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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkembangan Anak Usia Dini

1. Pengertian Anak Usia Dini

Terdapat beberapa definisi mengenai anak usia dini. Definisi yang 

pertama, anak usia dini adalah anak yang berusia nol tahun atau sejak lahir sampai 

berusia kurang lebih delapan tahun (0-8 tahun). Sedangkan definisi yang kedua, 

menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 14 yang menyebutkan bahwa 

pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan  yang ditujukan kepada 

anak sejak lahir sampai dengan  usia enam tahun  yang dilakukan melalui

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani  agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut.1 Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

anak usia dini adalah anak yang berusia nol sampai enam tahun atau  delapan 

tahun yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani.

2. Karakteristik Anak Usia Dini

Kartini Kartono dalam Saring Marsudi mendeskripsikan karakteristik 

anak usia dini sebagai berikut:2

                                                          
1 Depdiknas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Jakarta: Dikdasmen. 2003
2 Saring Marsudi. Permasalahan Dan Bimbingan Di Taman Kanak-kanak. Surakarta: 

UMS. Tidak Diterbitkan. 2006, h. 6
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1) Bersifat Egosentris Naif

Anak memandang dunia luar dari pandangannya sendiri, sesuai dengan 

pengetahuan dan pemahamannya sendiri, dibatasi oleh perasaan dan 

pikirannya yang masih sempit. Maka anak belum mampu memahami arti 

sebenarnya dari suatu peristiwa dan belum mampu menempatkan diri ke 

dalam kehidupan orang lain.

2) Relasi Sosial yang Primitif

Relasi sosial yang primitif merupakan akibat dari sifat egosentris  naif. 

Ciri ini ditandai oleh kehidupan anak yang belum dapat memisahkan 

antara dirinya dengan keadaan lingkungan sosialnya. Anak pada masa ini 

hanya memiliki minat terhadap benda-benda atau peristiwa  yang sesuai 

dengan daya fantasinya. 

3) Kesatuan Jasmani dan Rohani yang Hampir Tidak Terpisahkan

Anak  belum dapat membedakan antara dunia lahiriah dan batiniah. Isi 

lahiriah dan  batiniah masih merupakan kesatuan yang utuh. Penghayatan 

anak terhadap sesuatu dikeluarkan atau diekspresikan secara bebas, 

spontan dan jujur baik dalam mimik, tingkah laku maupun pura-pura, anak 

mengekspresikan secara terbuka karena itu janganlah mengajari atau 

membiasakan anak untuk tidak jujur.

4) Sikap Hidup yang Disiognomis

Anak bersikap fisiognomis terhadap dunianya, artinya secara langsung 

anak memberikan atribut aau sifat lahiriah atau sifat konkrit, nyata 

terhadap apa yang dihayatinya. Kondisi ini disebabkan karena pemahaman 
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anak terhadap apa yang dihadapinya masih bersifat menyatu (totaliter) 

antara jasmani dan rohani. Anak belum dapat membedakan antara benda 

hidup dan benda mati. Segala sesuatu yang ada disekitarnya dianggap 

memiliki jiwa yang merupakan makhluk hidup yang memiliki jasmani dan 

rohani sekaligus, seperti dirinya sendiri.

3. Perkembangan Anak Usia Dini

Periode ini merupakan kelanjutan dari masa bayi (lahir  sampai usia 4 

tahun) yang ditandai dengan terjadinya perkembangan fisik, motorik dan kognitif 

(perubahan dalam sikap, nilai dan perilaku) dan psikososial serta diikuti oleh 

perubahan-perubahan yang lain.3 Perkembangan anak usia dini dapat dipaparkan 

sebagai  berikut:

a. Perkembangan Fisik dan Motorik

Pertumbuhan fisik pada masa ini (kurang lebih usia 4 tahun) lambat dan 

relatif seimbang. Peningkatan berat  badan anak lebih banyak daripada 

panjang badannya. Peningkatan berat badan anak terjadi karena

bertambahnya ukuran sistem rangka, otot dan ukuran beberapa orang 

tubuh lainnya.

b. Perkembangan Kognitif

Pikiran anak berkembang secara berangsung-angsur pada periode ini. 

Daya pikir anak yang masih  bersifat imajinatif  dan egosentris pada masa 

sebelumnya maka pada periode ini daya pikir anak sudah berkembaang 

                                                          
3 Elizabeth B. Hurlock. Perkembangan Anak (Jilid 2 edisi keenam). Jakarta: Erlangga. 

1999, h. 32
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kearah yang lebih konkrit, rasional  dan objektif. Daya ingat anak menjadi 

sangat kuat, sehingga anak benar-benar berada pada stadium belajar.

c. Perkembangan Bahasa

Hal yang penting dalam perkembangan bahasa adalah persepsi, pengertian 

adaptasi, imitasi dan ekspresi. Anak harus belajar mengerti semua proses 

ini, berusaha meneiru  dan kemudian baru mencoba mengekspresikan 

keinginan  dan perasaannya. Perkembangan bahasa pada anak meliputi 

perkembangan fonologis, perkembangan kosakata, perkembangan makna 

kata, perkembangan penyusunan kalimat dan perkembangan pragmatik.

d. Perkembangan Sosial

Anak-anak mulai mendekatkan diri pada orang lain disamping  anggota 

keluarganya. Meluasnya lingkungan sosial anak menyebabkan mereka 

berhadapan dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Anak juga akan 

menemukan guru sebagai sosok yang berpengaruh.

e. Perkembangan Moral

Perkembangan moral berlangsung secaa berangsur-angsur, tahap demi 

tahap. Terdapat tiga tahap utama dalam pertumbuhan ini, tahap amoral 

(tidak memiliki rasa benar atau salah), tahap konvensional (anak menerima 

nilai dan moral dari orang tua dan masyarakat), tahap otonomi (anak 

membuat pilihan sendiri secara bebas).4

                                                          
4 Tadkiroatun Musfiroh. Bercerita Untuk Anak Usia Dini. Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional. 2005, h. 6
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B. Kreativitas Anak Usia Dini

1. Pengertian Kreativitas

Kreativitas berasal dari kata kreatif yang memiliki arti yaitu memiliki 

daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan, bersifat (mengadung) daya 

cipta, sedangan kreativitas sendiri memiliki arti kemampuan untuk mencipta, daya 

cipta.5 Hal itu senada dengan yang dikatakan Sumanto bahwa kreativitas adalah 

daya atau kemampuan untuk mencipta.6

Supriadi mengutarakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang 

untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata 

yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada.7 Kreativitas adalah suatu aktivitas 

imajinatif yang memanifestasikan kecerdasan dari pikiran yang berdaya untuk 

menghasilkan suatu produk dan atau menyelesaikan suatu persoalan dengan 

caranya sendiri. Kreativitas adalah bagian dari kegiatan berproduksi atau 

berkarya.8

Anak yang kreatif memiliki keaslian dalam membuat tanggapan, karya 

yang lain daripada yang lainnya, kreativitas mencakup jenis pemikiran spesifik 

yaitu pemikiran yang menyimpang dari jalan  yang telah dirintis sebelumnya dan 

mencari variasi. Seperti yang telah disebutkan bahwa kreativitas adalah suatu 

proses mental yang dilakukan oleh individu mampu berpikir secara integral, 

                                                          
5 Suharsono dan Ana Retnoningsih. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux. 

Semarang: CV Widyakarya. 2003, h. 465
6 Sumanto. Pengembangan Kreativitas Seni Rupa Anak Taman Kanak-kanak. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pendidikan 
Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi. 2005, h. 38

7 Rahmawati dan Kurniati.  Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia 
Taman Kanak-kanak. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010, h. 13

8 Suratno. Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini. Jakarta: Departemen Pendidikan 
Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pendidikan Tenaga Kependidikan dan 
Ketenagaan Perguruan Tinggi. 2005, h. 24
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mampu menghubungkan satu dengan yang lain. Dapat dipastikan bahwa orang 

yang kreatif adalah orang yang cerdas. Pada dasarnya setiap anak memiliki 

potensi kreatif, namun berbeda-beda dalam memproses potensi kreatif tersebut 

sehingga ada anak dengan potensi kreatif berkembang dan ada anak dengan 

potensi kreatif yang secara perlahan menghilang. Untuk mengembangkan 

kreativitas anak secara optimal sebagai bekal kesuksesan hidupnya kelak tidak 

dapat diajarkan dan diberikan secara instan, dibutuhkan waktu untuk berproses 

secara alamiah karena pertumbuhan kreativitas anak harus dimulai sejak anak 

berusia dini. Orang tua dan guru memiliki peran dalam mengembangkan 

kemampuan kreativitas anak.

Dari paparan beberapa tokoh di atas, dapat disimpulkan tentang 

pengertian kreativitas yaitu suatu aktivitas imajinatif yang menghasilkan karya 

atau ide orisinal, kreativitas merupakan perwujudan dari kecerdikan dalam 

pencarian sesuatu yang bernilai, kemampuan anak dalam mencipta, melahirkan 

sesuatu yang baru. Hasil karya yang dihasilkan oleh anak kemungkinan besar 

adalah dari segala sesuatu yang pernah dilihat anak sebelumnya sesuai dengan 

pengalaman yang pernah mereka alami.

2. Aspek Kreativitas

Terdapat beberapa aspek yang terkandung di dalam kreativitas itu 

sendiri. Aspek-aspek inilah yang dapat dikembangkan pada kreativitas untuk 

anak. Berikut ini dipaparkan oleh beberapa ahli tentang aspek-aspek yang 

terkandung di dalam kreativitas, yaitu:
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Parnes mengemukakan beberapa aspek kreativitas yaitu:9

a. Fluency (kelancaran) yaitu kemampuan mengemukakan ide yang serrupa 
untuk memecahkan suatu masalah.

b. Flexibility (keluwesan) yaitu kemampuan untuk menghasilkan berbagai 
macam ide guna memecahkan suatu masalah di luar kategori yang biasa.

c. Originality (keaslian) yaitu kemampuan memberikan respon yang unik 
atau luar biasa.

d. Elaboration (keterperincian) yaitu kemampuan menyatakan pengarahan 
ide secara terperinci untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan.

e. Sensitivity (kepekaan) yaitu kepekaan menangkap dan menghasilkan 
masalah sebagai tanggapan terhadap suatu situasi.

Sumanto juga mengemukakan aspek yang terkandung di dalam 

kreativitas adalah:10

a. Kelancaran menanggapi suatu masalah, ide dan materi.
b. Mudah menyesuaikan diri terhadap situasi.
c. Memiliki keaslian dalam membuat tanggapan, karya yang lain daripada 

yang lainnya.
d. Mampu berpikir secara integral, mampu menghubungkan satu dengan 

yang lain.

Sedangkan menurut Martini Jamaris aspek kreativitas meliputi:11

1. Kelancaran yaitu kemampuan untuk memberikkan jawaban daan 
mengemukakan gagasan atau ide-ide yang ada dalam pikiran anak dengan 
lancar.

2. Kelenturan yaitu kemampuan untuk mengemukakan berbagai alternatif 
dalam pemecahan masalah.

3. Keaslian yaitu kemampuan untuk menghasilkan berbagai ide atau karya 
yang asli hasil pemikiran sendiri.

4. Elaborasi yaitu kemampuann untuk memperluas ide dan aspek-aspek yang 
mungkin tidak terpikirkan atau terlihat oleh orang lain.

5. Keuletan dan kesabaran yaitu keuletan dalam menghadapi rintangan, dan 
kesabaran dalam menghadapi suatu situasi yang tidak menentu.

Dari ketiga paparan di atas ditemukan bahwa adanya kesamaan aspek 

yang terkandung dalam kreativitas yaitu terdapat kelancaran (fluency) berkaitan 

                                                          
9 Ibid, h. 14
10 Sumanto. Op cit, h. 38
11 Martini Jamaris. Perkembangan dan Pengembangan Anak Usia Taman Kanak-

kanak. Jakarta: Grasindo. 2006, h. 67
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dengan kemampuan anak untuk mengemukakan ide, gagasan dan materi yang ada 

di dalam pikiran anak untuk memecahkan suatu masalah dengan lancar; 

kelenturan (flexibility) yaitu kemampuan anak dalam menghasilkan berbagai 

macam ide sebagai alternatif dalam memecahkan masalah, dan mudah 

menyesuaikan diri; keaslian (originality) yaitu kemampuan anak dalam 

menghasilkan ide atau hasil karya pemikirannya sendiri, anak juga mampu 

memberikan respon yang unik dan luar biasa; dan keterperincian (elaboration) 

yaitu kemampuan dalam menyatakan ide secara lebih rinci untuk memperluas ide 

dan aspek-aspek yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain kemudian 

mewujudkan ide tersebut menjadi nyata dalam sebuah karya atau hasil.

Dengan pemikiran yang luwes (fleksibel) orang kreatif dapat mengutak-

atik sesuatu dan mencoba berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan. Dengan 

memiliki cara berpikir yang luwes, orang kreatif tidak terikat pada informasi-

infomasi yang sudah ada sehingga melalui pemikirannya yang luwes dapat 

menciptakan suatu hal yang bersifat baru dan unik.

3. Ciri Anak Kreatif

Menurut Utami Munandar dalam bukunya yang berjudul Pengembangan 

Kreativitas Anak Berbakat menyebutkan ciri-ciri anak kreatif adalah:12

a. Selalu ingin tahu
b. Memiliki minat yang luas
c. Menyukai kegemaran dan aktivitas yang kreatif
d. Berani mengambil resiko dengan perhitungan
e. Tidak takut untuk membuat kesalahan dan mengemukakan pendapat

                                                          
12 Utami Munandar. Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat. Jakarta: Rineka Cipta. 

2008, h. 35
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Sedangkan menurut Suratno, anak kreatif mempunyai ciri-ciri tersendiri 

sehingga membedakan dengan anak yang tidak kreatif, yaitu:13

a. Anak kreatif adalah anak yang memiliki pikiran berdaya, penuh dengan 

inisiatif dan tidak selalu bergantung pada orang lain, yaitu ketika anak 

mengekspresikan pikirannya atau kegiatannya yang berdaya cipta, 

berinisiatif sendiri dengan cara-cara yang original.

b. Anak kreatif adalah anak yang mampu memberdayakan pikirannya untuk 

menghasilkan suatu produk secara kreatif, dengan demikian ia juga 

merupakan pemikir yang kreatif. Pemikir yang kreatif akan menghasilkan 

suatu produk yang sungguh-sungguh unik dan memberikan reaksi yang 

unik terhadap lingkungan.

Beberapa sikap natural anak yang mendasar dan sangat menunjang 

tumbuhnya kreativitas anak, yaitu:14

a. Terbuka terhadap pengalaman baru
b. Fleksibel dalam berpikir dan merespon
c. Bebas dalam menyatakan pendapat dan perasaan
d. Menghargai fantasi
e. Tertarik pada kegiatan kreatif
f. Mempunyai pendapat sendiri dan tidak terpengaruh oleh orang lain
g. Mempunyai rasa ingin tahu yang besar
h. Toleran terhadap perbedaan pendapat dan situasi yang tidak pasti
i. Berani mengambil resiko yang diperhitungkan
j. Percaya diri dan mandiri
k. Memiliki tanggung jawab dan komitmen kepada tugas
l. Tekun dan tidak mudah bosan
m. Tidak kehabisan akal dalam memecahkan masalah
n. Kaya akan inisiatif
o. Peka terhadap situasi lingkungan
p. Lebih berorientasi ke masa kini dan masa depan daripada masa lalu
q. Memiliki citra diri dan stabilitas emosi yang baik

                                                          
13 Suratno. Op cit, h. 10
14 Rahmawati dan Kurniati. Op cit, h. 15
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r. Tertarik pada hal-hal yang abstrak, kompleks, holistik daan mengandung 
teka-teki

s. Memiliki gagasan orisinal
t. Mempunyai minat yang las
u. Menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat dan 

konstruktif bagi pengembangan diri
v. Kritis terhadap pendapat orang lain
w. Senang mengajukan pertanyaan yang baik
x. Memiliki kesadaran etika moral dan estetik yang tinggi

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak yang kreatif adalah anak yang 

memiliki diri dari keempat aspek kreativitas yaitu fluency (kelancaran) yang 

meliputi kemampuan anak untuk tidak takut membuat kesalahan dan 

mengemukakan pendapat secara bebas, memiliki pemikiran yang berdaya untuk 

menghasilkan suatu karya, dan tidak kehabisan akal dalam memecahkan masalah; 

flexibility (keluwesan) yang bersangkutan dengan fleksibel dalam berpikir dan 

merespon; originality (keaslian) yaitu mempunyai pendapat sendiri dan tidak 

terpengaruh oleh orang lain, kaya akan inisiatif, memiliki gagasan orisinal; 

elaboration (keterperincian) selalu ingin tahu dan memiliki minat yang luas; dan 

sensitivity (kepekaan) memiliki kesadaran etika moral dan estetik yang tinggi.

4. Tujuan Pengembangan Kreativitas

Pengembangan kreativitas pada anak tidak hanya semata-mata untuk 

sekedar memberi kegiatan pada anak, melainkann ada tujuan tertentu. Ada 

beberapa tujuan pengembangan kreativita sejak dini, yaitu:15

a. Dengan  berkreasi orang dapat mengaktualisasikan dirinya, dan aktualisasi 

diri ini merupakan kebutuhan manusia pada tingkat tertinggi. Kreativitas 

merupakan manifestasi dari individu yang berfungsi sepenuhnya.

                                                          
15 Utami Munandari. Op cit, h. 3
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b. Dengan berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat bermacam-

macam kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah.

c. Dengan bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat bagi diri 

pribadi dan lingkungan tetapi juga memberikan kepuasan kepada individu.

d. Dengan kreativitas kemungkinan manusia akan meningkatkan kualitas 

hidupnya.

5. Kreativitas Seni Rupa Anak

Pemunculan kreativitas anak tidak dapat diwujudkan secara instan. 

Pemunculan kreativitas diperlukan proses melalui pemberian kesempatan untuk 

bersibuk diri secara kreatif. Sehingga peran orang tua dan guru sangat diperlukan 

dalam mengembangkan kemampuan kreativitas anak. Kreativitas juga 

berhubungan dengan aktivitas berkesenian yaitu bidang kegiatan berproduksi atau 

berkarya. Kreativitas bekarya seni rupa diartikan sebagai kemampuan 

menemukan, mencipta, membuat, merancang ulang, dan memadukan suatu 

komposisi suatu karya seni rupa dengan didukung kemampuan terampil yang 

dimilikinya.16 Pada usia TK, anak berada pada masa keemasan berpikir kreatif. 

Lebih lanjut Sumanto mengungkapkan beberapa bentuk kreativitas seni anak TK, 

yaitu:17

a. Praktik Berkarya Kreatif

Berkarya kreatif sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan dasar 

bagi anak TK, yaitu berbentuk kreativitas menggambar, mencetak, finger 

                                                          
16 Sumanto. Op cit, h. 11
17 Ibid, h. 37-38
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painting, meronce, menciptakan bermacam-macaam bentuk bangunan dari 

bermacam-macam balok yang tersedia, dan membentuk dengan 

menggunakan plastisin/tanah liat.

b. Bereksplorasi melalui Media Seni Rupa

Keragaman  bentuk kegiatan berkarya seni rupa di TK berkaitan langsung 

dengan digunakannya jenis media yang disesuaikan dengan teknik 

pembuatannya. Bereksplorasi dengan menggunakan media seni rupa 

contohnya menggambar bebas dengan menggunakan berbagai jenis alat 

yaitu pensil, spidol kecil, crayon, pensil warna dan sejenisnya. Diharapkan 

dengan mengenali sifat bahan/alat tersebut dapat melatih keterampilan 

kreatif anak dalam bereksplorasi.

Pengembangan kreativitas anak dapat melalui kegiatan hasta karya 

memiliki peran penting dalam berbagai aspek perkembangan anak. Dalam 

kegiatan hasta karya, setiap anak akan menggunakan imajinasinya untuk 

membentuk suatu bangunan atau benda tertentu sesuai dengan khayalannya. 

Melalui kegiatan hasta karya tidak hanya kreativitas anak yang akan berkembang 

namun juga kemampuan kogntif anak. Kegiatan hasta karya ini dapat mengajak 

anak untuk bebas berekspresi kreativitasnya, sehingga akan diperoleh hasil yang 

berbeda antara satu anak dengan yang lain. Berkreasi seni rupa bagi anak TK juga 

dapat dilatihkan melalui kegiatan mencetak atau mencap sederhana.
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6. Program Pengembangan Kreativitas

Terdapat beberapa alasan mengapa kreativitas perlu dikembangkan sejak 

anak berusia dini. Seperti yang diungkapkkan oleh Utami Munandar bahwa alasan 

utama untuk mengembangkan kreativitas adalah untuk merealisasikan perwujudan 

diri, untuk memecahkan suatu masalah, untuk memuaskan diri, dan tidak untuk 

meningkatkan kualitas hidup. Pengembangan kreativitas anak di TK dapat 

dilakukan melalui kegiatan pembelajaran.18

Kreativitas sangat perlu dikembangkan sejak usia dini. Pengembangan 

kreativitas dapat dilakukan melalui berbagai kesempatan dan berbagai aktivitas 

dalam keseharian anak. Dari berbagai keggiatan yang dilakukan dan diberikan 

yang paling banyak memberikan pengaruh untuk mengembangkan kemampuann 

kreativitas anak adalah kegiatan seni rupa. Kegiatan seni cenderung memberikan 

kebebasan untuk anak dalam mengekspresikan apa yang mereka rasakan,

sehingga kemampuan kreativitas mereka dapat berkembang. Kegiatan yang 

dilakukan haruslah disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan minat anak.

Agar program pengembangan kreativitas di Taman Kanak-kanak sukses, 

ada beberapa arahan program untuk para pendidik, yaitu:19

a. Kegiatan belajar bersifat menyenangkann (Learning is Fun)

Faktor emosi merupakan faktor penting dan menentukan efektivitas proses 

pembelajaran. Proses belajar yang menyenangkan akan sangat berarti bagi 

anak dan bermanfaat hingga ia dewasa. Jika pendidik berhasil 

                                                          
18 Utami Munandar. Op cit, h. 5-6
19 Rahmawati dan Kurniati. Op cit, h. 41-44
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menanamkan kesan positif pada anak, maka anak akan menyukai proses 

belajar hingga dewasa.

b. Pembelajaran dalam bentuk kegiatan bermain

Bagi seorang anak, kegiatan bermain jauh lebih efektif mencapai tujuan 

dibandingkan dengan proses pembelajaran intruksional di kelas. Melalui 

bermain anak dapat mempelajari banyak hal tanpa ia sadari, diantaranya 

belajar tentang peraturan, bersosialisasi, menempatkan diri, menata emosi, 

toleransi, kerja sama, meengalah, sportif, dan sikap-sikap positif lainnya. 

Dalam Garis-garis Besar Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak, 

bermain juga merupakan prinsip dalam pembelajaran di taman kank-

kanak.

c. Mengaktifkan siswa

Proses belajar mengajar di Taman Kanak-kanak tidak hanya dilaksanakan 

di dalam kelas saja, tetapi bisa dilaksanakan di luar kelas. Pelaksanaan 

proses pembelajaran yang lebih bermakna dengan anak melakukan 

eksplorasi tanpa batas terrhadap segala informasi yang mereka dapatkan 

akan membantu memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan mereka 

dengan baik. Dengan  belajar aktif, proses belajar yang berlangsung 

merupakan inisiatif dari anak, tidak lagi monopoli dari guru atau juga 

menerima hanya jika guru menyampaikan.

d. Memudahkan berbagai aspek perkembangan dan pembelajaran

Pembelajaran yang dikembangkan dalam kegiatan di Taman Kanak-kanak 

merupakan suatu kesatuan yatu memadukan semua komponen 
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pembelajaran dan perkembangan yang dimiliki anak dan tidak hanya  

berpusat pada pengembangan kreativitas saja.

e. Pembelajaran dalam bentuk konkret

Bagi anak usia Taman Kanak-kanak yang masih pada tahap perkembangan 

kognitif praoperasional dan operasional konkrit contoh nyata menjadi 

sangat penting. Penjelasan guru tentang sesuatu tanpa dibarengi dengan 

pengetahuan tentang objeknya secara nyata akan dirasakan  berat bagi 

anak karena  bersifat abstrak.

C. Pembelajaran Seni Rupa Anak Usia Dini

1. Pengertian Pembelajaran Seni Rupa Anak Usia Dini

Pembelajaran adalah kegiatan yang mencakup kegiatan belajar dan 

mengajar.20 Pembelajaran anak usia dini adalah proses interaksi antara anak, 

orang tua atau orang dewasa lainnya dalam suatu lingkungan untuk mencapai 

tugas perkemangan. Dimana interaksi yang dibangun dan dikembangkan ini 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai oleh anak.21

Seni rupa adalah cabang seni yang diciptakan dengan menggunakan 

elemen atau unsur rupa dan dapat diapresiasi mlalui indera mata.22 Pendidikan 

seni rupa adalah upaya pemberian pengetahuan dan pengalaman dasar kegiatan 

kreatif seni rua dengan menerapkan konsep seni sebagai alat pendidikan. Fungsi 

dari pendidikan seni rupa pada hakikatnya adalah sebagai sarana untuk 

                                                          
20 Martini Jamaris. Op cit, h. 125
21 Sofia Hartati. Op cit, h. 28
22 Sumanto. Op cit, h. 8
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membentuk kepribadian (cipta, rasa, karsa) secara utuh dan bermakna, melalui 

kegiatan praktik berolah seni rupa sesuai dengan potensi maupun kompetensi 

pribadinya dan kepekaan daya apresiasinya.

Jadi pembelajaran seni rupa di Taman Kanak-kanak adalah proses 

kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk memberi pengetahuan dan 

pengalaman dasar kegiatan kreatif seni rupa kepada anak dengan melalui proses 

interaksi antara anak dengan orang tua maupun orang dewasa lainnya.

2. Karakteristik Ungkapan Kreatif Karya Seni Rupa Anak-anak

Pada usia Taman Kanak-kanak, anak mengalami perkembangan 

intelegensi yang pesat, anak ingin mengetahui segala hal dan berpikir secara logis. 

Pada masa ini anak-anak lebih banyak bertanya, melihat, berpikir kritis, peka, 

ingatannya kuat, inisiatif dan tanggung jawab.

Dilihat dari ungkapan seni rupa anak-anak pada umumnya menampilkan 

bentuk karya dengan ciri sebagai berikut:23

a. Bebas, unik dan kreatif

b. Goresan spontanitas

c. Ekspresif

Ciri tersebut sejalan dengan tipologi (gaya gambar), periodisasi (masa) 

perkembangan menggambar dan kesan menggambar yang dibuatnya.

                                                          
23 Sumanto. Op cit, h. 28
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3. Prinsip Belajar Anak Usia Dini

Terdapat beberapa prinsip belajar pada anak usia dini agar anak dapat 

mencapai tahapan perkembangan yang optimal yaitu:24

a. Berangkat dari yang dimiliki anak

Pengalaman belajar yang diberikan kepada anak hendaknya mengandung 

unsur yang sudah dikenal oleh anak dan pengalaman yang baru yang 

belum dikenal oleh anak. Hal ini bertujuan agar anak tidak menarik diri 

jika dihadapkan dengan hal-hal bagi mereka terasa asing.

b. Belajar harus menantang pemahamann anak

Proses belajar anak usia dini dimulai dari hal yang sederhana menuju ke 

yang lebih kompleks. Untuk memastikan terjadinya pengembangan pada 

anak, maka kegiatan yang dibuat harus menantang anak untuk 

mengembangkan pemahaman sesuai dengan apa yang dialaminya. Ketia 

anak sudah mampu menyelesaikan tantangan pertama, maka sbaiknya 

anak diberikan tantangan berikutnya dengan tingkatan yang lebih sulit dari 

sebelumnya.

c. Belajar dilakukan sambil bermain

Belajar pada anak usia dini adalah belajar. Melalui bermain dapat memberi 

kesempatan bagi anak untuk bereksplorasi, mengekspresikan perasaan, 

berkreasi, menemukan dan belajar secara menyenangkan.

                                                          
24 Sofia Hartati. Op cit, h. 30-33
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d. Menggunakan alam sebagai sarana pembelajaran

Alam merupakan sarana yang tidak terbatas bagi anak untuk bereksplorasi 

dan berinteraksi dalam membangun pengetahuannya.

Phillipe Vaquette mengemukakan bahwa terdapat tiga aspek penting 

dalam alam yaitu:25

1) Alam merpakan ruang lingkup untuk menemukan kembali jati diri 
secara kolektif dan menyusun kembali kehidupan sosial.

2) Alam merpakan ruang lingkup yang dapat dieksplorasi. Jika anak-anak 
tidak mengenal lokasi kegiatannya, maka anak akan menggunakan 
sebagian besar waktu yang tersedia untuk mengetahui apa kira-kira 
yang akan mereka kerjakan di tempat itu.

3) Peranan pndidik di lokasi kegiatan. Seorang pendidik harus sekaligus 
menjadi pengajar, pendidik serta pembimbing kegiatan. Sebagai 
pengajar yang baik harus dapat memberikan pengetahuan yang dpat 
diterapkan oleh para muridnya.

e. Belajar dilakukan melalui sensorinya

Pembelajaran hendaknya memberikan stimulasi yang dapat merangsang 

setiap sensori yang dimiliki anak. Karena anak belajar dan memperoleh 

pengetahuan melalui sensori atau inderawinya, yaitu peraba, pencium, 

pendengar, penglihat dan perasa. Setiap sensori anak akan merespon 

stimultan atau rangsangan yang diterima.

f. Belajar membekali keterampilan hidup

Pembelajaran yang diberikan untuk anak usia dini harus membekali anak 

untuk memiliki keterampilan hidup (life skill) dalam arti yang sangat 

sederhana sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya memakai sepatu, 

menyisir rambut, makan dan minum sendiri.

                                                          
25 Ibid, h. 32
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g. Belajar sambil melakukan

Pendidikan hendaknya mengarahkan anak untuk menjadi pebelajar yang 

aktif. Pendidikan yang dirancang secara kreatif akan menghasilkan 

pebelajar yang aktif. Anak-anak akan terbiasa belajar dan mempelajari 

berbagai aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan melalui berbagai 

aktivitas mengamati, mencari, menemukan, mendiskusikan, 

menyimpulkan, dan mengemukakan sendiri berbagai hal yang ditemukan 

pada lingkungannya.

Sesuai dengan prinsip belajar anak bahwa mereka belajar berangkat dari 

apa  yang mereka miliki, ini telah diterapkan di TK bahwa metode pembelajaran 

anak dari hal-hal sederhana yang telah dikenal maupun harus dikenalkan pada 

anak, misalnya belajar tentang diri sendiri. Anak belajar dari hal-hal sederhana 

menuju ke kompleks dengan menggunakan tantangan-tantangan tersendiri yang 

dapat memancing kemampuan berpikir anak sehingga anak mersa tertantang dan 

kemudian berusaha untuk mencari tahu sesuai dengan karakteristik mereka. 

Melalui diri mereka, anak usia dini mulai mengenal benda dann sifatnya, mulai 

mengenal apa saja benda yang dapat dimakan atau tidak, apa saja benda, 

tumbuhan, hewan, yang berbahaya dan tidak berbahaya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tahap perkembangan belajar anak adalah dari hal-hal 

sederhana menuju pada hal-hal yang bersifat kompleks.

Anak belajar melalui benda-benda konkrit karena cara berpikir anak TK 

masih bersifat konkrit. Berhubungan dengan cara belajar anak yang bersifat 

konkrit ini, anak dapat dilatih untuk membuat hubungan sebab akiibat jika dapat 
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dilihat secara langsung, dalam proses belajar hendaknya anak dapat berinteraksi 

dengan benda-benda, bermain dan melakukan eksplorasi agar mereka memperoleh 

pengalaman langsung.26 Selain bersifat konkrit, cara berpikir anak juga bersifat 

transduktif, maksudnya anak menghubungkan benda-benda yang baru 

dipelajarinya berdasarkan pengalamannya berinteraksi dengan benda-benda 

sebelumnya. Anak biasanya hanya memperhatikan salah satu ciri benda yang 

menurutnya paling menarik untuk membuat kesimpulan. Anak TK masih sulit 

membuat generalisasi atau menarik kesimpulan yang mencakup semua fakta.

D. Mencetak 

1. Pengertian Kemampuan Mencetak

Mencetak/seni grafis adalah kegiatan berkarya seni dwi rupa yang 

dilakukan dengan cara mencapkan alat atau acuan yang sudah diberi tinta/cat pada 

bidang gambar.27 Mencetak merupakan salah satu kegiatan seni yang dapat 

mengembangkan kreativitas anak. Mencetak atau seni grafis dalam pembelajaran 

seni adalah kegiatan berkarya seni rupa dua dimensi yang dimaksudkan untuk 

menghasilkan atau memperbanyak karya seni dengan menggunakan bantuan 

alat/acuan cetak tertentu. Kegiatan mencetak ini antara lain dengan membuat cap. 

Anak dapat membuat karya seni dengan menggunakan cp dadri pelepah pisang, 

daun, atau bisa juga dengan menggunakan tangan anak yang sebelumnya sudah 

diberi warna kemudian ditempelkan pada kertas.

                                                          
26 Slamet Suyanto. Pembelajaran untuk Anak Taman Kanak-kanak. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pendidikan 
Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi. 2005, h. 8

27 Sumanto. Op cit, h. 71
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Desain grafis dibutuhkan acuan, yang berfungsi sebagai master gambar-

gambar yang nantinya akan dipergunakan sebagai alat mencetak, dengan adanya 

acuan yang kemudian dipakai untuk memproses kegiatan memproduksi hasil  

karya dalam jumlah  banyak inilah yang dimaksud dengan mencetak.28 Mencetak 

adalah salah satu cara memperbanyak gambar dengan alat cetak. Mencetak dapat 

dilakukan dengan cara yang sangat sederhana sampai dengan cara yang sangat 

rumit. Cara-cara mencetak yang sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan 

media yang ditemukan di lingkungan sekitar, misalnya menggunakan pelepah 

daun pisang, buah belimbing, dan lain-lain. Sedangkan dengan cara yang rumit 

dapat dilakukan dengan menggunakan acuan yang sengaja dirancang dengan 

desain motif yang diciptakan sendiri. Misalnya dengan menggunakan acuan dari 

papan kayu (woodcut), hardboard (hardboardcut), lempengan karet, lempengan 

plastik bahkan dapat menggunakan lempengan besi/tembaga.

Jadi mencetak adalah kegiatan seni yang menggunakan alat acuann 

dengan cara mencapkan alat atau acuan yang sudah diberi tinta pada media kertas, 

dimana kegiatan mencetak ini bertujuan untuk menghasilkan atau memperbanyak 

karya seni. Dalam penelitian ini alat acuan yang digunakan adalah menggunakan 

bahan alam seperti pelepah pisang, wortel dibentuk bunga, kentang, dan lain-lain.

2. Teknik Mencetak

Mencetak adalah teknik membuat gambar berulang dengan 

menggunakan alat dan cat warna. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan 

                                                          
28 Evan Sukardi & Hajar Pamadhi. Seni Keterampilan Anak. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 2008, h. 4
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untuk mencetak, berdasarkan proses pembuatannya, Sumanto menjelaskan  

beberapa teknik yaitu:29

a. Mencetak tinggi adalah teknik mencetak dengan menggunakan alat cetak 
yang permukaannya tinggi atau bebentuk relief, ketika diatas acuan (alat  
mencetak) diberi tinta/cat kemudian dicapkan pada bahan yang dipakai 
mencetak (misalnya kertas gambar) maka akan dihasilkan bentuk cap yang 
sama dengan acuannya.

b. Cetak datar adalah teknik mencetak dengan menggunakan alat cetak yyang 
permukaan rata/datar, artinya tidak membentuk gambar timbul, tidak 
berulang dan tidak membentuk goresan alur rendah. Disebut sebagai cetak 
tunggal karena teknik ini hanya dapat menghasilkan satu karrya cetak saja. 
Artinya hanya bisa dipakai satu kali mencetak saja, tidak bisa dipakai 
berulang-ulang seperti halnya cetak lainnya.

c. Cetak dalam atau cetak rendah adalah teknik mencetak menggunakan alat 
cetak yang permukaannya rendah, yaitu berupa alur rendah/dalam bekas 
torehan alat yang digunakan. Selanjutnya pada acuan yang rendah tersebut 
diberi cat/tinta dan kemudian dicapkan ke bahan yang dipakai mencetak 
maka pindahlah cat/tinta tersebut dan akan menghasilkan bentuk cetakan 
tertentu.

d. Cetak sablon adalah teknik mencetak dengan menggunakan acuan cetak 
yang berlubang-lubang atau membentuk saringan tembus sehingga tinta
cetak akan meresap/bentuk melalui lubang-lubang acuan ke bahan yang 
dipakai mencetak. Cetak stensil adalah salah satu  contoh cetak sablon.

Berdasarkan keempat teknik mencetak tersebut, yang bisa digunakan di 

Taman Kanak-kanak adalah teknik mencetak tinggi dan cetak sablon. Kegiatan 

mencetak ini juga dapat dipadukan dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti 

menggambar, mewarnai, menggunting  dan menempel. Di dalam penelitian ini 

kegiatan mencetak yang akan dilakukan adalah menggunakan teknik cetak tinggi, 

yaitu teknik mencetak dengan menggunakan alat cetak yang permukaannya tinggi.

                                                          
29 Sumanto. Op cit, h. 72-73
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3. Kegiatan Mencetak untuk Anak Usia Dini

Setelah mengetahui beberapa teknik mencetak, yang dapat diaplikasikan 

di dalam kegiatan di Taman Kanak-kanak adalah kegiatan mencetak dengan 

kegiatan sederhana. Evan Sukardi dan Hajar Pamadhi mengelompokkan beberapa 

kegiatan mencetak sederhana yang dapat dilakukan oleh anak usia dini, yaitu:30

a. Mencetak dengan pelepah daun pisang dan pelepah pepaya

1. Bahan dan alat

Pelepah daun pisang, batang pepaya, pisau pemotong, pewarna 

makanan, piring kecil dan spons.

2. Cara kerja

1) Siapkan adonan warna secukupnya pada piring kecil, keemudian 

celupkan spons ke dalam adonan warna tersebut.

2) Ambil atau pilih satu atau beberapa potongan pelepah dalam 

keadaan masih egar (belum layu atau kering) dengan ukuran dan 

permukaan data. Pelepah daun pisang dipotong melintang  dengann 

pisau oleh guru/peneliti .

3) Kemudian penampang pelepah daun pisang diberi warna dengan 

cara ditekan pada cairan pewarna atau diolesi dengan memakai 

kuas atau dicelupkan salah satu permukaan penampang pelepah 

pisang atau penampang pelepah pepaya pada spons  yang telah 

diberi warna.

                                                          
30 Evan Sukardi & Hajar Pamadhi. Op cit, h 7
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4) Selanjutnya penampang yang sudah berwarna tersebut dicapkan 

pada kertas yang telah disiapkan sambil melakukan penataan agar 

diperoleh hasil cap yang lebih baik dan terarah.

5) Untuk menghasilkan caap dengann komposisi warna tertentu 

ulangilah langkh mencetak yang sudah dilakukan dengan 

mencelupkan penampang pada spons berwarna berbeda.

b. Mencetak dengan buah-buahan

1. Alat dan bahan

Kegiatan ini menggunakan buah-buahan seperti belmbing yang 

dipotong melintang, pisau pemotong, pewarna, spons dan kertas 

kosong.

2. Cara kerja

1) Buah belimbing dipotong oleh guru.

2) Permukaan belimbing dicelupkan pada spons pada warna yang 

diinginkan.

3) Kemudian dicapkan pada kertas sesuai dengan pola yang 

diinginkan.

4) Untuk menghasilkan cap dengan komposisi warna tertentu ulangi 

langkah mencetak yang sudah dilakukan dengan mencelupkan 

buah belimbing pada spons dengan warna  berbeda atau sama, 

sesuai dengan kebutuhan.

c. Mencetak dengan umbi-umbian

1. Bahan dan alat



36

Bahan dan alat yang diperlukan dalam mencetak dengan menggunakan 

umbi-umbian ini adalah dapat menggunakan ubi jalr, singkong, 

kentang, dan lain-lain.

2. Cara kerja

1) Ubi jalar, singkong, kentang dipotong hingga memiliki permukaan 

yang rata.

2) Kemudian permukaan yang rata tersebut dibuat pola baik 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara 

langsung yaitu dengan menorehkan permukaan yang daatar sesuai 

dengan pola yang diinginkan menggunakan pisau. Secara tidak 

langsung yaitu dilakukan dengan menggambar pola pada 

permukaan yang datar tersebut dengan menggunakan alat gambar.

3) Kemudian celupkan alat cetak pada spons dengan warna yang 

dikehendaki dan capkan pada kertas kosong dengan motif sesuai 

yang dikehendaki.

4) Untuk menghasilkan cap dengan komposisi warna tertentu ulangi 

langkah mencetak dengan dilakukan dengan mencelupkan pada 

spons dengan warna berbeda atau sama sesuai dengan kebutuhan.

4. Manfaat Mencetak

Terdapat manfaat dari kegiatan mencetak untuk anak usia dini dalam 

proses perkembangan anak. Sumanto mengatakan bahwa kreativitas mencetak 

yang dimaksudkan keggiatan berlatih berkarrya seni rupa dengan menerapkan 
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cara-cara mencetak/mencap sesuai dengan tingkat kemampuan anak.31 Manfaat 

dari kegiatan mencetak ini adalah dapat mengembangkan kreativitas anak, dapat 

meningkatkan kemampuan anak dalam mengkombinasikan warna.32 Manfaat lain 

dari kegiatan mencetak adalah dapat meningkatkan pengendalian jari tangan dan 

koordinasi mata-tangan.33 Jadi, kegiatan mencetak ini sangat berpengaruh terhdap 

pengembangan kreativitas anak serta dapat melatih motorik halus anak dalam hal 

koordinasi mata dan tangan. Maka kegiatan mencetak ini sangat tepat untuk 

diterapkan di Taman Kanak-kanak

                                                          
31 Ibid, h. 73
32 Christine, Lerin. Permainan untuk Meningkatkan Kecerdasan dan Kreativitas Buah 

Hati. (Alih Bahasa: Heny Fitria Puspita Sari). Jakarta: Transmedia. 2009, h. 90
33 Dorothy, Einon. Permainan Cerdas untuk Anak Usia 2-6 Tahun. (Alih Bahasa: 

Damang Tyas). Jakarta: Erlangga. 2005, h. 92
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan guru serta mengatasi permasalahan 

kreativitas pada anak yang terjadi di lapangan dengan menggunakan pelepah 

pisang. Oleh karena itu, untuk mencapai apa yang dimaksudkan di atas, maka 

penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci.1

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian 

tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas (classroom action research) yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas bekerja sama dengan peneliti 

yang menekankan pada penyempurnaan atau peningkatan proses pembelajaran.2

Manfaat penelitian tindakan kelas menurut Supardi dapat dilihat dan 

dikaji dalam beberapa komponen pendidikan dan/atau pembelajaran di kelas, 

antara lain:3

1. Inovasi pembelajaran

                                                          
1 Aqib, Z. Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru. Bandung: CV Yrama Widya. 2009, 

h. 15
2 Arikunto, Suharsimin. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h. 57
3 Supardi. Kreativitas, Kebudayaan dan Pengembangan Iptek. Bandung: Alfabeta. 

2009, h. 107


