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ABSTRACT 
 

Wahyu Subkhi Purnaningsih/A520110012.INCREASING THE CREATIVITY 

THROUGH COLOURING BATIK PATTERN OF THE GROUP A'S KIDS AT 

PUTRI SERANG SUMBER KINDERGARTEN YEAR OF 2014-2015. 

 

Final Project.Faculty of Teachers Training and Education, the University of 

Muhammadiyah Surakarta. April, 2015.  

 

Colouring the batik pattern was the method that aims to sharpening creativity as well 

as know the originality of batik with fun way for the kids in their early age. Batik that 

became the Indonesia's Heritage should be conserved through the introduction as 

early as possible to the younger generation. The kind of research based on the class 

action (PTK) with the 2 (two) cycle work prosedure consist of four stages. They are 

planning, the implementation of the action, observation, and reflection. The subject 

of this research was the teacher and the 14 kids of Group A at Putri Serang Sumber 

Banjarsari Kindergarten. Research found that coloured the pattern of batik could 

increase creativity and knowledge of group A' kids at Putri Serang Sumber 
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Banjarsari Surakarta Kindergarten. The percentage in average of the kids activity is 

43,74% in pre cycle, 64.95% in first cycle, and second cycle reached 81.63%. It 

seems, there is an significant increase the creativity through coloured the batik 

pattern at Putri Serang Sumber Banjarsari Surakarta Kindergarten.  
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ABSTRAK 

Wahyu Subkhi Purnaningsih/ A520110012.MENGEMBANGKAN 

KREATIVITAS MELALUI MEWARNAI POLA BATIK PADA ANAK 

KELOMPOK A TK PUTRI SERANG SUMBER TAHUN PELAJARAN 2014-

2015. 

Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. April, 2015. 

 

Mewarnai pola batik merupakan metode yang bertujuan untuk mengasah kreativitas 

serta mengenal orisinalitas pola batik dengan kemasan yang menyenangkan bagi 

anak usia dini. Batik yang menjadi warisan leluhur Bangsa Indonesia sudah 

sepantasnya dilestarikan melalui pengenalan sedini mungkin kepada generasi 

muda.Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan prosedur 

kerja 2 (dua) siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi dan refleksi.Subyek penelitian ini adalah guru dan 14 anak 

kelompok A TK Putri Serang Sumber Banjarsari.Hasil penelitian menyatakan bahwa 

melalui mewarnai pola batik dapat meningkatkan kreativitas dan mengenalkan pola 

batik kepada anak kelompok A di TK Putri Serang Sumber Banjarsari Surakarta. 

Adapun peningkatan rata-rata prosentase kreativitas  anak dari sebelum tindakan 

sampai dengan siklus II yakni pra siklus 43,74%, siklus I mencapai 64,95%, siklus II 

mencapai 81,63% sehingga tampak jelas terjadi peningkatan signifikan terhadap 

kreativitas anak melalui mewarnai pola batik di TK Putri Serang Sumber Banjarsari 

Surakarta 

Kata Kunci 

Kreativitas, Mewarnai pola batik 

 

 



PENDAHULUAN 

Kreativitas sangat penting untuk ditingkatkan dalam diri anak khususnya bagi 

anak usia dini. Dengan kreativitas anak mampu mengekspresikan ide dan gagasan 

yang ada dalam dirinya, sehingga membawa dampak pada anak untuk terlatih 

menyelesaikan suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan anak mampu 

melahirkan berbagai ide gagasan. Perkembangan kreativitas anak usia dini tidak 

hanya diperolehdari faktor orangtua saja. Namun, budaya pola pengasuhan anak serta 

lingkungan bisa berpengaruh kepada anak. 

Kebudayaan lokal pada zaman sekarang secara tidak langsung sudah mulai 

tergeser oleh kebudayaan asing yang secara perlahan mulai masuk.Banyak anak-anak 

muda sekarang yang kurang paham dengan kebudayaan daerahnya masing-

masing.Bahkan tidak sedikit dari mereka malu apabila tidak mengikuti jaman 

dianggap katrok.Mulai dari makanan hingga fashion budaya asing mulai merambah 

di Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa budaya asing 

lebih instan dibanding budaya daerah. 

Sudah mulai jarang masyarakat daerah yang bangga menggunakan pakaian 

atau kain yang bermotif batik.Mereka lebih memilih memakai pakaian yang berlabel 

asing atau sekedar motif yang jauh dari pakaian adat atau motif daerah.Akhir-akhir 

ini pemerintah mulai menggencarkan kembali berpakaian menggunakan kain 

batik.Di mulai dari instansi-instansi pemerintah hingga masyarakat bahwa, terutama 

di wilayah Surakarta, pemerintah bahkan mengadakan event tahunan yaitu Solo 

Batik Karnaval. 

Pengenalan motif atau pola batik pada anak bisa dilakukan melalui praktek 

langsung pada anak yaitu mengajak anak membatik.Namun hal itu sangat kesulitan 

untuk di praktekan di TK Putri Serang Sumber.Hal itu dikarenakan letak sekolah 

yang jauh dari pengrajin batik.Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

TK Putri Serang untuk mengenalkan motif atau pola batik dan meningkatkan 

kreativitas anak. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul “ Meningkatkan 

Kreativitas Melalui Mewarnai Pola Batik Pada Anak Kelompok A Di TK Putri 

Serang Sumber Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta”. 



Arti kreativitas secara etimologi adalah memunculkan sesuatu yang baru 

tanpa ada contoh sebelumnya. Oleh karena itu, suatu produk yang dikategorikan 

kreatif akan memenuhi sifat-sifat baru dan unik pada formasi finalnya, meski unsur-

unsur dasar memang sudah ada sebelumnya (Syarief, 2003:3). 

Menurut Munandar dalam Hawadi (2001:15) dalam jurnal Martinis 

menyatakan bahwa kreativitas merupakan kemampuan seseorang melahirkan sesuatu 

yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata. Baik dalam bentuk ciri-ciri 

aptitude maupun non aptitude, baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan 

hal-hal yang sudah ada, yang semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah ada 

sebelumnya. 

James J. Gallagher dalam Choiriyah (2011:3) mengatakan bahwa “Creativity 

is a mental process by which an individual creates new ideas or product, or 

combines existing ideas and product, in fashion that is novel to him or her” 

(kreativitas merupakan suatu proses mental yang dilakukan individu berupa gagasan 

ataupun produk baru, atau mengombinasikan antara keduanya yang pada akhirnya 

akan melekat pada dirinya). 

Menggambar dan mewarnai adalah hal yang paling menyenangkan untuk 

anak terutama anak usia dini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mewarnai 

berasal dari kata warna yang mendapat imbuhan, arti dari warna sendiri adalah kesan 

yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang 

dikenainya.Sedangkan mewarnai adalah memberi warna. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola adalah gambar atau gambaran, 

atau bisa berupa potongan kertas yang dipakai contoh yang biasa digunakan dalam 

membuat desain baju atau batik. Pola biasa disebut motif untuk penggunaan pada 

batik.Sedangkan batik sendiri mempunyai pengertian berdasarkan etimologi dan 

terminologinya, batik merupakan rangkaian kata mbat dan tik.Mbat dalam bahasa 

Jawa diartikan sebagai ngembat atau melempar berkali-kali, sedangkan tik berasal 

dari kata titik.Jadi, membatik berarti melempar berkali-kali pada kain.Sehingga 

akhirnya bentuk-bentuk titik tersebut berhimpitan dan menjadi bentuk garis. 

Pelukis batik Amri Yahya dalam bukunya Musman dan Arini (2011:2) 

mendefinisikan batik sebagai karya seni yang banyak memanfaatkan unsur 



menggambar ornament pada kain dengan proses tutup-celup, maksudnya mencoret 

dengan malam pada kain yang berisikan motif-motif ornamentif. 

Adapun penelitian yang terdahulu pernah dilakukan oleh Handayaningsih 

(2012) berjudul “Upaya Peningkatan Kreativitas Anak Melalui Kegiatan 

Menggambar Bebas Pada Kelompok A Di Taman Kanak-Kanak Kemala 

Bhayangkari 67 Sragen” menyimpulkan bahwa kegiatan menggambar bebas dapat 

meningkatkan kreativitas anak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

mengembangkan kreativitas dan mengenalkan kebudayaan lokal khususnya batik 

kepada anak usia dini. 

Penelitian tersebut dapat ditarik hipotesis yaitu mewarnai pola batik dapat 

mengembangkan kreativitas pada anak kelompok A di TK Putri Serang Sumber 

Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya merupakan penelitian 

kualitatif dengan penelitian tindakan kelas.Menurut suharsimi Arikunto (2014:3) 

penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 

berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 

secara bersama.Dalam penelitian ini variable yang diteliti adalah meningkatkan 

kecerdasan linguistik anak melalui metode bermain peran. 

Tempat yang digunakan sebagai penelitian adalah TK Putri Serang 

Sumber, Banjarsari, Surakarta yang berlokasi di perkampungan yang padat 

penduduk. Subjek dalam penelitian ini adalah anak usia 4-5 tahun, anak sebagai 

pihak penerima tindakan berjumlah 14 anak terdiri dari 6 anak laki-laki dan 8 anak 

perempuan, peneliti sebagai pemberi tindakan. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah 

observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Observasi 

Metode ini dipakai untuk mengumpulkan data yang pengisiannnya 

berdasarkan pengamatan langsung terhadap kreativitas anak, misalnya pada 

saat anak mewarnai pola batik, warna apa saja yang akan dipilih untuk anak 



untuk gambar yang telah disediakan oleh guru. Observasi dilakukan meliputi 

tingkat kreativitas dan sejauh mana pengenalan batik pada anak yang dapat 

dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan 

mewarnai pola batik dan kejadian yang terjadi di luar perencanaan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah daftar nama-

nama anak-anak didik, peneliti akan mengambil gambar ketika anak sedang 

melakukan kegiatan mewarnai sebagai bukti telah terjadinya kegiatan 

pembelajaran. 

3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian penting 

yang muncul pada saat proses kegiatan bermain peran berlangsung yang belum 

terdapat dalam pedoman observasi.  

Adapun analisis data yang dilakukan peneliti untuk mengetahui 

peningkatan yang terjadi dengan metode teknik analisis komparatif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data yang dikumpulkan adalah data peningkatan kecerdasan linguistik anak 

yang diperoleh dengan teknik observasi terhadap 7 indikator dan 8 butir amatan. 

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri 2 siklus dengan gambaran 

sebagai berikut: 

1. Pra Siklus 

Peneliti melakukan pengamatan lebih teliti pada hari Rabu tanggal 19  

Februari 2015. Pengamatan dilakukan mulai dari kegiatan awal sampai dengan 

kegiatan selesai.Peneliti menyimpulkan anak-anak masih kurang paham dalam 

mengenal pola batik dan kurangnya kreativitas anak.Anak juga tidak selesai 

dalam melakukan kegiatan mewarnai.Dalam kegiatan mewarnai anak juga masih 

asal-asalan. 

Penataan lingkungan juga kurang mendukung untuk anak dapat bermain 

lebih leluasa karena tempat bermain yang sempit dan alat bermainnya juga 

masih kurang banyak.Anak juga jarang berkomunikasi dengan teman karena ada 



yang asyik sendiri bermain, ada yang sedang jajan, ada juga yang hanya didalam 

kelas saja. 

2. Siklus I 

Peneliti melakukan 2x pertemuan pada siklus pertama  hari senin.tanggal 

19 Februari 2015. Pembelajaran berlangsung dari pukul 7.30 sampai pukul 10.00 

WIB.Pada siklus 1 dilakukan dengan 2x Pertemuan, yangmana kegiatan yang 

dilakukan adalah mewarnai pola batik menggunakan pensil warna dan 

krayon.Pada saat kegiatan berlangsung peniliti mengamati atau membantu anak 

untuk meyelesaikan kegiatan.Anak yang sudah selesai mewarnai, mereka 

mengumpulkan kepada peneliti dan peneliti melakukan Tanya jawab kepada 

anak. 

Berdasarkan hasil amatan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus 1 

diperoleh hasil observasi peningkatan kreativitas anak sudah mulai menunjukan 

peningkatan yaitu sebelum prasiklus 43,74% menjadi 64,95%. Hasil observasi 

peningkatan kreativitas menunjukan adanya peningkatan 21,21%. 

3. Siklus II 

Tindakan siklus II peneliti menemui anak yang masih kurang paham 

dengan batik dan merasa bosan dengan kegiatan mewarnai dengan pensil warna 

atau krayon.Peneliti mengadakan diskusi dengan guru untuk menentukan 

perencanaan pada siklus II.Kegiatan perencanaan ini dilaksanakan dalam dua kali 

pertemua yaitu senin tanggal 2 Maret 2015 dan kamis tanggal 5 Maret 

2015.Adapun untuk siklus II peneliti menetukan rata-rata prosentase 

pencapaiankelas sebesar 80%.Peneliti mengawali dengan menata lingkungan 

main yaitu meja ditata secara melingkar. Kemudian peneliti melakukan apersepsi 

pembelajaran dengan tema Tanah Air dan sub tema Batik. Kegiatan masih sama 

dengan siklus I yaitu mewarnai. Ada hal yang membedakan pada pertemuan 

kedua adalah media untuk mewarnai. Peneliti menggunakan lem fox dengan 

dicampur pewarna makanan agar lebih menarik anak dengan catatan peneliti 

melakukan kontrak belajar seblum kegiatan. Pada siklus II anak mewarnai pola 

batik kreasi. 



Berdasarkan hasil amatan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus II 

diperoleh hasil 81,63%. Prosentase tersebut sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditargetkan peneliti pada pelaksanaan siklus II. 

 

Peningkatan Kecerdasan Linguisti Anak Per Siklus  

Aspek  Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Rata-rata 

prosentase 

kreativitas 

anak satu kelas 

43,74% 64,95% 81,63% 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasilpenelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 

siklus dapat diketahui bahwa menggunakan mewarnai pola batik dapat meningkatkan 

kreativitas anak pada kelompok A di TK Putri Serang Sumber Kecamatan Banjarsari 

Kotamadya Surakarta Tahun Pelajaran 2014-2015. Adapun peningkatan rata-rata 

prosentasekecerdasan linguistik anak dari sebelum tindakan sampai dengan siklus II 

yakni Pra siklus 43,74%, Siklus I mencapai 64,95% dan siklus II mencapai 81,63%.  
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