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Penelitian  ini adalah untuk meningkatkan Kreativitas Anak Melalui Bermain Seni 

Rupa pada Anak Kelompok B di TK Pertiwi 1 Musuk, Sambirejo, Sragen Tahun 

Ajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindak kelas. Subjek 

penelitian tindak kelas ini adalah anak kelompok B di TK Pertiwi 1 Musuk, 

Sambirejo, Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini diperoleh melalui observasi, catatan lapangan dan dokumen. Teknik 

analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis, komperatif yaitu 

membandingkan rata- rata pencapaian kreativitas anak prasiklus dengan indikator 

seni rupa disetiap siklus. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat diambil kesimpulan yaitu:Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

secara kolaboratif antara peneliti dan guru kelas, dan berdasarkan hasil untuk 

setiap siklus yang telah dilakukan menunjukan adanya perkembangan kreativitas 

anak melalui permainan seni rupa. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa 

dengan bermain seni rupa  dapat meningkatkan kreativitas anak kelompok B di 

TK Pertiwi 1 Musuk, Sambirejo, Sragen. Hal ini dapat dilihat dari rata – rata 

prosentase setiap siklus yaitu prasiklus 23%, siklus I 38,46%, siklus II 42,31 %, 

siklus III 80,77 %, maka penelitian tindak kelas ini dianggap berhasil 

meningkatkan kreativitas anak melalui bermain seni rupa. Hal ini bisa maksimal 

karena didukung dengan media yang nyata sehingga anak tertarik dan antusias 

dalam mengikuti pembelajaran seni rupa yang dilakukan oleh peneliti.  

 

Kata kunci : Meningkatkan Kreativitas  Bermain Seni Rupa.   

 

 

 

 

 

 



PENDHULUAN  

 

 Pendidikan anak usia dini adalah suatu proses pembinaan tumbuh 

kembang anak anak usia lahir hingga enam tahun secara menyeluruh yang 

mencakup aspek fisik dan non fisik dengan memberikan rangsangan bagi 

perkembangan jasmani, rohani (moral dan spiritual), motorik, akal pikiran, 

emosional, dan sosial yang tepat agar anak tumbuh dan berkembang secara 

optimal (Mansur, 2007 : 88). Undang – undang RI No.20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional bab 1 ayat 14, menyatakan pendidikan anak usia dini 

adalah upaya membina yang ditujukn kepada anak sejak lahir sampai usia enam 

tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membentuk 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

memasuki pendidikan lebih lanjut (Danar Santi, 2009: 7). 

 Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang pesat bahkan dikatakan sebagai lompatan 

perkembangan karena itu usia dini dikatakan sebagai golden age (usia emas) yaitu 

usia yang berharga dibanding usia selanjutnya. Usia tersebut merupakan fase 

kehidupan yang unik dengan karakteristik khas, baik secara fisik, psikis, sosial 

dan moral. 

 Taman kanak – kanak (TK) merupakan salah satu bentuk pendidikan pra 

sekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini yang menampung anak 

usia 4-6 tahun atau anak usia sebelum memasuki pendidikan dasar. Taman kanak 

– kanak pada dasarnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan 

untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh 

atau menekankan pada perkembangan seluruh aspek kepribadian anak. Pendidikan 

taman kanak-kanak memberik kesempatan untuk mengembangkan kepribadian 

anak, oleh karena itu pendidikan anak usia dini khususnya di taman kanak – kanak 

perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek 

perkembangan anak (Masitoh, 2005 : 2). Aspek pengembangan yang akan 

menulis teliti adalah aspek pengembangan kognitif. Dalam pedoman 

pembelajaran bidang pengembangan kognitif di taman kanak-kanak  (2007 : 3) 
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disebutkan bahwa pengembangan kognitif adalah suatu berfikir berupa 

kemampuan untuk menghubungkan menilai dan mempertimbangkan sesuatu. 

Dapat juga dimaknai sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk 

menciptakan karya yang dihargai dalam suatu kebudayaan. Prinsip pembelajaran 

pada anak usia dini yaitu berpusat pada anak, mendorong perkembangan fisik, 

daya pikir, daya cipta, emosional dan bahasa, dan komunikasi sebagai dasar 

pribadi manusia yang utuh, kreatif, dan inovatif.   

 Era global didominasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

membutuhkan individu-individu kreatif dan produktif serta memiliki kemampuan 

daya saing ynga tinggi dan tangguh. Daya saing yang tinggi dan tangguh dapat 

terwujud jika anak didik memiliki kreatifitas, kemandirian, dan kemamouan 

menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi pada berbagai bidang 

kehidupan di masyarakat. Sistem pendidikan saat ini hanya menojolkan 

kemampuan akademik saja seperti kemampuan baca dan berhitung. Orang tua 

atau guru merasa bangga bila anak didiknya mampu membaca dan berhitung 

dengan lancar sehingga nilai moral dan emosi tak lagi penting. Tentu orang tua 

dan syarat untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi menjadi dalih yang 

menghendaki anak pandai baca dan berhitung. Seorang guru hanya menekankan 

metode pembelajaran yang mengasah kecerdasan otak kiri saja yaitu membaca 

dan berhitung. Penggunaan metode yang statis membuat anak bosan akibatnya 

otak kanan yang berfungsi sebagai pengembangan kreativitas anak tidak dapat 

berkembang secara optimal.  

 Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu 

yang baru, baik berupa gagasan, maupun karya nyata yang sudah ada. 

(Supriadi1994) peningkatan kreativitas anak TK dilakukan dengan 

mempertimbangkan fungsi didik (kompetensi dasar) yang dicapai melalui 

berbagai kegiatan salah satunya kegiatan seni rupa. Pengembangan kreativitas 

senirupa anak TK adalah upaya mendidik kecerdasan ganda dan memberikan 

pengalaman. Pentingnya kemampuan kreativitas untuk anak usia TK yaitu mereka 

bisa bereksperiman pada berbagai benda, berbagai cuaca, berbagai situasi tanpa 
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merasa bosan. Semua potensi adalah potensi kreativitas yang sangat dibutuhkan 

saat mereka dewasa nanti. 

 Pengembangan kreativitas anak TK dilakukan dengan mempertimbangkan 

fungsi didik (kompetensi dasar yang dicapai). Jenis kegiatan seni rupa ini yang 

dilatihkan. Adapun kegiatan seni rupa di TK bisa diberikan kepada anak dalam 

bentuk menggambar, membuat goresan warna, mewarnai gambar, dan lain 

sebagainya. Dalam pembelajaran di TK pertiwi 1 Musuk, Sambirejo, Sragen 

berbagai upaya telah dilakukan guru dalam meningkatkan kreativitas anak didik, 

akan tetapi pada kenyataannya belum didapat peningkatan kreativitas pada anak 

didik secara signifikan. Dari semua anak didik hanya sekitar 40% siswa yang 

dapat mengerjakan tugas tanpa bantuan guru sedangkan yang lain masih dibantu 

guru, hal ini berarti kreativitas siswa masih sangat rendah hal ini dikarenakan 

belum optimalnya pelaksanaan bermain seni rupa di TK Pertiwi 1 Musuk, 

Sambirejo, Sragen. Berdasarkan pengamatan masalah yang ada pada TK Pertiwi 1 

Musuk, langkah yang akan diambil peneliti agar kreativitas anak dapat meningkat 

adalah dengan metode bermain seni rupa. Peneliti mencoba mencari jalan keluar 

masalah dengan upaya perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), karena masalah tersebut dapat menimbulkan masalah baru dalam Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) di TK Pertiwi 1 Musuk. Berdasarkan uraian tersebut 

diatas maka penelitian ini bertujuan untuk: meningkatkan kreativitas pada anak 

kelompok B melalui bermain seni rupa di TK Pertiwi 1 Musuk, Sambirejo, sragen 

tahun 3013/2014. Berdasarkan permasalahan yang adadi TK Pertiwi 1 Musuk 

langkah – langkah yang diambil peneliti agar kreativitas anak meningkat adalah 

dengan metode bermain seni rupa.  

 Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mengambil judul “ Upaya 

meningkatkan kreativitas pada anak kelompok B melalui bermain seni rupa di TK 

Pertiwi 1 Musuk Sambirejo Sragen tahun ajaran 2013/2014” 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di TK Pertiwi 1 Musuk, sambirejo, sragen, 

Tahun ajaran 2013/ 2014 yang terletak di desa Jaten Kelurahan Musuk, kecamatan 

Sambirejo, Kabupaten Sragen.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas yaitu merupakan 

suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindak, yang 

mengajak dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Suyatno 

(dalam Mahmud, 2011 : 199) mengemukakan PTK merupakan seatu bentuk 

penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu 

untuk memperbaiaki meningkatkan praktek – praktek pembelajaran dikelas secara 

lebih profesional. Adapun tujuan PTK adalah untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas praktek pembelajaran secara berkesinambungan(Aqib, 

2009: 18).penelitian Tindak kelas ini mempunyai tujuan meningkatkan mutu hasil 

instruksilan mengembangkan ketrampilan guru, meningkatkan keefisien 

pengelolaan intriksional serta menumbuhkan budaya meneliti pada komunitas 

guru.  

 Hasil intervensi yang diharapkan dalam penelitian ini dilihat dari indikator 

hasil yang dilaksanakan penelitian tindakan yang meningkatkan kreatifitas melalui 

bermain seni rupa. Hasil intervensi yang diharapkan adalah adanya peningkatan 

prosentase dalam perubahan kreativitas anak dan rata – rata kelas menjadi 75% 

(Baik). Adapun kriteria penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut : nilai 1 

% - 25% = Kurang, 26% - 50% = Cukup, 51% - 75% = Baik, dan 76% - 100% = 

Baik sekali ( Ari Kuntho,2010:271). 
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HASIL PENELITIAN 

 Taman Kanak – kanak (TK) Pertiwi 1 Musuk merupakan salah satu TK 

yang beradapada sebuah desa tepatnya terletak di desa jaten kelurahan Musuk, 

Kecamatan Sambirejo, Kabutapten Sragen, dengan gedung yang berhadapan 

dengan SD Negeri 1 Musuk. TK Pertiwi 1 Musuk dikelola oleh yayasan Dharma 

Wanita dengan mengikuti kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

Tk Pertiwi 1 Musuk Sambirejo Sragen memiliki sarana dan prasarana yang 

memadai berupa mainan dalam dan mainan luar yang cukup. 

 Pada kondisi awal kemampuan anak dalam meningkatkan kreativitas di 

TK Pertiwi 1 Musuk Sambirejo Sragen masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari 

kondisi anak yang lebih suka main sendiri – sendiri kurang antusias saat guru 

memberi pembelajaran tentang kreativitas.  

 Ketidak mampuan anak menciptakan hasil karya sesuai yang diinginkan 

disebabkan belum adanya keberanian dalam membuat berbagai hasil karya, 

perasaan takut salah dan juga kurangnya motivasi guru dalam membuat hasil 

karya baik berupa menggambar, mewarnai, membuat bentuk dengan berbagai 

media, dan lain – lain. Berdasarkan hasil penelitian awal jumlah anak yang sudah  

mampu mencapai indikator masih sedikit, dari 26 anak didik hanya 6 siswa yang 

dapat mengerjakan tugas tanpa bantuan guru atau dalam kategori berkembang 

sesuai harapa, sedangkan yang lain masih dibantu guru,hal ini berharti kreativitas 

siswa masih sangat rendah. 

           Pada siklus I dilaksanakan penelitian dengan hasil observasi kreativitas 

anak adalah sebagai berikut aa:  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan yang dapat diambila dari penelitian mengenai upaya 

meningkatkan kreativitas pada anak kelompok B melalui bermain seni rupa di TK 

Pertiwi 1 Musuk Sambirejo Sragen tahun ajaran 2013/2014 adalah melalui 

bermain seni rupa, kreativitas anak dapat meningkat. Pada siklus I dari 26 jumlah 

anak yang berkembang sesuai harapan ada 14 anak (53,8% ) sedang yang 

berkembang sangat baik ada 2 anak (7,69%). Sehingga jumlah anak yang 

mencapai indikator ketuntasan pada penelitian ini yaitu minimal berkembang 

sesuai harapan ada 16 anak atau 61,54%. Pada siklus II anak yang berkembang 

sesuai harapan 10 anak (38,46%) sedangkan yang berkembang sangat baik ada 11 

anak ( 42,31%). Sehingga jumlah yang mencapai indikator keberhasilan telah 

mencapai 21 anak ( 80,77%).  

Berdaarkan hasil penelitian tindakan kelas tentang upaya meningkatkan 

kreativitas pada anak kelompok B Melalui bermain seni rupa di TK Pertiwi 1 

Musuk Sambirejo Sragen tahun ajaran 2013/2014 didapat saran – saran sebagai 

berikut: 

1. Penerapan metode bermain senirupa terbukti dapat meningkatkan 

kreativitas anak. Oleh karena itu, maka perlu diterapkan pada 

peningkatan aspek yang lain. 

2. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran sangat menentukan 

kreativitas. Oleh karena itu maka seorang guru hendaknya  pandai 

memilih metode dan strategi yang dapat menarik dan membangkitkan 

kreativitas anak.   
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