANG TENGAH SR

2014 

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan. 

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya. 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

artasura Telp (0271) 717417 Fax: 715448 Surakarta 57102 
Website: http://www.ums.ac.id Email: ums@ums.ac.id 

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah 

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir:  

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan 

ALUI KEGIATAN 

OMPOK B DI TK 

RAGEN TAHUN 

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.  

buat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.  



 

 

iv 
 

ABSTRAK 

 

MENGEMBANGKAN KREATIVITAS MELALUI KEGIATAN 
MENGGAMBAR BEBAS PADA ANAK KELOMPOK B DI TK PERTIWI 
21.12 KARANG TENGAH SRAGEN 2013/2014. 
Agustin Hermawati, A53H111053, Pendidikan Usia Dini Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, 47 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas anak melalui 
kegiatan menggambar bebas. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelompok B TK 
Pertiwi 21.12 Karang Tengah Sragen Tahun Pelajaran 2013 / 2014. Objek 
penelitian ini adalah guru dan anak TK Pertiwi 21.12 Karang Tengah. 
Data kreativitas anak dikumpulkan dengan observasi dan data tentang 
pembelajaran menggambar bebas dikumpulkan dengan observasi dan 
catatan lapangan. Analisis data kreativitas dilakukan dengan analisis 
komparatif yaitu dengan membandingkan hasil rata – rata kreativitas anak 
dengan indikator kinerja pada setiap siklus. Analisis data pembelajaran 
menggambar bebas dilakukan dengan analisis interaktif. Skor rata – rata 
kreativitas anak sebelum dilakukan tindakan adalah 48,99 %. Setelah 
siklus I kreativitas anak meningkat menjadi 65,09 % dan siklus II 
kreativitas anak meningkat menjadi 85,06 %. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa kegiatan menggambar bebas dapat meningkatkan 
kreativitas anak di TK Pertiwi 21.12 Karang Tengah Sragen tahun 2013. 

 
Kata Kunci : Kreativitas, kegiatan menggambar bebas. 
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I. PENDAHULUAN  

Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi telah 

berkembangan demikian pesatnya. 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, listrik, komputer, televisi dan 

masih banyak lagi sarana yang memudahkan kerja manusi, kini bukan menjadi 

barang asing lagi. Jarak antara negara yang dulu ditempuh dengan berjalan kaki 

ataupun dengan berkuda, yang dapat mengabiskan waktu berhari-hari bahkan 

berbulan-bulan ini tidak perlu dikhawatirkan lagi dengan adanya mobil, 

keretaapi, kapal laut bahkan pesawat terbang yang siap mengantar dalam 

beberapa jam saja. Ekspedisi ke bulan yang semua hanya khayalan, itupun telah 

menjadi impian yang menjadi kenyataan. Bahkan para ibu yang biasa kereporan 

dengan urusan rumah tanggapun ini dapat mengemat waktu dan tenaganya 

dengan barang-barang elektornik yang serba mudah dan cepat membantunya 

mengerjakan pekerjaan rumah. Itu semua mrupakan hasil karya kreativitas yang 

dikembangkan oleh manusia-manusia kreatif. 

Pada dasarnya ilmu pengetahuan, seni dan teknologi akan terus 

berkembang sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri, manusialah yang 

membuat majunya sebuah peradaban. Dengan potensi yang diberikan oleh 

Tuhan, manusia terus mengembangkan diri dan membangun peradabannya. 

Melalui ilmu pengetahuan manusia dapat memperbaiki kekurangannya dan 

menciptakan hal-hal yang baru yang berdaya guna dalam kehidupan masyarakat 

banyak. Tanpa dibarengi dengan rasa keinginlatuan yang tinggi, keinginan untuk 

selalu maju dan meningkatkan diri, jiwa  pencari pengetahuan yang besar, serta 

ide original yang tiba-tiba muncul yang semata-mata pemberian dari Tuhan, 

manusia tidak akan mencapai perkembangan sepesat ini. Tanpa kekuatan dari diri 

manusia yang telah di anugrahkan Tuhan tersebut, tidak akan banyak perubahan 

dan kemajuan yang terjadi dalam kehidupan kita. ( Widyasari, 2011,29 )  
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Kreativitas anak akan lebih teroptimalkan jika lingkungan tempat 

tumbuh kembang anak mendukung mereka untuk bergerak bebas. Kreativitas 

anak bisa dikembangkan dengan cara menggambar bebas. Koordinasi tangan dan 

mata yang telah berkembang digabungkan dengan proses belajar dan pemahaman 

yang semakin tinggi, memungkinkan anak mulai tahap pertama dengan latihan 

menggambar. Menggambar dapat memberikan dimensi tambahan pada 

kehidupan anak. 

Menggambar adalah latihan yang baik untuk mengendalikan pensil dan 

untuk mengerti bagaimana menerjemahkan sebuah keinginan ke dalam tindakan 

yang terkontrol. Ini juga merupakan cara menyenangkan untuk belajar 

menyelesaikan sebuah aktivitas, bagaimana menciptakan sesuatu yang dianggap 

bernilai oleh orang lain. (Einom, 2006, 36) 

Seharusnya anak TK Kelompok B sudah mampu membedakan warna, 

memadukan warna, menciptakan bentuk sesuai keinginan dan gagasannya 

sendiri, mampu membentuk gambar secara detail, mampu mengekplorasi dengan 

berbagai media. 

Namun pada anak TK Pertiwi 21.12 Karangtengah anak belum dapat 

menciptakan sesuatu yang berbeda, anak hanya mencontoh benda yang digambar 

atau diperlihatkan guru saja, anak hanya mengetahui beberapa warna saja, 

sehingga setiap menggambar anak hanya memberi warna pada gambar, warna 

yang sama seperti yang telah dikerjakan terdahulu. Anak tidak berani mencoba 

warna yang lainnya 

Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang 

baru, bisa berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa 

yang telah ada. Dapat di tabahkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan 

berfikir tingkat tinggi yang terjadinya eskalasi dalam kemampuan berfikir. 

Monstaksi (dalam Munandar, 1995) mengatakan bahwa kreativitas 

merupakan pengalaman dalam mengekspesikan dan mengakualisasikan identitas 

individu dalam bentuk terpadu antara hubungan diri sendiri, alam dan orang lain. 
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Pada umumnya definisi kreativitas dirumuskan dalam istilah pribadi (person), 

proses, produk dan press.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengembangkan kreativitas  anak pada anak kelompok B di TK 

Pertiwi 21.12 Karang Tengah Sragen tahun 2013/2014. 

2. Tujuan khusus 

Untuk mengembangkan kreativitas anak kelompok B di TK Pertiwi 21.12 

Karang Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen melalui kegiatan 

menggambar bebas. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di TK Pertiwi 21.12 Karang Tengah Kecamatan 

Sragen Kabupaten Sragen. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian di laksanakan di TK Pertiwi 21.12 Karang Tengah Sragen pada 

semester genap tahun pelajaran  2013 / 2014. 

B. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini terdiri dari 2 :  

1. Subjek penerima tindakan adalah anak kelompok B TK Pertiwi 

Karangtengah 21.12 Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen yang berjumlah 

29 anak.  

2. Subjek pemberi tindakan adalah peneliti berkolaborasi dengan guru dan 

Kepala Sekolah TK Pertiwi 21.12 Karangtengah Kecamatan Sragen 

Kabupaten Sragen. 

C. Prosedur Penelitian 
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Penelitian tindakan kelas termasuk dalam ruang lingkup peneletian 

terapan yang menggabungkan antara pengetahuan penelitian dan tindakan. 

Penelitian tindak kelas digunakan untuk memperbaiki sistem atau 

meningkatkan kinerja sebuah lembaga. Dalam bidang pendidikan guru 

menerapkan penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki proses atau hasil 

pembelajaran di kelas. 

Prosedur penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang melakukan 

tindakan mulai dari perencanaan pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

 Tahapan perencanaan yang dilakukan adalah : Penelitian melakukan 

pelaksanaan penelitian secara kaloborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat 

dan peneliti. Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan 

memperoleh kesempatan dalam mengambil keputusan sehingga melahirkan 

kesamaan tindakan. 

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian pra siklus, Siklus I 

yang terdiri dari perencanaan , pelaksanaan, observasi, refleksi dan Siklus II. 

Hasil analisis refleksi data dari siklus I digunakan sebagai acuan untuk 

merencanakan Siklus II dengan memperbaiki kekurangan suklus I. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mengumpulkan data kreativitas menggambar bebas digunakan 

teknik observasi. Menurut Margono ( 2004:158 ) observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak 

pada obyek penelitian. 

Marzuki (2002:58) mengemukakan metode pengumpulan data dengan 

cara observasi adalah metode perolehan data dengan menggunakan mata 

langsung tanpa bantuan alat standar untuk keperluan pengamatan. Metode 

observasi adalah metode ilmiah yang bisa diartikan sebagai pencatatan dan 

pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi 

(Arikunto, 2002:234) 
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa observasi 

adalah suatu pengamatan atau penyidikan yang dilaksanakan secara sistematik 

dengan cara mencatat terhadap kejadian-kejadian atau peristiwa yang 

dihadapi. 

Agar metode observasi dapat digunakan secara efektif maka harus 

memiliki kriteria sebagai berikut : 

a. Pengamatan yang digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan 

secara sistematik. 

b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah 

direncanakan. 

c. Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan 

proporsi umum dan bukan dipaparkan dengan suatu set yang menarik 

perhatian saja. 

d. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reabilitasnya. 

Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengukur kreativitas 

anak yang ada di TK Pertiwi 21.12 Karangtengah Kecamatan Sragen 

Kabupaten Sragen, dan untuk rencana proses belajar mengajar bagi peneliti 

dan guru. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat mengumpulkan data penelitian. Untuk 

mengumpulkan data penelitian kreativitas guna memnggambar bebas yang 

dilakukan melalui observasi digunakan metode peneliitian berupa pedoman 

observasi. Pedoman observasi adalah alat yang digunakan acuan pengamatan. 

Pedoman observasi pada penelitian ini menggunakan rating scale 

1) Pedoman observasi kreativitas. 

Pedoman ini digunakan untuk mengukur kreativitas, pedoman 

penyusunannya sebagai berikut : 

a. Menentukan indikator kreativitas anak.  
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Indikator ini dengan mendasarkan pada ciri – ciri anak keratif. Ciri – 

ciri anak kreatif adalah : 

1. Punya kemampuan berpikir kritis 

2. Tertarik pada Kegiatan / tugas yang dirasa sebagai tantangan  

3. Mampu berbuat atau berkarya  

b. Menentukan butir amatan. Butir amatan dijabarkan dari indikator 

Tabel Penjabaran Indikator ke Butir Amatan Kreativitas 

No Indikator Butir amatan Jumlah 

1 Ingin tahu a. Anak mampu 
berkreasi dengan 
imajenasi melalui 
menggambar  

b. Anak mampu 
memadukan warna 

2 

2 Mampu berbuat dan 

berkarya  

a. Anak mampu 
membuat sesuatu 
yang berbeda 

b. Anak mampu 
menggunakan alat 
tulis yang benar 

2 

3 Punya kemampuan 

berpikir kritis  

a. Anak mampu 
mengekspresikan 
diri melalui 
gerakan 
menggambar 
secara detail  

b. Anak mampu 
melakukan 
eksplorasi dengan 
berbagai media 
dan kegiatan 

2 

Jumlah 6 
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F. Teknik Analisis Data  

1. Analisis Interaktif 

Penelitian ini analisis data dimulai dari awal sampai berakhirnya 

pengumpulan data, langkah analisis data dimulai dengan menemukan 

kategori atas data yang telah dikumpulkan, langkah ini merupakan suatu 

langkah yang fundamental dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya kedua 

komponen tersebut dihubungkan dengan memberikan proporsi hingga 

diperoleh sebuah pola hubungan yang sangat padat (L.J. Moleong, 

2002:199) 

Prosedur analisa interaktif yaitu :  

a. Pengumpulan data  

Data yang dikumpulkan adalah data kreativitas anak sebelum 

dilakukan tindakan penerapan kegiatan menggambar bebas. 

b. Reduksi data  

Mengolah data – data diatas menjadi hasil yang kongkrit. 

c. Display / sajian data  

Menyajikan data kreativitas anak sebelum dilakukan tindakan.  

d. Kesimpulan  

Menarik kesimpulan dari hasil penelitian sebelum dilakukan tindakan 

penerapan kegiatan menggambar bebas. 

2. Analisis Komparatif  

a. Pengertian Analisis Komparatif   

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat 

membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan 

persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat 

objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada 

penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang 

lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. 
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Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparatif adalah sejenis 

penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar 

tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab 

terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. 

Jadi peneitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan 

untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu 

variabel tertentu. 

b. Tujuan Analisis Komparatif 

Untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih 

fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka 

pemikiran tertentu. Dalam penelitian ini untuk membandingkan 

pencapaian siswa dengan indikator. 

c. Prosedur Analisis komparatif 

1) Melakukan scoring  

BB   : Belum berkembang  

MB   : Masih berkembang 

BSH   : Berkembang sesuai harapan 

BSB  : Berkembang sangat baik 

2) Melakukan tabulasi score  

3) Menjumlahkan score tiap anak  

4) Menghitung persentase tiap anak 

5) Menghitung rata – rata 

6) Membandingkan dengan indikator kinerja per siklus 

G. Indikator Pencapaian  

Guna menentukan keberhasilan dan keefektifan penelitian ini, maka 

dirumuskan indikator kinerja yang digunakan sebagai acuan keberhasilan. 

Adapun indiktor keberhasilan penelitian ini adalah mengembangkan 

kreativitas anak setelah diberikan kegiatan menggambar bebas mencapai lebih 

dari 85% dari keseluruhan jumlah anak didik. 
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III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian 

1. Pra Siklus  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti 

yang menunjukkan bahwa sebagian besar kreativitas anak masih kurang. 

Untuk mengetahui kreativitas anak, sebelumnya tindaka 

peneliti melakukan pembelajaran menggmbar bebas pada hari Senin, 6 

Januari 2013. Peneliti mengajak anak – anak melaksanakan menggambar 

bebas. Namun sebagian besar anak belum dapat mengerjakan sesuai yang 

diharapakan dari hasil observasi tersebut secara keseluruhan rata – rata 

pencapaian kreativitas kreativitas terutama dalam hal menggambar bebas 

mencapai 54,6%.  

2. Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, hasil rata – rata prosentase 

kreativitas anak menunjukkan peningkatan yaitu sebelum tindakan 48,88 

% pada siklus I mencapai 65,09 %. Peneliti dan guru melakukan analisis 

terhadap proses pembelajaran dan peningkatan kreativitas anak. Analisis 

ini dilakukan oleh peneliti dengan melihat kekurangan – kekurangan yang 

ada dengan berpedoman pada hasil observasi peningkatan kemampuan 

kreativitas anak. 

3. Siklus II 

Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan pada 

siklus II menunjukkan bahwa persentase rata – rata kreativitas anak didik 

mengalami peningkatan 85,06 % dari sebelumnya 65,09 %. Sehingga 

disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran dengan kegiatan 

menggambar bebas untuk meningkatkan kreativitas anak dinilai berhasil. 

B. Pembahasan  

Hasil pengamamatan kreativitas pada pra siklus adalah 48,99 %, 

sedangkan pada siklus I adalah sebesar 65,09 %, tetapi pada siklus II 
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mengalami peningkatan sebesar 85,06 %. Hasil observasi anak menunjukkan 

bahwa; hasil pengamatan oleh pengamat bahwa sebagian besar aspek yang 

diamati dalam proses menggambar bebas menunjukkan hasi yang baik; (1) 

pembukaan dan persiapan, (2) rencana pelaksanaan kegiatan menggambar 

bebas, (3) materi menggambar bebas, (4) cara penyajian materi, (5) respon 

anak terhadap guru, (6) membimbing anak dan mengawasi anak, (7) menulis 

hal – hal yang diperoleh dari hasil pengamatan, (8) penutup dan kesimpulan 

materi. Pada siklus I dan II nilai prosentase rata – rata terjadi peningkatan, 

yaitu 19,97 %. 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dalam 

dua siklus dengan menerapkan pembelajaran bagi siswa kelompok B TK Pertiwi 

21.12 Karang Tengah Sragen, bahwa siklus I terdapat peningkatan kreativitas 

sebesar 65,09 % dari siklus II terdapat peningkatan menjadi 85,06 %, sehingga 

berdasarkan keberhasilan pembelajaran melalui siklus I dan II dengan kegiatan 

menggambar bebas, maka kesimpulan melalui kegiatan menggambar bebas dapat 

mengembangkan kreativitas anak kelompok B di TK Pertiwi di TK 21.12 Karang 

Tengah Sragen tahun pelajaran 2013/2014.  
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