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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Pada era sekarang kreativitas perlu dikembangkan dan dikenalkan 

sejak usia dini, karena kreativitas dapat memecahkan masalah apa pun. 

Tindakan kreatif yang mengalahkan kebiasaan melalui orisinalitasnya, 

mengatasi segalanya. Dengan kreatifnya seseorang dapat melakukan 

pendekatan secara variasi dan memiliki bermacam-macam kemungkinan 

penyelesaian terhadap suatu persoalan. 

Dengan mudah kita menemukan reality show uji kebenaran yang 

menjiplak acara serupa di Amerika. Sinetron remaja yang menjiplak serial 

buatan Taiwan dan Korea. Komedi situasi yang menjiplak serial persahabatan 

di Amerika. Lagu-lagu menjiplak hits dari luar negeri. Grup musik menjiplak 

grup luar negeri. Kreativitas nyaris nol besar lebih terlatih menjadi plagiator 

ketimbang kreator (Tabrani:2006). 

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 diperoleh 

dari 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.  
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Melestarikan kebudayaan lokal adalah PR (Pekerjaan Rumah) yang 

harus dilaksanakan oleh generasi muda saat ini. Belum lama ini negara 

tetangga kita mengklaim hasil kebudayaan asli dari Indonesia. Dengan begitu 

masyarakat baru sadar bahwa pentingnya melestarikan kebudayaan daerah. 

Banyak orang asing datang ke Indonesia hanya untuk belajar kebudayaan 

daerah kita. Dengan kita bangga dengan budaya daerah atau budaya lokal 

setidaknya kita bisa menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah kita yang 

dipersembahkan dari nenek moyang kita. 

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. 

Banyak kalangan muda yang kurang paham dengan berbagai motif 

atau pola batik yang beredar di masyarakat. Bahkan mereka tidak bisa 

membedakan antara batik Jogja dan batik Solo. Melalui kegiatan 

pembelajaran di sekolah terutama anak usia dini. Diharapkan mampu 

mengenalkan pada anak tentang pola atau motif batik secara sederhana. 

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. 

Kurangnya minat generasi muda pada batik, menyebabkan turunnya 

pemahaman terhadap makna dan jenis batik. Ada beberapa hal yang dapat 

diterapkan guna memberikan pelajaran tersendiri mengenai batik. Cara yang 

dianggap efektif yakni dengan memberikan pembelajaran atau pengenalan 

pola batik sejak dini. Praktik sederhana dapat dilakukan dengan mengajak 
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anak untuk belajar membatik sekaligus menjelaskan maknanya di sela praktik 

berlangsung. Penulis mengambil obyek penelitian pada siswa TK Putri 

Serang Sumber yang jauh dari daerah pengrajin batik menjadi kendala 

sekaligus penyemangat penulis untuk mengajak siswa menggali pengetahuan 

tentang batik. 

Guna mengoptimalkan pembelajaran tersebut, perlu diterapkan 

metode yang dapat menarik anak  kelompok TK A Putri Serang Sumber. 

Metode sederhana misalnya dengan mewarnai. Mewarnai pola batik 

merupakan kegiatan menarik dan dapat meningkatkan kreativitasa anak. 

Berdasar uraian di atas, penulis mengambil judul “Mengembangkan 

Kreativitas Melalui Mewarnai Pola Batik Pada Anak Kelompok A Di 

TK Putri Serang Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 

terdapat permasalahan lain yaitu: 

1. Pentingnya kreativitas untuk anak usia di 

2. Kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan lokal pada pola batik 

 

C. Pembatasan Masalah 

Motif batik yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam, oleh karena 

itu peneliti mengambil pola batik yang sering dijumpai oleh masyarakat, yaitu 

batik pola kawung, pola parang, dan pola kreasi. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

“Apakah melalui mewarnai pola batik dapat mengembangkan 

kreativitas anak pada kelompok A TK Putri Serang Sumber Kecamatan 

Banjarsari Kota  Surakarta Tahun Pembelajaran 2014/2015?”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengembangkan kreativitas anak melalui mewarnai dengan 

pola batik. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengembangkan kreativitas anak melalui mewarnai dengan 

menggunakan pola batik pada anak kelompok TK A di TK Putri Serang 

Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan, hasil penelitian diharapakan mampu 

memberikan kontribusi yang baik bagi siswa maupun guru dan peneliti dalam 

meningkatkan kreativitas. 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan mengembangkan kreativitas. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Guru 

Sebagai rujukan dalam memberikan pengetahuan untuk 

meningkatkan kreativitas dan mengenalkan kebudayaan lokal pada 

pola batik. 
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b) Bagi Anak 

Dapat membantu anak dalam mengembangkan kreativitas dan 

mengenal kebudayaan lokal. 

 


