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ABSTRAK

YULIANI. 14010101053. Meningkatkan Kreativitas Anak Melalui Kegiatan
Kolase Pada Anak Kelompok B TK Batupoaro Kota Baubau.
(Dibimbing oleh Dr. Samrin, M.Pd.I )

Kreativitas anak kelompok B di TK Batupoaro masih belum
berkembang dengan optimal. Dari 16 anak di kelas ada 10 anak yang
kreativitasnya belum berkembang sangat baik. Penelitian ini bertujuan untuk
meningkatkan kreativitas anak melalui kegiatan kolase.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif
menggunakan model Kemmis dan Mc. Taggart. Subjek penelitian ini adalah anak
kelompok B yang berjumlah 16 anak yang terdiri dari 10 anak perempuan dan 6
anak laki-laki. Obyek yang diteliti adalah kreativitas anak kelompok B di TK
Batupoaro. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreativitas anak mengalami
peningkatan setelah diberikan tindakan melalui kegiatan kolase. Peningkatan
tersebut dapat dilihat dari kondisi awal kreativitas anak kelompok B sebesar
31,25%, kemudian pada siklus I meningkat menjadi 56,25% dengan
menggunakan bahan kertas dan bahan alam, dan meningkat kembali pada siklus II
menjadi 81,25% dengan ditambah dengan menggunakan bahan kertas, bahan alam
dan bahan buatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan kolase dapat
meningkatkan kreativitas anak kelompok B TK Batupoaro Kota Baubau Tahun
Ajaran 2015/2016.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Taman Kanak-kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan

prasekolah yang ada di jalur pendidikan formal. Pendidikan prasekolah adalah

pendidikan untuk membantu pertumbuhan, perkembangan, jasmani dan rohani

anak di luar lingkungan sebelum memasuki pendidikan dasar.1 Tujuan program

kegiatan belajar di Taman Kanak-kanak adalah untuk membantu meletakan dasar

perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan kreativitas yang diperlukan

oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk pertumbuhan

dan perkembangan selanjutnya.

Tingkat pencapaian perkembangan anak meliputi aspek pemahaman

nilai-nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa serta sosial emosional.

Semua aspek perkembangan tersebut sangat penting untuk dikembangkan dan

diharapkan dapat berkembang secara seimbang antara aspek yang satu dengan

aspek yang lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pengembangan

potensi anak, salah satunya kreativitas yang ikut menentukan keberhasilan anak

dikemudian hari.

Hurlock mengemukakan bahwa kreativitas merupakan proses mental

yang unik, suatu proses yang semata-mata dilakukan untuk menghasilkan sesuatu

1 Yeni Rachmawat & Euid Kurniati. Strategi Pengembangan Kreativitass Pada Anak
Usia Taman Kanak-kanak. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan
Perguruan Tinggi. 2010)., h. 1


