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ABSTRAK 
 

UPAYA MENINGKATKAN KREATIVITAS ANAK MELALUI          
METODE MENGGAMBAR BEBAS PADA ANAK                          
KELOMPOK B DI TK TELADAN PPI SRAGEN                                       

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 

Sri Marmi, A53HIII086. Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas 

 Muhammadiyah Surakarta, 2014, 58 Halaman 
 

            Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas anak melalui 
metode menggambar bebas, pada siswa kelompok B di TK Teladan PPI Sragen. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan sebanyak 
dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelompok B TK Teladan PPI Sragen yang berjumlah 25 siswa.Teknik 
pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan 
dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 
interktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya 
meningkatkan kreativitas anak melalui metode menggambar bebas, dapat 
ditingkatkan, ini dapat terlihat dari hasil kreativitas anak pada pra siklus sebelum 
dilaksanakan tindakan, anak yang mampu berkreativitas hanya 20%, pada silkus I 
meningkat menjadi 40%, dengan persentase ketuntasan pada siklus II menjadi 
80%. Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa melalui metode menggambar 
bebas dapat meningkatkan kreativitas anak pada siswa kelompok B di TK Teladan 
PPI Sragen tahun pelajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci : kreativitas anak melalui metode menggambar bebas 
 

 



I. PENDAHULUAN 

Anak Usia Dini (AUD) merupakan kelompok usia yang berada dalam 

proses perkembangan unik, karena proses perkembangannya bersamaan 

dengan golden age (masa peka). Bagi perkembangan fisik, kreativitas akan 

membantu dalam koordinasi mata dengan tangan. Kreativitas tidak hanya milik 

seniman, setiap anak memiliki kapasitas menjadi kreatif.Dan guru bertanggung 

jawab memfasilitasi perkembangan kreativitas anak, terutama kreativitas 

individual.(Sujiono, dkk. 2007 : 8.8). 

“Four P’s of Creativity Person, Process, Press, Product”. Keempat P ini 

saling berkaitan: Pribadi yang kreatif yang melibatkan diri dalam proses 

kreatif, dan dengan dukungan dan dorongan (press) dan lingkungan, akan 

menghasilkan produk kreatif. Adapun Semiawan (1997) mengemukakan 

bahwa “kreativitas merupakan kemampuan untuk memberikan gagasan baru 

dan menerapkannya dalam pemecahan masalah”.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada kegiatan 

kreativitas melalui metode menggambar bebas pada siswa kelompok B di TK 

Teladan PPI Sragen, ditemukan kurangnya minat anak terhadap kegiatan 

menggambar bebas hal disebabkan mungkin karena kurangnya motivasi guru 

dan  metode, bahan yang kurang bervariasi dari guru.Hal ini dapat dilihat dari 

perkembangan kreativitas anak pada pra siklus hanya 20% anak yang mampu 

berkreativitas dengan baik. 

Dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi pada perkembangan 

kemampuan kreativitas anak pada siswa kelompok B di TK Teladan PPI 

Sragen.maka peneliti memandang perlu untuk memperbaiki perkembangan 

kemampuan kreativitas anak melalui metode menggambar bebas. 

Adapun pelaksanaan perbaikan dimana guru lebih memberi motivasi 

pada anak agar anak tertarik dengan kegiatan menggambar bebas, dan 

menggunakan metode/bahan yang bervariasi agar anak lebih semangat dalam 

berkreativitas melalui metode menggambar bebas. Dengan demikian upaya 

meningkatkan kreativitas anak melalui metode menggambar bebas dapat 

berhasil dengan baik dan tuntas. 



II. METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada kelompok B di TK Teladan PPI 

Sragen, yang beralamat di JL. Aipda KS Tubun 53 Sragen. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan  Nopember, Desember, Januari 

2013/2014. 

B. Subjek Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada guru dan siswa kelompok 

B di TK Teladan PPI Sragen, dengan jumlah siswa 25 anak. 

C. Prosedur 

Penelitian ini dilakukan melalui prosedur penelitian yang mencangkup 

empat langkah yaitu : kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi (Arikunto dkk,2009:16). 

D. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

melakukan pengamatan/observasi langsung ke anak, wawancara dengan 

guru kelas, dokumentasi dan catatan lapangan. 

E. Validitas Data 

Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan dengan observasi 

secara terus menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan 

triangulasii data. Triangulasi data artinya data dan informasi yang diperoleh 

selalu dikomperasikan dan diuji denagan data dan informasi yang lain. 

F. Instrumen Penelitian 

  Instrumen yang digunakan dalam penelitia ini meliputi : observasi 

perkembangan kreativitas anak, pedoman wawancara, dan dokumentasi. 

 

 

 

 



G. Teknik Analisis Data 

 Teknis analis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analis model 

mengalir, meliputi tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap 

verifikasi penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan setiap satu siklus 

baik hasil tes maupun hasil observasi pad siklus yang sedang dilaksanakan 

dibandingakn dengan siklus sebelumnya. Model analisis interaktif.(Sutopo 

2004 : 87). 

H. Indikator Pencapaian 

Guna menentukan keberhasilan dan keefektifan ini, maka dirumuskan 

indicator kinerja yang digunakan sebagai acuan keberhasilan.Adapun 

indicator keberhasilan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan 

kretivitas menggambar bebas anak setelah diberi metode sintesa mencapai 

lebih dari 75% dari keseluruha jumlah anak didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan 

dalam kreativitas melalui metode menggambar bebas, hal ini tersebut 

diindekasikan dari perolehan hasil perkembangan kreativitas anak pada pra 

siklus 20%, siklus I menjadi 40%, dan dengan ketuntasan pada siklus II 

menjadi 80%.Berarti pada siklus II sudah menun jukkan ketuntasan sesuai 

dengan indicator keberhasilan. 

 

B. Pembahasan 

Terdapat peningkatan terhadap kemampuan kreativitas anak melalui 

metode menggambar bebas setelah guru lebih memberi motivasi pada 

anak. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase perkembangan 

kreativitas anak pada  pra siklus hanya 20% atau 5 anak dari 25 anak yang 

mampu berkreativitas dengan baik, pada siklus I menjadi 40% atau  12 

anak dari 25 anak pada siklus I sudah mengalami peningkatan, dengan 

ketuntasan pada siklus II menjadi 80% atau 20 anak dari 25 anak sudah 

mampu berkreativitas dengan baik. 

Berdasarkan pada pembatasan masalah dalam penelitian, maka dapat 

disampaikan keterbatasan dalam penelitian ini adalah peningkatan 

kemampuan kreativitas anak hanya dilakukan di kelompok B TK Teladan 

PPI Sragen, hal ini karena disesuaikan dengan masalah TK masing-

masing. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. SIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di TK Teladan PPI Sragen pada 

anak kelompok B tahu pelajaran 2013/2014.Pada upaya meningkatkan 

kreativitas anak melalui metode menggambar bebas menunjukkan hasil yang 

meningkat. 

Dengan motivasi dan metode guru yang bervariasi sehingga hasil 

kreativitas anak melalui metode menggambar bebas dapat berhasil dengan 

baik dan tuntas, hal ini dapat dilihat dari persentase dari pra siklus 20%, 

siklus I menjadi 40%, dan siklus II menjadi 80% atau 20 anak dari 25 siswa. 

Berdasarkan siklus I dan siklus II maka hipotesisnya adalah “ melalui 

metode menggambar bebas dapat meningkatkan kreativitas anak pada 

kelompok B TK Teladan PPI Sragen Tahun Pelajaran 2013/2014”.Terbukti 

kebenarannya dengan lebih memotivasi anak dan menggunakan 

metode/bahan yang bervariasi dapat meningkatkan kreativitas anak. 

Dengan demikian maka penelitian ini dapat berhasil dengan baik, sesuai 

dengan yang diharapkan. 
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