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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

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

proses perkembangan unik karena proses perkembangannya (tumbuh dan 

berkembang) terjadi bersamaan dengan golden age (masa peka). Golden age 

merupakan waktu paling tepat untuk memberikan bekal yang kuat kepada 

anak. 

Dalam upaya mengoptimalkan segala kemampuan yang dimiliki anak 

usia dini yang berdasarkan prinsip PAUD, seharusnya setiap pendidik anak 

usia dini memahami setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya karena 

segenap upaya yang dilakukannya harus berdasarkan pada tahapan tumbuh 

kembang anak agar mencapai hasil yang optimal. (Aisyah, dkk, 2008: 2.1) 

Bagi perkembangan fisik, kreativitas akan membantu dalam koordinasi 

mata dengan tangan atau mata dengan kaki, gerakan lokomotor, gerakan non 

lokomotor serta pengelolaan dan pengendalian tubuh. Kreativitas tidak hanya 

milik para seniman.Setiap anak memiliki kapasitas menjadi kreatif.Dan guru 

bertanggungjawab memfasilitasi perkembangan kreativitas anak, terutama 

kreativitas individual yang mungkin tampak unik dibandingkan dengan anak-

anak lainnya.Anak dengan kreativitas yang unik seperti ini, biasanya selalu 

berfikir positif dan percaya diri dengan usahanya.Setiap anak dapat menjadi 

kreatif mereka mempunyai motivasi yang kuat untuk menunjukkan gagasan-
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gagasan barunya atau hasil ciptaannya. Maka guru semestinya dapat 

menumbuhkan kepercayaan dan kemauan anak agar berekspresi atau 

menjelaskan gagasan-gagasan barunya kepada teman atau gurunya. (Sujiono, 

dkk. 2007: 8.8) 

Setiap guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar selalu berusaha 

agar tercapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Banyak faktor yang 

menentukan keberhasilan dan kegagalan dalamsebuah proses pengembangan di 

kelas. 

Berdasarkan pengamatan terhadap kegiatan pengembangan pada anak 

kelompok B di TK Teladan PPI ditemukan adanya masalah utama dalam 

kegiatan menggambar bebas. Diantara 25 siswa hanya beberapa anak yang 

berhasil dengan baik. 

Kurangnya minat anak dalam kreativitas menggambar bebas, khususnya 

menggambar yang memuat hasil gambar anak tidak sesuai dengan kemampuan 

masing-masing-masing anak.Dengan adanya masalah tersebut di atas penulis 

mengambil judul “UPAYA MENINGKATKAN KREATIVITAS ANAK 

MELALUI METODE MENGGAMBAR BEBAS PADA ANAK KELOMPOK 

B DI TK TELADAN PPI SRAGEN TAHUN PELAJARAN 2013-2014”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah serta dapat dikaji secara 

mendalam maka perlu adanya pembatasan masalah.Adapun pembatasan 
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masalah pada penelitian ini adalah meningkatkan kreativitas anak dengan 

metode menggambar bebas pada anak kelompok B TK Teladan PPI Sragen. 

 

C. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah upaya meningkatkan kreativitas anak melalui metode  

menggambar bebas pada anak kelompok B di TK Teladan PPI Sragen? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Untuk meningkatkan kreativitas anak melalui menggambar bebas pada 

anak kelompok B di TK Teladan PPI Sragen 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penulisan laporan ini diharapkan dapat bermanfaat pada berbagai pihak 

dan bidang antara lain: 

1. Anak TK 

Agar dapat memiliki kreativitas keterampilan dalam pengembangan 

kemampuan menggambar bebas secara maksimal. 

2. Guru 

Sebagai bahan pengajaran lebih lanjut sehingga guru bisa mengembangkan 

kemampuan kreativitas menggambar bebas anak dengan baik sesuai dengan 

kemampuan. 
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3. Orang Tua 

Dapat memahami kebutuhan anak dan agar wawasan serta mendukung 

minat anak dalam kegiatan menggambar bebas. 

4. Sekolah 

Melengkapi sarana dan prasarana sebagai penunjang kelengkapan alat 

peraga di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




