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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kreativitas dan Pengembangan

1. Pengertian dan Ciri-ciri Kreativitas

Pengembangan kreativitas pada anak Taman Kanak-Kanak, termasuk

bidang pengembangan lainnya memiliki peranan yang sangat penting dalam

membantu meletakkan dasar kemampuan dan pengembangan sumber daya

manusia yang diharapkan.

Pengembangan kreativitas anak di Taman Kanak-kanak perlu dikemas

dengan strategi tertentu yang dapat mendorong munculnya kreativitas anak.

Treffing dalam Jamaris mengemukakan bahwa pengembangan kreativitas

dilakukan secara bertahap, pengembangan kreativitas berkaitan erat dengan

pengembangan kemampuan berpikir dan berusaha mengembangkan sikap yang

dituntut dalam pengembangan kreativitas tersebut.1

a. Pengertian Kreativitas

Kreativitas merupakan suatu bidang kajian yang cukup rumit, yang

menimbulkan berbagai perbedaan pandangan. Terdapat banyak definisi

kreativitas, sehingga pengertian kreativitas tergantung pada bagaimana orang

mendefinisikanya. Definisi kreativitas di pandang dari sisi psikologi menurut

Drevdhal dalam Hurlock adalah :

1 Jamaris

9
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Dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Ia dapat berupa kegiatan
imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman, ia
mungkin mencakup pembentukan pola baru dan gabungan informasi yang
diperoleh dari pengalaman sebelumnya dan pencangkokan hubungan lama ke
situasi baru dan mungkin mencakup pembentukan korelasi baru. Ia harus
mempunyai maksud dan tujuan yang ditentukan, ia mungkin dapat berbentuk
produk seni, kesusastraan, oroduk ilmiah atau mungkin procedural atau
metodologis.2

Supriadi mengemukakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang

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

yang relative berbeda dengan apa yang telah ada sebaliknya.3

Menurut Munandar, kreativitas pada dasarnya merupakan kemampuan

seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun

karya nyata, baik dalam bentuk ciri-ciri berpikir kreatif maupun berfikir efektif,

baik dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada.4

Sedangkan Rodhes dalam Satiadarma mendefinisikan kreativitas dalam empat

dimensi yang dikenal sebagai Four P’S Creativity, Four P’S Creativity, yakni

dimensi person, process ,press dan product.5 Kreativitas dari segi “pribadi”

(person) menunjuk pada potensi daya kreatif yang  ada pada setiap pribadi.

Kreativitas sebagai suatu “proses”(process) dapat dirumuskan sebagai suatu

bentuk pemikiran dimana individu berusaha menemukan hubungan-hubungan

2 Hurlock. B.E. Psikologi Perkembangan Anak. Jakarta : Erlangga, 1999.

3 Supriadi. D. Kretivitas, Kebudayaan Dan Perkembangan Iptek. Bandung: Alfabeta,1997. H.7

4 Munandar. U. Dasar-Dasar Pengembangan Kreatifitas Anak Berbakat, Jakarta :
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995.

5 Satiadarma, M.P. Mendidik Kecerdasan. Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003. H. 107
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yang baru, mendapatkan jawaban, metode atau cara-cara yang baru dalam

menghadapi suatu masalah. Kreativitas sebagai “pendorong” (press) yang datang

dari diri sendiri (internal) berupa hasrat dan motivasi yang kuat untuk berkreasi.

Dimensi kreativitas dari segi “hasil” (product) merupakan segala sesuatu yang

diciptakan oleh seseorang sebagai hasil dari keunikan pribadinya dalam interaksi

dalam lingkungannya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa kreativitas

pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang

baru, mampu mengkombinasikannya dengan hal-hal yang sudah ada sebelumnya,

baik berupa gagasan maupun karya nyata. Kreativitas juga dapat dilihat dari

empat dimensi, yaitu dapat dilihat dari segi pribadi tertentu, dapat dilihat sebagai

kegiatan bersibuk diri yang berdaya guna, dapat diartikan sefbagai pendorong

baik berupa dorongan yang berasal dari diri sendiri maupun pendorong tersebut

berasal dari luar individu, dan kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan

untuk menciptakan atau menghasilkan produk baru.

b. Ciri-ciri Kreativitas

Hampir semua ahli berpendapat bahwa setiap individu memiliki potensi

menjadi kreatif, hanya tingkatan dan bidang kreatifnya berbeda-beda. Setiap

individu dapat menjadi kreatif tetapi hanya orang yang yakin bahwa dirinya

dapat menjadi creator yang biasanya sukses.
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Supriadi menyatakan bahwa ciri-ciri kreativitas dapat dikelompokkan

dalam dua kategori, yaitu 612

a. Kognitif

Ciri-ciri kognitif meliputi :

1) Orisinalitas (Originality) yaitu kemampuan untuk melahirkan gagasan-

gagasan asli sebagai hasil pemikiran sendiri. Anak dapat memberikan

jawaban-jawaban yang jarang diberikan anak lain.jawaban yang baru

biasanya tidak lazim atau kadang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain.

2) Fleksibilitas (fleksibility) yaitu kemampuan untuk mengajukan berbagai

pendekatan atau jalan pemecahan masalah. Anak mampu memeberikan

jawaban berpariasi, dapta melihat suatu masalah dalam berbagai sudut

pandang

3) Kelancaran(fluency) yaitu kemampuan untuk memproduksi banyak

gagasan. Anak bias member banyak jawaban terhadap suatu pertanyaan.

4) Elaborasi (elaboration) yaitu kemampuan untuk menguraikan sesuatu

secara rinci atau kemampuan menggabungkan atau memberi gagasan-

gagasan atas jawaban yang dikemukakan, sehingga anak mampu untuk

mengembangkan, memperkaya jawabannya dengan terinci sampai ke hal-

hal kecil.

6 Supriadi. D. Op Cit. H. 59
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b. Non Kognitif

Ciri-ciri non kognitif di antaranya :

1) Motivasi, yaitu segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak

melakukan sesuatu.

2) Sikap, yaitu suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan cara-cara tertentu

terhadap sesuatu perangsang atau situasi yang dihadapi

3) Kepribadian kreatif, yaitu suatu potensi daya kreatif yang ada pada setiap

pribadi.

Kedua ciri di atas sama pentingnya, karena ciri-ciri kreativitas di atas

merupakan ciri-ciri kreativitas yang berhubungan dengan kognisi, kemampuan

brpikir seseorang dengan kemampuan berpikir  kreatif (berpikir divergen) yaitu

proses berpikir menyebar dengan penekanan pada segi keragaman jumlah dan

kesesuaian. Ciri-ciri non kognisi sama pentingnya dengan ciri-ciri kognitif

karena tanpa ditunjang oleh kepribadian yang sesuai, kreativitas seseorang tidak

dapat berkembang. Makin kreatif seseorang,ciri-ciri tersebut makin dimiliki.

Kecerdasan yang tidak ditunjang dengan kepribadian kreatif tidak akan

menghasilkan apapun. Kreativitas hanya dapat dilahirkan dari orang cerdas yang

memiliki kondisi psikologis yang sehat. Kreativitas tidak hanya buatan otak saja

namun variable emosi dan kesehatan mental sangant berpengauh terhadap
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lahirnya sebuah karya kreatif, kecerdasan tanpa mental yang sehat sulit sekali

dapat menghasilkan karya kreatif.9

2. Bentuk Krativitas pada anak Usian Dini

Bentuk krerativitas anak usia dini yang dikemukakan oleh Suryadi adalah

kreativitas bermain, kreativitas berbicara dan kreativitas berpikir yang diuraikan

sebagai berikut :

a. Kreativitas Bermain

Orang tua menyediakan permainan yang dapat merangsang anak seperti

balok-balok kayu, puzzle dan lain-lain. Untuk anak laki-laki dan untuk anak

perempuan permainan tersebut disesuaika dengan kodratnya dan selalu aktif

dalam bermain, maka anak akan mempunyai inisiatif dan motivasi untuk

berkarya dan bermain

b. Kreativitas Berbicara

Berbicara merupakan faktor yang berhubungan dengan perkembangan

taraf integensi normal, pada umumnya mempunyai kemampuan berbicara yang

baik. Anak yang selalu dirangsang untuk berbicara akan mempunyai kemampuan

bahasa yang lebih baik dari pada anak yang kurang dirangsang untuk berbicara.

9Rahmawati. Y & Kurniati. E. Strategi Pengembangan Kreatifitas, Bandung : Departemen

Pendidikan Nasional, 2003.H.20
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c. Kreativitas Berpikir

Salah satu ciri khas anak yang berpikir adalah keinginan untuk mencoba

mengerjakan tugas-tugas yang sukar. Bila ia gagal dalam percobaan, dia tidak

putus asa bahkan akan menjadi tantangan bagi anak. Hal ini lebih bias

mengkonsentrasikan pikirannya terhadap apa yang sedang dikerjakan. Dalam

mengembangkan kreativitas berpikir, orang tua harus merangsang anak untuk

sensitive dalam melihat,mendengar dan meraba.

Beberapa bentuk kreativitas pada anak tersebut dapat dijadikan sebagai

landasan dalam pengembangan kreativitas bagi anak.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kreativitas

Faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas anak adalah

lingkungan. Kadar pengaruh lingkungan berbeda dari setiap anak sesuai dengan

umur dan fase pertumbuhan yang dilaluinya. Lingkungan yang aman, nyaman

dan tentram akan membuat anak merasa bebas dalam mengungkapkan perasaan,

sikap dan pendapatnya secara terbuka. Jika anak mendapat kebebasan untuk

bereksploasi, niscaya anak akan mampu menghasilkan karya kreatif atau sesuatu

yang baru yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh orang lain. Tetapi factor

lingkungan yang dapat menghambat perkembangan kreativitas anak seperti

lingkungan yang tidak memberikan dorongan  pda anak untuk berkreasi dan

lingkungan yang menghalangi atau kurang menunjang kepada anak dalam

membangun daya cipta kreativitasnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Lehman
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dalam Satiadarma, bahwa “Puncak awal dalam kreativitas disebabkan oleh

lingkungan seperti kesehatan yang buruk, lingkungan keluarga, tekanan

keuangan dan kekurangan waktu luang”10.

Selain factor lingkungan, sifat bawaan juga dapat mempengaruhi

perkembangan kreativitas anak. Hal ini dapat terlihat dari pengaruh orang tua

terhadap tingkat kreativitas anak, misalnya orang tua yang kreatif kemungkinan

besar anaknya pun berpotensi kreatif, tetapi ada juga orang tua yang tidak kreatif

tetapi anaknya kreatif karena lingkungan yang membuat anaknya kreatif. Dari

kedua kondisi tersebut, lingkungan tetap menjadi factor yang dapat mendukung

dalam pengembangan kreativitas anak. Apabila hanya factor bawaan saja yang

menjadikan anak kreatif tanp didukung oleh lingkungan maka kreativitas anak

tidak akan berkembang. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Hurlock

yaitu :

Ketika masih diyakini bahwa kreativitas merupakan unsur bawaan yang
hanya dimiliki sebagian kecil anak, dianggap bahwa kreativitas akan
berkembang secara otomatis dan tidak dibutuhkan adanya rangsangan
lingkungan atau kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi
perkembangan ini. Bertentangan itu, sekarang diketahui bahwa seorang
anak mempunyai potensi kreatif walaupun tingkat kreativitasnya berbeda-
beda. Akibatnya, kreativitas seperti halnya potensi lain, perlu di beri
kesempatan dan rangsangan oleh lingkungan untuk berkembang.11

Hurlock mengemukakan beberapa factor yang dapat meningkatkan

kreativitas, diantaranya yaitu :12

10 Satiadarma. M. P. Op cit. 113
11Hurlock. B.E. Op Cit. H. 10
12 Ibid. H. 11
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a) Waktu

Untuk menjadi kreatif, kegiatan anak seharusnya jangan diatur

sedemikian rupa sehingga sedikit waktu bebas bagi mereka untuk

bermain-main dengan gagasan-gagasan, konsep-konsep dan

percobaannya dalam bentuk baru dan orisinal.

b) Kesempatan menyendiri

Hanya apabila tidak mendapat tekanan dari kelompok social, anak

dapat menjadi kreatif.

c) Dorongan

Terlepas dari seberapa jauh potensi anak memenuhi standar orang

dewasa, mereka harus mendorong untuk kreatif dan bebas dari ejekan

dan kritik yang seringkali di lontarkan pada anak yang kreatif.

d) Sarana

Sarana untuk bermain dan kelak sarana lainnya harus disediakan untuk

merangsang dorongan eksperimental dan eksplorasi yang merupakan

unsur penting dari semua kreativitas.

e) Lingkungan yang merangsang

Lingkungan rumah dan sekolah harus merangsang kreativitas dengan

memberikan bimbingan dan dorongan untuk menggunakan sarana yang

akan mendorong kreativitas ini harus dilakukan sedini mungkin sejak

masa bayi dan dilanjutkan hingga masa sekolah dengan menjadikan
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kreativitas suatu pengalaman yang menyenangkan dan dihargai secara

social.

f) Cara mendidik anak

Mendidik anak secara demokratis dan permasif di rumah dan disekolah

dapat meningkatkan kreativitas, sedangkan cara mendidik otoriter dapat

memadamkan kreativitas tersebut.

g) Kesempatan untuk memeperoleh pengetahuan

Kreativitas tidak muncul dalam kehampaan, semakin banyak

pengetahuan yang dapat diperoleh anak,semakin baik dasar untuk

mencapai hasil yang kreatif.

Dari berbagai factor yang dapat meningkatkan kreativitas anak di atas,

dapat diketahui bahwa lingkungan sangat berperan penting dalam

membangun kreativitas anak, baik itu lingkungan rumah, lingkungan

sekolah maupun lingkungan masyarakat dimana anak dapat

mengeksplorasikan segala kemampuannya dengan bebas. Dengan

membrikan waktu, kesempatan untuk menyendiri, member dorongan,

memberikan sarana pada anak untuk mengembangkan pikiran-pikiran

kreatifnya, maka anak akan berani untuk mengembangkan pikiran-

pikiran yang bersifat eksploratif.

4. Ciri-ciri Kepribadian Kreatif
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Munandar mengungkapkan biasanya anak yang kreatif selalu ingin

tahu, memiliki minat yang luas dan menyukai kegemaran dan aktivitas yang

kreatif.13 Anak dan remaja kreatif biasanya cukup mandiri dan memiliki rasa

percaya diri. Mereka lebih berani mengambil resiko (tetapi dengan

perhitungan) daripada anak-anak pada umumnya. Artinya, dalam melakukan

sesuatu yang bagi mereka umat berarti, penting dan disukai, mereka tidak

terlalu menghiraukan kritik atau ejekan dari orang lain.

Berdasarkan survey kepustakaan, Supriadi mengidentifikasikan 24 ciri

kepribadian kreatif yang dikemukakan dalam berbagai studi, antara lain :14

1. Terbuka terhadap pengalaman baru

2. Fleksibel dalam berpikir dan merespon

3. Bebas dalam menyatakan pendapat dan perasaan

4. Menghargai fantasi

5. Tertarik pada kegiatan-kegiatan kreatif

6. Mempunyai pendapat sendiri dan tidak mudah terpengaruh orang lain

7. Mempunyai rasa ingin tahu yang besar

8. Toleransi terhadap perbedaan pendapat dan situasi yang tidak pasti

9. Berani mengambil resiko yang diperhitungkan

10. Percaya diri dan mandiri

11. Memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap tugas

13 Munandar. U. Op Cit. H. 35
14 Supriadi. D. Op Cit. H. 61
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12. Tekun dan tidak mudah bosan

13. Tidak kehabisan akal dalam memecahkan masalah

14. Kaya akan inisiatif

15. Peka terhadap situasi lingkungan

16. Lebih beroreintasi kemasa kini dan masa depan daripada masa lalu

17. Memiliki citra diri dan stabilitas emosional yang baik

18. Tertarik pada hal-hal abstrak, kompleks,holistic dan menganndung teka-

teki

19. Memiliki gagasan yang orisinil

20. Mempunyai minat luas

21. Menggunakan waktu luang untuk kegiatan bermanfaat dan konstruktif

bagi pengembangan diri

22. Kritis terhadap pendapat orang lain

23. Senang mengajukan pertanyaan yang baik

24. Memiliki kesadaran etik, moral dan estetik yang tinggi.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapt disimpulkan bahwa ciri kreatif

itu berkaitan dengan kepribadian kreatif karena kreatifitas akan muncul dari

seseorang yang memiliki kepribadian kreatif, dan dari karakteristik tersebut

kita melihat bahwa betapa beragamnya kepribadian orang kreatif.
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Adapun ciri-ciri pribadi kreatif yang diperoleh dari kelompok pakar

psikolog dalam Munandar adalah sebagai berikut :15

a. Imajinatif

b. Mempunyai prakarsa

c. Mempunyai minat yang luas

d. Mandiri dalam berpikir

e. Senang berpetualang

f. Penuh energy

g. Percaya diri

h. Bersedia mengambil resiko

i. Berani dalam pendirian dan keyakinan

B. Bermain dan Permainan

1. Pengertian Bermain

Para pakar sering mengatakan bahwa dunia anak adalah dunia

bermain. Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan anak dengan atau

tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian atau

memberikan informasi, memberi kesenangan maupun mengembangkan

imajinasi pada anak.16

15 Munandar. U. Op Cit. H. 36-37
16 Sudono. A. Op Cit. H. 1
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Dalam Modul Penelitian Pengelolaan Dan Tenaga Pendidik

Kelompok Bermain dinyatakan bahwa “Bermain adalah kegiatan yang

dilakukan berulang-ulang demi kesenangan,tanpa ada tujuan atau sasaran

yang hendak dicapai”.17 Jadi apapun kegiatan yang dilakukan oleh anak,

apabila dilakukan dapat menimbulkan kesenangan, dapat dikatakan

bermain, baik tiu atas inisiatif sendiri atau atas ajakan orang lain yang

berada disekitarnya.

Selain itu, bermain adalah dunia kerja anak usia prasekolah dan

menjadi hak setiap anak untuk bermain, tanpa dibatasi usia. Melalui

bermain, anak dapat memetik berbagai manfaat bagi perkembangan aspek

fisik, motorik halus/keterampilan, berbagai kecerdasan, bahasa dan social

emosional,disiplin dan bahkan pengembangan konsep diri anak. Melalui

bermain, anak dapat mengasah kekuatan dan keterampilan fisiknya. Selain

tiu, bermain juga berfungsi merangsang imajinasi, mengajar berpikir, serta

mengajak anak bersosialisasi dalam mempengaruhi caranya bertingkah

laku, termasuk pemecahan masalah di masa dewasa kelak.18

Gallahue dalam Gutama menyatakan bahwa bermain adalah

suatu aktivitas yang langsung dan s pontan dimana seorang anak

menggunakan orang lain atau benda di sekitarnya dengan senang, sukarela

17 Gutama. Modul Pelatihan Pengelolaan Dan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain. Jakarta :
Departemen Pendidikan Nasional, 2002. H. 124
18 Ibid. h.`125
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dan dengan imajinatif menggunakan perasaannya, tangannya atau seluruh

anggota tubuhnya.19

Adapun alas an mengapa anak senang bermain, karena melalui

bermain anak memperoleh suatu cara untuk mengetahui dan

bereksperimen tentang dunia di sekitarnya dalam rangka hubungan dengan

dunia sekitarnya, dengan orang lain,dengan dirinya sendiri.20

Bagi anak-anak bermain adalah sarana untuk mengubah

kekuatan potensial di dalam dirinya mendjadi berbagai kemampuan dan

kecakapan. Selain itu, bermain juga dapat menjadi sarana penyaluran

energy dan relaksasi atau dengan perkataan lain bermain adalah sarana

utama untuk belajar tentang alam, hubungan antar orang dan hubungan

antara orang dengan objek.

2. Tahapan Bermain

Kegiatan bermain yang dilakukan anak pada dasarnya mencerminkan

tingkat perkembangan mereka.

a. Sesuai dengan tingkat usia seorang anak, tahapan bermain dibagi

menjadi tiga tahap, menurut Reilly dalam Gutama, yaitu :21

1) Exploration Play (0-2 tahun) terdiri dari :

- Timbulnya keingintahuan yang besar untuk menjelajahi dunia

sekitarnya dan dirinya sendiri.

19 Ibid. h. 126
20 Ibid. h. 126
21 Ibid. h. 128
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- Bermain bebas tanpa aturan sekehendak hatinya.

2) Competency Play (3-6 tahun) terdiri dari :

- Berlatih melalui aktivitas meniru orang/benda yang dilihatnya

- Kegiatan dilakukan secara terus menerus

- Mencari dan mencapai tingkat penguasaan tertentu.

3) Achievement Play (7-10 tahun) terdiri dari :

- Permainan yang bersifat kompetitif

- Pencapaian terhadap suatu pengharapan tertentu(prestasi)

b. Ditinjau dari dimensi perkembangan kognitif anak, maka tahapan

bermain terdiri dari :

1) Bermain praktis, yaitu saat anak mengeksplorasi semua keinginan

dari suatu materi. Contoh : seorang anak yang bermain

menggunakan boneka kainnya dengan cara meraba,

mencium,melepas,sehingga mencoba menegakkannya di atas lantai

2) Bermain simbolik, yaitu saat anak menggunakan makna simbolis

benda-benda. Contoh : anak yang menggunakan kotak korek api

sebagai representasi kandang bebek dan bebek-bebeknya.

3) Bermain dengan aturan, yaitu saat anak mulai menggunakan

aturan(rules) termasuk yang mereka buat sendiri pada awalnya.

Contoh : anak yang bermain petak umpet dengan teman-temannya.

c. Berdasarkan dimensi perkembangan social, terdapat berbagai tahap

yang sering tampak pada kegiatan bermain anak :
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1) Bermain soliter, saat anak bermain sendiri tanpa peduli pada

kehadiran dan apa yang dilakukan oleh teman disekitarnya.

2) Bermain pengamatan, saat anak bermain sendiri mengamati

bagaimana teman yang berada di sekitarnya bermain. Setelah

mengamati, ia misalnya bisa mengubah caranya bermain.

3) Bermain parallel, saat dimana beberapa anak bermain dengan

materi yang sama, tetapi masing-masing bermain secara

independen. Apa yang dilakukan anak yang satu tidak

mempengaruhi anak yang lain.

4) Bermain asosiatif, saat dimana beberapa anak bermain bersama

dengan lebih sedikit terorganisir. Misalnya saja salah satu anak

menjadi monster dan mengejar-ngejar teman-temannya. Tetapi

masing-masing bisa sewaktu-waktu meninggalkan lapangan kapan

saja ia, tanpa perlu merusak permainan.

5) Bermain kooperatif, saat anak menguasai secara lebih terorganisasi

dan masing-masing menjalankan peran yang saling mengamati

satu sama lain.

3. Pengertian Permainan

Permainan (play) adalah suatu kegiatan yang menyenangkan

yang dilaksanakan untuk kepentingan kegiatan itu sendiri.22 Bagi Freud

dan Erikson, permainan adalah suatu bentuk penyesuaian diri manusia

22 Santrock. J. W. Life Span Development/ Perkembangan Masa Hidup. Jakarta : Erlangga, 2002. H.272
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yang sangat berguna, menolong anak menguasai kecemasan dan konflik.

Karena tekanan-tekanan terlepas di dalam permainan, anak dapat

mengatasi masalah-masalah kehidupan. Permainan memungkinkan anak

melepaskan energy fisik yang berlebihan dan membebaskan perasaan-

perasan yang terdalam.

Sementara menurut Piaget 1962 melihat prmainan sebagai suatu

media yang meningkatkan perkembangan kognitif anak-anak. Pada waktu

yang sama, ia mengatakan bahwa perkembangan kognitif anak-anak

membatasi cara mereka bermain. Permainan memungkinkan anak-anak

mempraktekkan kompetensi-kompetensi dan keterampilan-keterampilan

mereka yang diperlukan dengan cara yang santai dan menyenangkan.

Peaget yakin bahw astruktur-struktur kognitif perlu dilatih,dan permainan

member setting yang sempurna bagi latihan ini, misalnya anak-anak yang

baru saja belajar menjumlahkan atau mengalikan, mulai bermain dengan

angka melalui cara-cara yang berbeda dan bila mereka berhasil

menyelesaikan dengan baik mereka akan tertawa dan bangga.23

Vygotsky 1962, juga yakin bahwa permainan adalah suatu

setting yang sangat bagus bagi perkembangan kognitif. Ia tertarik

khususnya pda aspek-aspek simbolis dan khayalan suatu permainan,

sebagaimana ketika seorang anak menirukan tongkat sebagai kuda dan

23 Ibid. H. 273
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mengendarai tongkat seolah-olah itu adalah kuda.24 Bagi anak-anak kecil,

situasi imajiner itu adalah nyata. Orang tua harus mendorong permainan

imajiner semacam itu, karena meningkatkan perkembangan kognitif anak,

khususnya pemikiran kreatif25.

Dari beberapa pendapat di atas, permainan merupakan suatu

bentuk kegiatan yang dilakukan anak secara spontan untuk melampiaskan

segala perasaan yang ada pada diri setiap anak, sampai menimbulkan

kepuasan dan kesenangan yang tak terkira.

C. Ragam Bentuk Geometri

1. Sejarah Geometri

Bangsa Babilonia menciptakan metode untuk menghitung luas

bidang sederhana yang dibatasi hanya dengan garis-garis lurus dan

lingkaran. Hal ini direfleksikan dalam istilah geometri yang berasal dari

kata “Geo/bumi dan Metria/pengukuran sehingga makna lengkapnya

pengukuran tanah.”

Plato tidak mengijinkan orang masuk ke sekolah filsafat yang didirikannya

tanpa memahami geometri. Tradisi geometri ini dibawa oleh murid Plato

yaitu Eudoxus, tanpa dokumentasi ini kemudian dilengkapi oleh

Archimedes.

24 Ibid. H.  273
25 Ibid. H. 173
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2. Macam-macam Bentuk Geometri

Geometri adalah bagian matematika yang mempelajari bentuk-

bentuk abstraksi dalam dunia nyata adalah tiga dimensi panjang, lebar dan

tinggi secara umum meniadakan kualitas lain seperti warna atau

kasar/halusnya pemukaan.

Menurut Sabardi dalam Bowo, dalam mengenalkan bangun-

bangun geometri pada tahap awal anak perlu mengenal bentuk-bentuk

geometri bangun datar.26 Langkah yang perlu dilakukan  adalah dengan

menggunakan alat bantu. Untuk menumbuhkan daya piker dan daya cipta,

salah satunya dengan menggunakan tangram. Tangram adalah alat peraga

yang berfungsi memfasilitasi siswa belajar bangun datar dengan

bimbingan guru, dalam membentuk bangun datar.

Berdasarkan kurikulum TK tahun 2004, ketercapaian kompetensi

dan hasil belajar anak TK kelompok B, kemampuan bidang

pengembangan kognitif, indikatornya adalah :

Tabel 2.1 Indikator Ketercapaian Kompetensi Dasar

Bidang

Pengembangan

Kompetensi

Dasar

Hasil Belajar Idikator

Kognitif Anak mampu
memhami
konsep
sehderhana,
memecahkan

Anak dapat
memhami
konsep
bentuk
geometri

- Membuat bentuk
–bentuk geometri

- Mengelompokkan
benda-benda 3
dimensi (benda

26 Bowo, LP. Skripsi: Penggunaan Media Tangram Pada Pembelajaran Bangun Datar Untuk
Meningkatkan Kemampuan Kreativitas Matematika. Bandung : UPI-PGSD, 2008.H.7



38

masalah
sederhana,
dalam
kehidupan
sehari-hari

sebenarnya) yang
berbentuk
geometri dengan
benda 3 dimensi
yang bentuknya
sama (lingkaran =
bola,
segiempat=balok)

- Menyusun
kepingan puzzle
menjadi bentuk
utuh lebih dari 8
keping

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bentuk-bentuk

geometri di antaranya :

a. Lingkaran

Lingkaran secara umum diartikan sebagai himpunan titik pada

ruang dua dimensi yang berjarak sama dengan suatu titik tertentu

selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutnya bahwa

lingkaran adalah garis meengkung yang kedua ujungnya bertemu pda

jarak yang sama dari titik pusat. Di bawah ini adalah gambar dari

bentuk lingkaran

Gambar 2.1 Lingkaran
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b. Segitiga

Segitiga yaitu suatu bidang yang bersisi tiga yang dibentuk

dengan cara menghubungkan tiga buah titik P1, P2 dan P3 yang tidak

segaris sebagai titik sudutnya dengan ruas-ruas garis P1,P2 dan P3.

Ada beberapa jenis segitiga (a) segitiga sama kaki yang mempunyai

dua buha sisi yang sama panjang, b) segitiga siku-siku yang salah satu

sudutnya merupakan sudut siku-siku dan c) segitiga sama sisi yang

mempunyai tiga sisi sama panjang. Berikut gambar tersebut :

a) Segitiga b) segitiga sama kaki c) segitiga sama sisi

Gambar 2.2 Macam-macam segitiga

c. Segiempat

Segiempat yaitu datar dua dimensi yang memiliki empat sisi.

Ada beberapa jenis segiempat di antaranya yaitu (a) bujur sangkar,

yaitu suatu polygon yang memiliki empat sisi, empat sudut tegak lurus

dan dua buah sisi yang saling sejajar atau parallel. Bujur sangkar

termasuk dalam bangun dua dimensi. (b) persegi panjang, adalah

bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang
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masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan

memeliki emapat buah sudut yang kesemuanya siku-siku. (c) jajaran

genjang, yaitu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua

pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan

pasangannya dan memiliki dua pasang sudut buka siku-siku yang

masing-masing sama besar dengan sudut dihadapannya. (d) belah

ketupat, yaitu bangun datar bersisi empat, sisinya berhadapan sama

panjangnya, dan sejajar serta sudut yang berhadapan sama besar,

jumlah besar sudut yang berdekatan adalah 180 derajat, kedua

diagonalnya merupakan sumbu simetri. (e) trapezium adalah bangun

datar segi empat yang dua buah sisinya sejajar tetapi tidak sama

panjangnya. Berikut adalah gambar dari macam-macam bentuk

segiempat:

a) Bujur sangkar b) persegi panjang

Gambar 2.3 macam-macam segi empat

3. Kegiatan Bermain Dengan Ragam Bentuk Geometri

c). jajaran genjang e). trapeziumd). belah ketupat
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Ada bebagai teknik yang dilakukan dalam meningkatkan kreativitas anak TK

melalui kegiatan bermain ragam bentuk geometri, seperti yang diungkapkan oleh

Usborne dalam Mosley dan Meredith, dengan kegiatan bermain ragam bentuk

geometri dapat membantu mengembangkan ide mengenai cara atau luas (teselasi),

yaitu menutupi suatu permukaan datar dengan bentuk-bentuk yang cocok tanpa ada

rongga dan sela.27 Contoh:

Gambar. 2.4 Media teselasi

Dengan menggunakan kertas / media yang terdiri atas bagian dari tangram,

anak-anak akan memanfaatkan bentuk-bentuk tersebut menjadi tangram, dari tingkat

pemula sampai mahir.

27 Mosley. F &  Meredith. S. Membantu Putra Anda Mempelajari Bilangan. Jakarta : Periplus, 2003. H.
10,17,13
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Tangram terdiri dari 7 bentuk, diantaranya sebuah bujur sangkar kecil, dua

buah segi tiga sama kecil, satu buah segi tiga sedang, dua buah segi tiga sama besar,

dan sebuah bentuk belah ketupat.

Dan menggunakan kertas yang dibentuk bermacam-macam segi empat,

bermacam-macam segi tiga yang dibentuk setengah lingkaran, anak-anak

memanfaatkan bentuk-bentuk tersebut disusunnya, ditempael, dapat menghasilkan

sebuah gambar atau kolase.28

Gambar 2.5 Media Kolase

Dengan prosedur bermain sebagai berikut:

a. Dengan media telasi

Bentuk-bentuk geometri yang sejenis (segi tiga atau segi empat saja), disusun

menutupi sehelai kertas polos ukuran 10×13 cm, lalu temple.

b. Dengan media tangram

Bagian dari tangram yang terbuat dari kertas ukuran 13×13 cm, disusun pada

sehelai kertas HVS, lalu ditempal menjadi sebuah gambar.

28 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009. Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
Jakarta : departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan
Menengah-Direktorat Pembina TK dan SD, 2009


