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Metode Demonstarsi Pada Kegiatan Melipat Kertas Kelompok B Tk Kemala
Bhayangkari Kota BaubauTahun Pelajaran 2015/2016

Penelitian ini membahas tentang meningkatkan kreativitas anak dalam
melipat kertas pada anak kelompok B TK. Kemala Bhayangkari Kota Baubau.
Penelitian ini dilaksanakan dengan metode demonstrasi, jenis penelitian adalah
Penelitian Tindakan Kelas (PTK), pada kelompok B yang berjumlah 19 siswa.
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dan dokumentasi. Observasi
digunakan untuk mengumpulkan data tentang peningkatan kemampuan melipat,
sedangkan dokumentasi digunakan untuk melihat kreativitas anak saat
pembelajaran melipat menggunakan metode demonstrasi.

Data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu perbandingan persentase
melalui siklus-siklus, yang terdiri dari 2 siklus. Berdasarkan hasil perhitungan tiap
siklus tentang peningkatan kemampuan melipat melalui metode demonstrasi
diperoleh hasil pada prasiklus 23%, siklus I 26%, dan siklus II 80%.

Dengan demikian upaya peningkatan kreativitas anak kelompok B TK
Kemala Bhayangkari Kota Baubau tahun ajaran 2015/2016 dikatakan berhasil
karena keberhasilan yang ditargetkan 75% ternyata pada siklus II sudah melebihi
dari target yaitu 80%.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu
proses perkembangan dengan pesat dan fundasamental bagi kehidupan
selanjutnya. Anak usia dini berada pada rentang usia 0-8 tahun. Pada masa
ini proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang
mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia.
Proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak
harus

memperhatikan

karakteristik

yang

dimiliki

setiap

tahapan

perkembangan anak.
Pendidikan anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan
tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam proses
perawatan, pengasuhan dan pendidikan pada anak dengan menciptakan aura
dan lingkungan dimana anak dapat mengesplorasi pengalaman yang
memberikan kesempatan kepadanya untuk mengetahui dan memahami
pengalaman belajar yang diperolehnya dari lingkungan, melalui cara
mengamati, meniru dan bereksperimen yang berlangsung secara berulangulang dan melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan anak.
Setiap anak usia 4-6 tahun sangat perlu untuk mendapat pelayanan
yang sangat penting karena pada masa ini adalah masa keemasan bagi anak
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bahkan integresinya ditentukan pada masa keemasan tersebut untuk itu perlu
diperhatikan yang khusus1
Mengacu pada Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan nasional. Paud jalur formal adalah pendidikan yang terstruktur
sebagai upaya pembinaan dan pengembangan anak berusia 4-6 tahun yang
dilaksanakan melalui taman kanak-kanak, Raudhatul Athfal dan bentuk lain
yang sederajat.
Berhasil atau tidaknya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai terletak
pada bagaimana proses belajar mengajar yang dialami oleh anak serta guru
dalam menerapkan metode yang cocok, sehingga ada peningkatanpeningkatan dan perubahan-perubahan baik dalam pengetahuan, pemahaman,
keterampilan serta sikap, untuk itu guru harus mempunyai strategi dan caracara dalam memfasilitasi perkembangan dalam belajar anak TK.
Pada pembelajaran dikatakan mencapai hasil yang diharapkan apabila
anak mampu menguasai materi yang disampaikan oleh guru sesuai tujuan
yang hendak dicapai, akan tetapi penelitian menyadari bahwa pada kegiatan
melipat belum berhasil. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kemampuan
anak dalam kegiatan.
Pada kenyataannya anak kelompok B Tk Kemala Bhayangkari
Baubau yang berjumlah 19 anak, yaitu 10 laki-laki dan 9 perempuan, dalam
satu kelas ada 2 anak yang tidak senang dengan kegiatan melipat,

1

Kartini Kartono, Psikology Anak (Psikolog Perkembangan), (Bandung:CV Mandar
Maju,2003), h. 20
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dikarenakan anak tersebut tidak berminat untuk melakukan kegiatan melipat,
anak tersebut tidak tenang, serta acuh tahacu sehingga tidak mau
memperhatikan penjelasan guru.
Dunia anak adalah dunia bermain, dalam kehidupan anak-anak,
sebagian besar waktunya dihabiskan dengan aktivitas bermain. Bermain dapat
digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan, kesempatan
untuk bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan dan kemampuan
tertentu pada anak. Selain itu bermain membantu anak mengenal dirinya
sendiri, orang lain dan lingkungannya. Melaui bermain anak dapat
mengembangkan seluruh kepribadiannya, termasuk motorik, bahasa, sosial,
emosi maupun kecerdasan.
Banyak media bermain di TK diantaranya bermain puzzle, bermain
warna, bermain dengan alat musik dan termasuk melipat dan lain-lainnya.
Yang itu termasuk individual maupun kelompok yang membutuhkan
dorongan dari keluarga sehingga anak dapat belajar dan bekerja sama dengan
teman lain, tidak mementingkan diri sendiri. Pada usia prasekolah sangat
diperlukan kesiapan latihan untuk memasuki jenjang pendidikan masuk SD,
maka Taman kanak-kanak banyak menarik perhatian masyarakat dijaman
sekarang ini.
TK Kemala Bhayangkari merupakan tempat pendidikan anak usia dini
yang sangat memperhatikan kegiatan bermain dan juga tentang memacu
kreatifitas kegiatan yang peneliti maksud adalah melipat dengan kertas. Anak
diharapkan akan lebih kreatif, lebih disiplin dalam kegiatan sehari-hari yaitu
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anak mempunyai kreatifitas yang tinggi, anak mempunyai rasa ingin tahu
yang besar sehingga akan berkreasi secara optimal.
Kreatifitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru,
berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Kreatifitas dalam
pendidikan anak usia dini sangat penting perlu dipupuk dan dikembangkan
dalam diri anak yaitu pertama, karena berkreasi orang dapat mewujudkan
dirinya, dan perwujudan diri termasuk salah satu kebutuhan pokok dalam
kehidupan manusia.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kreativitas anak melaui melipat.
Peningkatan kreativitas lewat kegiatan melipat haruslah diarahkan untuk
merangsang kemampuan anak agar dapat membuat kombinasi baru,
menumbuhkan kelancaran, sebagai kemampuan untuk memproduksi respon
yang tidak biasa, serta merangsang anak agar berfikir. Maka dari itu saya
sebagai pendidik yang dapat menunjang kreativitas anak, yang berperan
sebagai fasilitator, mediator, dan inspirator bagi anak usia dini dalam
memunculkan prilaku kreatif.
Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu
proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan
selanjutnya .
B. Identifikasi Masalah
Suatu penelitian ilmiah di dalamnya terdapat identifikasi masalah
yang digunakan peneliti sebagai arahan, dasar dan tendensi atas penelitian
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yang akan dilakukan. Adapun identifikasi yang penulis maksudkan berkaitan
dengan judul di atas yaitu sebagai berikut:
1. Guru di TK Kemala Bhayangkari Baubau belum maksimal dalam upaya
meningkatkan kreativitas anak dalam melipat kertas.
2. Kurangnya motifasi belajar anak dalam pembelajaran melipat kertas di TK
Kemala Bhayangkari Baubau.
3. Diperlukan alat peraga dan penerapan metode pembelajaran yang tepat
sehingga meningkatkan minat dan kreativitas anak dalam melipat kertas di
TK Kemala Bhayangkari Baubau.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah : Bagaimana Peningkatan Kreativitas Anak dengn Kegiatan
Melipat Kertas pada Kelompok B TK Kemala Bhayangkari Kota Baubau ?
D. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peningkatkan Kreativitas
Anak melalui Kegiatan Melipat Kertas Pada Kelompok B TK Kemala
Bhayangkari Kota Baubau.
E. Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan
praktis. Adapun manfaat tersebut adalah:
a.

Manfaat Teoritis
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1.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pada
pembelajaran anak usia dini terutama untuk meningkatkan
kemampuan melipat kertas pada anak.

2.

Secara khusus, penelitian ini untuk memberikan konstribusi pada
strategi pembelajaran anak usia dini berupa pergeseran dari
paradigma guru mengajar secara konvensional menuju pada proses
untuk mencapai tujuan hasil yang lebih baik.

b.

Manfaat Praktis
1.

Bagi Anak Didik
- Agar dapat meningkatkan kretifitasnya.
- Memberi motifasi pada anak terhadap kegiatan melipat.

2.

Bagi Guru
- Memberi masukan terhadap kualitas pembelajaran melipat.
- Untuk memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya.
- Dengan melakukan penelitian guru dapat berkembang secara
professional karena dapat menunjukkan bahwa ia mampu menilai
dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya.

3.

Bagi Sekolah
Diharapkan dapat member masukan yang berguna bagi
sekolah untuk meningkatkan keterampilan melipat.

4.

Bagi Orang Tua / Masyarakat
- Perkembangan motorik halus anak dapat diketahui oleh orang tua.
- Keterampilan melipat dapat menambah wawasan masyarakat.
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F. Defenisi Operasional
Untuk menghindari kesalahan persepsi dari berbagai macam kalangan
dalam memaknai judul penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan
defenisi operasional mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian ini
yaitu:
1.

Kreativitas adalah kemampuan anak dalam membuat suatu bentuk lipatan
kertas, keluwesan dalam memperlihatkan kemampuan yang dimiliki anak
serta keaslian dalam membuat bentuk lipatan sesuai dengan imajinasinya
tanpa meniru atau melihat hasil kegiatan temannya.

2.

Melipat Kertas ( origami ) mengandung arti seni melipat kertas. kertas
yang biasa dipergunakan untuk origami berwarna-warni. Warna pada
umumnya hanya ada pada salah satu sisi sementara sisi yang lainnya
putih polos. Akan tetapi, pada perkembangannya menjadi bermacammacam, seperti berwarna pada kedua sisi atau bercorak/berpola sehingga
semakin menarik, adapun bentuknya persegi (mempunyai 4 sisi yang
sama panjang). Dan kertas origami Sinar Dunia yang dipergunakan
dalam kegiatan melipat ini.

G. Hipotetis Tindakan
Dari uraian latar belakang, maka hipotesis penelitian ini adalah untuk
meningkatkan kreatifitas anak melalui kegiatan melipat kertas pada kelompok
B TK Kemala Bhayangkari kota Baubau.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Konsep Kreativitas Melipat
1.

Pengertian Kreativitas Melipat
Menurut Utami Munandar menjelaskan kreativitas dengan
beberapa kesimpaulan para ahli antara lain2 :
1.

Kreativitas adalah kemampuan anak membuat kombinasi baru
berdasarkan data, informasi atau unsur-unsur yang ada.

2.

Kreativitas adalah kemampuan anak berdasarkan data atau informasi
yang tersedia yang menemukan banyak kemungkinan jawaban
terhadap masalah, dimana penekanan pada kreativitas keragaman
dan ketepat gunaan jawaban.

3.

Secara opresional kreativitas dapat dirumuskan sebagai kemampuan
yang mencerminkan kelancaran keluwesan (memperkaya, merinci,
mengembangkan suatu gagasan).

Dari pendapat diatas dapat disampaikan bahwa kreativitas adalah
kemampuan anak untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi
atau unsur-unsur yang ada dalam perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam
bentuk penggunaan, penguasaan, dan penelitian terhadap sikap nilai-nilai
pengetahuan dan kecakapan dasar.

2

Utami Munandar, Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah, (Jakarta:PT.
Gramedia,1992),h. 51
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Pada dasarnya semua anak kreatif, orang tua dan guru hanya perlu
menyediakan lingkungan yang benar untuk membebaskan seluruh potensi
kreatifnya. Didalam pendidikan anak usia dini orang tua dan guru diharapkan
memberi stimulasi pada anak, sehingga terjadi proses pembelajaran yang berpusat
pada anak.
Pengertian

kreativitas,

Slameto

(2003)

menjelaskan

bahwa

pengertian kreativitas berhubungan dengan penemuan sesuatu, mengenai hal yang
menghasilkan sesuatu yang baru dengan dengan menggunakan sesuatu yang telah
ada. Sesuatu yang baru itu mungkin berupa perbuatan atau tingkah laku,
bangunan, dan lain-lain3. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kreatifitas
adalah kemampuan untuk menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru yang
berhubungan dengan bentuk dalam seni atau dalam permesinan atau dalam
pemecahan masalah-masalah dengan metode baru4.
Adapun indikator-indikator dalam kreativitas menurut beberapa
ahli yaitu5 :
a.

Imajinatif,

b.

Mempunyai prakarsa,

c.

Mempunyai minat luas,

d.

Mandiri dalam berfikir,

e.

Senang bertualang,

3

Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka
Cipta,2003), h. 145
4
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta:Balai Pustaka,1993), h. 465
5
Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, (Jakarta: Rineka
Cipta,2009), h. 37
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f.

Penuh energi,

g.

Percaya diri,

h.

Bersedia mengambil resiko,

i.

Berani dalam pendirian dan keyakinan.
Beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas

yaitu :
a.

Faktor internal
- Kemampuan intelektual,
- Komitmen,
- Penguasaan,
- Intuisi.

b.

Faktor eksternal
- Lingkungan keluarga,
- Lingkungan sekolah,
- Lingkungan masyarakat.

Sedangkan pengertian melipat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Melipat adalah melempit menjadi rangkap 6. Sedangkan menurut Pamadhi Melipat
adalah keterampilan yang mengolah kertas menjadi karya seni rupa, kertas yang
mempunyai sifat dua dimensi kemudian diubah menjadi karya seni rupa tiga
dimensi7. Berdasarkan ini dapat disimpulkan melipat adalah melempit kertas
yang dapat dijadikan suatu keterampilan yang mengolah kertas menjadi karya seni

6

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta:Balai Pustaka,1993), h. 528
7
Pamadhi, Hajar dan Evan Sukardi. S, Seni Keterampilan Anak, (Jakarta: Universitas
Terbuka,2010), h. 21
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modern yang bermula kertas yang bersifat dua dimensi menjadi bentuk tiga
dimensi.
Menurut Bambang Sujiono dkk. Motorik halus dapat diartikan gerakan
yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dilakukan oleh otot-otot
kecil seperti keterampilan menggunakan jari-jemari tangan dan gerakan
pergelangan tangan yang tepat. Oleh karena itu gerakan ini tidak terlalu
membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang cermat8.
Menurut Patty Smith Hill memperkenalkan sebuah masa ditaman kanakkanak dengan bebas mengeksplorasikan benda-benda serta alat-alat bermain yang
ada dilingkungan serta melaksanakan ide-ide mereka sendiri9. Bredcamp dan
Copple mengemukakan bahwa proses belajar anak bukan hanya lingkungan fisik,
tetapi juga lingkungan yang nyaman dan media yang baru yang belum sering
dijumpai oleh anak tersebut10. Kecerdasan anak berbeda-beda oleh karena itu jika
anak belum dapat menguasai kemampuan yang akan dicapai, maka seorang
meakukan penelitian11.
Kemampuan daya cipta anak sangat luar biasa, satu diantaranya adalah
melipat, melalui kegiatan ini anak dapat mengembangkan seni lipat, kemampuan
motorik halus berolah tangan dan daya imajinasi anak.

8

Sujiono bambang., dkk, Metode Pengembangan Fisik, (Jakarta:Universitas
Terbuka,2009), h. 1-14
9
B.E.F. Montolalu., dkk, Bermain dan Permainan Anak, (Jakarta:Universitas
Terbuka,2009), h. 1-7
10
Coople dan Brecame, Startegi Pembelajaran TK, (Jakarta:Universitas Terbuka,2008),
h. 5-8
11
Khafidoh, Pemantapan Kemampuan Profesional 1.1., 2013
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Organisasi ini sering dikenal dengan nama seni melipat kertas (Origami).
Origami merupakan seni melipat kertas yang berasal dari Jepang. Kata origami
berasal dari Jepang, yakni gabungan dari kata ori yang berarti melipat dan kami
yang berarti kertas. Ketika kedua kata itu digabungkan, ada perubahan sedikit
namun tidak mengubah artinya yakni dari kata kami menjadi gami sehingga yang
terjadi bukan orikami melainkan origami, maksudnya melipat kertas.
Melipat kertas merupakan kegiatan yang menyenangkan anak, orang tua dan para
remaja juga menyukai kegiatan ini, hal ini membuat origami sebagai salah satu
seni kerajinan tangan mampu berkembang dengan cepat di dunia.
Selain menyenangkan kegiatan ini memiliki banyak manfaat lain,
diatranya dapat membuat anak menjadi kreatif dan teliti, origami memang
membutuhkan ketelitian yang tinggi, semakin teliti maka akan semakin unik
hasilnya. Kertas merupakan benda yang sangat dekat dengan anak dan sering
dijumpai dimana-mana, ketika anak beradaptasi dengan lingkungannya,
merupakan media yang cocok jika digunakan untuk mengasah bakat, imajinasi,
keterampilan serta kreativitas anak. Selain mudah ditemukan kertas juga murah
harganya, jenisnya bermacam-macam warna sangat menarik anak. Beberapa
macam kegiatan yang bias dikerjakan anak melalui keterampilan melipat kertas
diantaranya :
1.

Merobek Koran menjadi potongan-potongan kecil (dapat digunakan
membuat mozaik kertas) anak hanya dilatih untuk memegang kertas
dan menarik serta anak diajak untuk merasakan gerakan di telapak
tangan dan jari-jari.
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2.

Robek Koran menjadi potongan-potongan panjang (biarkan anak
untuk merobek kertas dan masih berbentuk potongan yang panjang)
anak diminta untuk mulai mengontrol tangan maupun jari-jari.

3.

Rekatkan potongan kertas panjang menjadi bentuk yang bagus,
misalnya bentuk gabungan dari lilin atau tali kertas yang panjang
(dengan mengelem ujung-ujungnya).

4.

Ajarkan anak untuk melipat kertas menjadi dua bagian yang sama,
perhatikan

ujung-ujungnya

saat

melipat

usahakan

anak

menggabungkan ujung-ujung dengan baik.
Melipat kertas menjadi 3 bagian tahap terampil dari dalam membagi
kertas dan melipat, awalnya bias dengan bantuan penggaris atau
Koran. Pendidikan keterampilan (rast for kid bias dismpaikan pada
anak usia dini) yaitu untuk mengukur terbentuknya pribadi-pribadi
yang kreatif dan memberikan alternatif dan bermanfaat bagi siswa.
2.

Ciri-Ciri kreativitas
Guilford dalam Sihadi Darmo dalam analisis menemukan ada 5 faktor

yaitu12 :
1.

Kelancaran kemampuan untuk memproduksi gagasan,

2.

Keluwesan yaitu untuk mengajukan kemampuan bermacam-macam
pendekatan atau jalan pemecahan terhadap masalah,

3.

Keaslian yaitu kemampuan anak melahirkan gagasan asli sebagai
hasil pemikiran sendiri,

12

Reni Akbar., dkk, Kreativitas, (Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana, 2001), h. 3
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4.

Penguraian yaitu kemampuan untuk menguraikan sesuatu secara
tertulis,

5.

Perumusan kembali yaitu kemampuan untuk menguji, melatih,
kembali suatu masalah melalui cara, dan perspektif yang berbeda
dengan apa yang sudah lazim.

Stimulasi dapat diberikan dengan cara memberikan kesempatan pada
anak untuk menjadi kreatif, biarkan anak melakukan dengan bebas, memegang,
menggambar, membentuk dengan caranya sendiri. Bebaskan daya kreatif anak
dengan cara menuangkan imajinasinya, ketika anak dapat menghasilkan ide-ide
yang inovatif dan meningkatkan kemampuan dalam mengingat sesuatu.
3.

Pengembangan Kreatif
Meningkatkan pengembangan kreatif sejak dini, tinjauan dan penelitian

tentang proses kreatifitas, kondisi-kondisinya, cara-cara yang dapat untuk
memupuk, merangsang dan mengembangkan menjadi sangat ada beberapa alasan
mengapa kreatifitas begitu bermakna dalam hidup dan perlu sejak dini dalam diri
anak didik yaitu:
1.

Karena dengan berkreasi orang dapat mewujudkan dirinya yang
merupakan kebutuhan pokok pada tingkat tinggi dalam hidup
manusia kreativitas merupakan manivestasi dari individu yang
berfungsi sepenuhnya 13.

13

Utami
Munandar,
sekola,(Jakarta:Gramedia,1993), h. 33

Mengembangkan

bakat

dan

kreativitas

anak
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2.

Kreativitas atau berfikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat
bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap masalah14.

3.

Bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat bagi pribadi dan
lingkungan, tetapi juga memberi kepuasan kepada individu15.

4.

Kreatif memungkinkan akan manusia meningkatkan kualitas
hidupnya.

Dalam era pembangunan ini kesejahteraan dan kejayaan masyarakat dan
Negara tergantung pada sumbangan pada kreatif, berupa ide-ide baru, penemuanpenemuan baru, badan teknologi baru untuk menemukan atau mencapai hal
tersebut diatas perlu sikap dan pemikiran dan prilaku yang kreatif dipupuk sejak
dini.
Beberapa upaya pengembangan kreativitas banyak dilakukan Munandar
menjelaskan upaya pengembangan kreativitas yang dapat dilakukan guru kelas
yaitu16 :
a.

Guru menghargai kreativitas.

b.

Guru bersifat terbuka terhadap gagasan baru.

c.

Guru dapat mengakui dan menghargai adanya perbedaan individual.

d.

Guru bersifat menerima dan menunjang anak.

e.

Guru menyediakan pengalaman belajar yang berdiferensiasi.

14

Ibid, 31
Ibid, 31
16
Utami Munandar, Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak
(Jakarta:PT.Gramedia,1992), h. 69
15

Sekolah,
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f.

Guru cukup memberikan struktur dalam mengajar sehingga anak
tidak merasa ragu tetapi pihak lain guru harus cukup luas sehingga
tidak menghambat pemikiran sikap dan prilaku kreatif anak.

g.

Setiap

anak

ikut

mengambil

bagian

dalam

merencanakan

pembelajaran sendiri atau kelompok.
h.

Guru tidak bersifat sebagai tokoh yang paling tahu tetapi menyadari
keterbatasannya sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan kreativitas perlu dilakukan sejak
dini dengan cara memupuk atau merangsang dan mngembangkan kreativitas yang
tampak.
4.

Tujuan dan Fungsi Pengembangan Kreativitas
a.

Tujuan Pengembangan Kreativitas

Kreativitas merupakan suatu ungkapan yang tidak asing lagi di dalam
kehidupan sehari-hari, khususnya bagi anak-anak prasekolah yang berusaha
menciptakan sesuatu dengan fantasinya. Kreativitas pada anak Tk ditampilkan
dalam berbagai bentuk, baik dalam membuat gambar yang disukainya maupun
dalam bercerita.
Ada beberapa alasan mengapa kretivitas penting untuk dimunculkan,
dipupuk dan dikembngkan dalam diri anak antara lain sebgai berikut :
b.

Dengan berkreasi anak dapat mewujudkan dirinya. Perwujudan
diri adalah salah satu kebutuhan pokok manusia.

c.

Dengan kemampuan berfikir kreatif dimungkinkan dapat meihat
berbagai macam penyelesaian suatu masalah. Mengekspresikan
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pikiran-pikiran yang berbeda dari orang lain tanpa dibatasi pada
hakekatnya akan mampu melahirkan berbagai macam gagasan.
d.

Bersibuk diri secara kreatif ( sebagaimana kebutuhan anak TK
yang selalu sibuk dan ingin tahu ) akan memberikan kepuasan
kepada individu tersebut.

e.

Dengan kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan
kualits

hidupnya.

Gagasan-gagasan

baru

sebagai

buah

pemikiran.
B. Origami Sebagai Teknik Melipat
1. Bahan Origami
Bahan dasar origami adalah kertas dan memang asal origami itu sendiri
memang dari satu lembar kertas saja. Bahan dasar pembuatan origami sangat
mudah diperoleh. Hal ini menjadikan origami sebagai seni yang dapat di akses
oleh semua kalangan.
Beberapa karakteristik kertas yang digunakan untuk origami, antara lain :
tipis, kuat, tidak mudah robek, dan tidak sulit untuk dilipat. Kertas origami
sebaiknya tidak terlalu tipis dan tidak terlalu lentur seperti kertas tissue, juga tidak
terlalu tebal seperti kertas karton.
Biasanya kertas yang digunakan untuk origami berwarna-warni. Warna
pada umumnya hanya ada pada satu sisi sementara sisi lainya putih polos. Akan
tetapi, pada perkembangannya menjadi bermacam-macam, seperti berwarna pada
kedua sisi atau bercorak/berpola sehingga semakin menarik.
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Jenis kertas yang biasanya digunakan untuk membuat origami pada saat
ini antara lain :
1.

Kami adalah kertas berbentuk bujur sangkar ukuran 2,5 cm, dengan
satu sisi berwarna dan lainnya berwarna putih. Sisi yang berwarna
ada yang berwarna gradasi, dua warna atau bermotif. Kami
menyerupai kertas marmer yang kita kenal.

2.

Kertas printer atau kertas fotokopi biasa, berat 70-90 gram.
Umumnya digunakan untuk latihan membuat origami. Karena selain
mudah dilipat harganya juga murah.

3.

Origami Paper
Kertas dengan bentuk persegi ini merupakan kertas dengan motif
atau polos, terbuat dari kertas HVS yang diberi motif menarik.

4.

Kertas Origami Sidu
Kertas ini merupakan kertas multi warna produk dari Sinar Dunia
yang selalu digunakan dalam kegiatan seni melipat kertas (origami).

Pada awalnya, origami tidak memerlukan alat apapun, karena hanya
diperlukan keterampilan dalam melipat. Namun, pada beberapa gaya origami
moderen diperlukan beberapa alat dan bahan tambahan seperti gunting, perekat,
cat pewarna dank lip kertas.
2. Model Origami
Origami terdiri dari dua jenis model yaitu :
1.

Model Tradisonal
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Model tradisonal merupakan model yang umum/popular dan
biasanya tidak dikenal lagi siapa yang mendesain pertama kalinya,
dan jumlahnya sangat banyak. Model tradisional diajarkan turun
temurun secara lisan sesuai dengan ingatan dan pengalaman.
2.

Model Orisinal
Merupakan karya-karya kontemporer buatan para pelipat kertas dan
dicantumkan namanya sebagai hak cipta.

Perkembangan model-model baru yang kompleks dan beragam, disajikan
dalam bentuk set diagram yang bertujuan untuk memberi petunjuk, instruksi
selangkah demi selangkah. Bentuk dan metode melipat disebut sebagai desain
origami. Beberapa seniman origami banyak menuangkan desainnya dalam bentuk
diagram setelah model origaminya selesai. Jadi ide, gagasan, lalu desain hingga
model sudah jadi lebih dulu, sedangkan satu set diagramnya dibuat belakangan.
Model yang banyak digemari dalam origami adalah binatang, dan banyak
model diambil dari hampir seluruh obyek fisik seperti manusia, wajah-wajah,
tumbuh-tumbuhan/tanaman/bunga, alat-alat transportasi, tulisan/huruf, alat-alat
rumah tangga dan bangunan-bangunan. Adapula para pelipat kertas yang senang
melipat bentuk abstrak atau bentuk matematika. Bahkan ada juga yang
mengkhususkan diri pada origami modular, dimana banyak pengulangan dari
suatu lipatan yang sederhana yang dirangkai sedemikian rupa hingga membentuk
struktur besar dengan komposisi yang menarik.
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3.

Teknik Origami
Teknik dasar origami dalah melipat. Lipatan yang paling sederhana

adalah lipatan Valley (lembah), dimana sepotong kertas rata dilipat dengan ciri
jika dikembalikan lagi (tidak dilipat lagi) garis lipatan akan membentuk suatu
sungai/lembah. Lipatan dasar lainya adalam mountain (gunung), dimana jika
kertas dikembalikan lagi akan membentuk suatu bubungan yang terangkat atau
bentuk gunung. Lipatan mountain (gunung) ini jelas dikebalikan dengan lipatan
valley (lembah). Kombinasi-kombinasi dari lipatan-lipatan dasar ini membentuk
dasar-dasar dan permulaan bentuk yang dapat digunakan untuk melipat berbagai
model sehingga menjadi model yang kompleks.
Adapun teknik melipat merupakan cara mengolah kertas menjadi sebuah
karya seni rupa yang membutuhkan daya cipta yang lebih bahkan dapat juga
menjadi karya seni rupa tiga dimensi yaitu berupa bentuk bentuk kapal, burung,
kucing,rumah, dan lain-lain17.
Teknik melipat pada kegiatan ini sebaiknya dipandu oleh dua orang.
Pendidik mengajak anak untuk melipat kertas dengan langkah satu persatu dengan
anak, bagaimana cara melipat sambil ikut memegangi. Setiap anak memegang
kertas masing-masing satu lembar, langkah demi langkah sambil dibantu pendidik
melipat kertas.
Langkah-langkah membuat origami bentuk rumah yaitu :
1.

Lipat kertas menjadi dua bagian dengan sama panjang dan lebar,

2.

Kemudian lipat kembali kedua ujungnya dengan sama panjang,

17

Hajar Pamadhi dan Evan Sukardi. S, Seni Ketrampilan Anak, (Jakarta: Universitas
Terbuka,2008), h. 7-22
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4.

3.

Buka hasil lipatan,

4.

Bentuk bagian ujung yang dibuka hingga membentuk atap rumah.

Manfaat Origami
Kegitan melipat/origami yang diajarkan secara konsisten, akan

memberikan manfaat antara lain :
Anak akan semakin akrab dengan konsep-konsep dan istilah-istilah
matematika geometri, karena pada saat bunda atau seorang guru menerangkan
origami akan sering menggunakan istilah matematika geometri contohnya : garis,
titik, perpotongan 2 buah garis,titik pusat, segitiga, dll.
a.

Bermain origami akan meningkatkan keterampilan keterampilan
motorik halus anak, menekan kertas dengan ujung-unjung jari adalah
latihan efektif untuk melatih motorik halus anak.

b.

Meningkatkan dan memahami pentingnya akurasi, saat membuat
model origami terkadang kita harus membagi 2,3 atau lebih kertas,
hal ini akan membuat anak belajar mengenai ukuran dan bentuk
yang diinginkan serta keakuratannya.

c.

Meningkatkan citra diri dan bakat anak.

d.

Saat bermain origami anak terbiasa belajar mengikuti instruksi rumit.

Origami untuk anak-anak merupakan bentuk aktifitas yang sangat
menyenangkan. Keberhasilan melipat kertas terpancar dalam ekspresi anak saat
mampu menyelesaikan lipatannya. Tidak hanya rasa senang yang didapatkan dari
bermain origami namun juga penyaluran kreatifitas dan imajinasi anak, dan yang
terpenting adalah keterampilan dalam menggontrol dan melatih motorik halus.
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Belajar untuk tetap konsentrasi dan fokus dalam mengikuti langkah-langkah
pembuatan suatu model origami adalah bentuk belajar sambil bermain. Semua hal
tersebut diatas sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan anak memasuki usia
sekolah.
Untuk anak usia dini bentuk lipatan masih berupa bentuk objek yang
sederhana. Anak-anak belum dapat mengikuti tahapan lipatan yang kompleks.
Belajar melipat pada anak dilakukan dengan beberapa tahap. Berdasarkan menu
pembelajaran bagi Anak usia Dini tingkat kesulitan melipat dikelompokkan
berdasarkan usia antara lain:
a.

Untuk usia 2-3 tahun anak diharapkan

dapat melipat kertas

sembarangan.
b.

Usia 3-4 tahun, anak diharapkan dapat melipat kertas dengan
berbagai bentuk (tidak beraturan). Pada tahap ini anak diberi
kebebasan untuk melipat dengan sesuka hati mereka.

c.

Usia 4-5 tahun, anak diharapkan dapat melipat kerta lebih dari satu
lipatan. Pada usia ini anak sudah mampu mengikuti petunjuk
sederhana.

d.

Usia 5-6 tahun, anak diharapka dapat melipat kertas sampe menjadi
suatu bentuk (origami).

Penilaian untuk anak usia dini menekankan pada proses dari pada produk.
Hasil evaluasi yang diberikan pendidik Anak usia Dini sebaiknya tidak hanya
dinilai dari hasil karya anak namun lebih kepada bagaimana anak tersebut
berusaha menghasilkan karyanya.
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5.

Kelebihan dan Kekurangan Melipat/Origami
a. Kelebihan Origami
Melipat/origami memberikan kelebihan yang baik bagi perkembangan

anak, adapun yang didapat dari seni melipat kertas lebih khusus pada anak-anak
usia dini adalah untuk melatih motorik halus pada anak, melatih kesabaran,
ketekunan, serta kedisiplinan. Selain itu juga dapat melatih otak atas dan otak
kanan anak, serta melatih anak untuk berkomunikasi yang cukup efektif. Jadi,
melalui origami anak dalam melati otak akan menjadi lebih baik.
Selain

itu,

origami

memberikan

kelebihan

dalam

memberikan

sumbanganposotif dalam kehidupan sehari-hari melalui dasar-dasar perbuatan
origami yakni membentuk pribadi sabar dan teliti. Dari sisi bentuk, origami
mempunyai estetika dan keindahan yang berasal dari satu atau dua buah helai
kertas. Dari sisi permainan, banyak hasil origami bias dimainkan. Tidak hanya itu,
origami menjadi symbol kedamaian. Bahkan kegagalan dalam membuat origami
dijadikan pelajaran berharga agar terus mencoba dan tidak mudah menyerah.
b. Kekurangan Dalam Melipat kertas (origami).
Kebanyakan anak tidak menyukai aktivitas melipat kertas. Salah satu
kesalahan yang dilakukan para pendidik adalah dalam memilih model lipatan.
Kesalahan tersebut dapat berdampak pada anak. Jika model lipatan yang dipilih
berada dalam tingkatan melipat bukan untuk pemula maka anak akan merasa tidak
mampu. Dan pengalaman pertama dengan aktivitas tersebut akan membuat anak
beranggapan bahwa melipat adalah aktivitas yang sulit dikerjakan. Anak akan
mulai belajar melipat kembali setelah orang dewasa mengajarkannya untuk
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melipat dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah dan dengan cara yang lebih
menarik.
Kesalahan yang lain adalah dalam cara pendidik mengajarkan melipat
tersebut. Anak tidak mau melipat kertas karena cara pendidik mengajarkan dan
member media kurang menarik. Bagi guru kegiatan melipat kertas dapat sekaligus
digunakan sebagai media untuk pembelajaran terpadu. Melipat dapat disesuaikan
dengan tema besar kegiatan pembelajaran. Mengawali kegitan dengan bercerita
adalah awal yang sangat baik jika ingin mengajak anak berkreasi dengan melipat
kertas.
Pemberian reinforcement pada saat anak sedang mengerjakan sampai
selesai mengerjakan lipatan adalah hal yang sangat penting dan berpengaruh pada
anak. Kebanyakan anak dalam proses melipat tidak mampu melakukannya dengan
sempurna. Hal itu tidak menjadi masalah karena konsep mengajarkan seni untuk
anak bukan berpatokan pada hasil yang diharapkan tapi lebih kepada proses
bagaimana anak mengerjakannya.
C. Pengembangan Motorik Halus Anak
1. Pengertian Pengembangan Motorik Halus Anak
Istilah kemampuan memiliki banyak makna, menurut Poerwadarminta,
“kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan dalam melakukan sesuatu
tindakan atau kegiatan”18. Menurut Wijaya dan Rusyan menjelaskan bahwa

18

628

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,1994), h.
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“kemampuan merupakan gambaran hakekat kualitatif dari prilaku yang tampak
sangat berani”19.
Gunarsa menjelaskan “Manusia berbeda dari manusia lainnya dan salah
satu perbedaan ini adalah dalam hal kemampunnya. Terdapat orang dikaruniai
kemampuan apa yang tinggi sehingga ia mudah mempelajari sesuatu, atau
sebaliknya ada orang kemampuannya terletak pada taraf yang kurang sehingga
mengalami kesulitan untuk mempelajari sesuatu. Perbedaan-perbedaan dalam
mempelajari

sesuatu

disebabkan

antara

lain

oleh

perbedaan

taraf

kemampuannya 20.
Motorik merupakan pengendalian gerak tubuh melaui kegiatan yang
terkoordinasi antara susunan syaraf, otot dan otak. Menurut Sujiono, “Motorik
halus adalah gerakan tubuh yang melibatkan otot-otot kecil seperto otot jari
tangan, pergelangan tangan dan lain-lain”. Gerakan motorik halus terutama yang
melibatkan otot tangan dan jari biasanya membutuhkan kecermatan tinggi,
ketekunan dan koordinasi antara mata dan otot kecil. Semakin baik gerakan
motorik halus membuat anak dapat berkreasi, seperti menggunting, menggambar,
mewarnai,

merobek,

menulis,

meronce,

melipat,

menjahit,

meremas,

menggenggam, menganyam dan sebagainya 21.
Jadi pengertian kemampuan Motorik Halus Anak adalah kesanggupan
dalam suatu bidang tertentu yang berhubungan dengan gerakan yang melibatkan

19

Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan, Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar
Mengajar, (Bandung: Remaja Rosda karya,1992), h. 8
20
Gunarsa, Singgih. D., Anak, Remaja dan Keluarga, (Jakarta:BPK Gunung
Mulia,1999), h. 29
21
Bambang Sujiono, Metode Pengembangan Fisik , (Jakarta:Universitas
Terbuka,2008), h. 1-5
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bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil seperti
keterampilan menggunakan jari-jari tangan dan gerakan pergelangan tangan, maka
kemampuan motorik halus anak perlu diasah sedemikian rupa agar suatu saat
nanti otot-otot jari tangan anak lebih kuat dan mampu untuk digunakan berbagai
aktivitas yang berhubungan dengan motorik halus. Jenis perkembangan motorik
halus anak TK antara lain adalah22 :
a.

Mencontoh bentuk lingkaran, bujur sangkar, segitiga secara
bertahap.

2.

b.

Membuat garis lurus, Vertikal, melengkung.

c.

Membedakan 7 permukaan jenis benda melalui perabaan.

d.

Menuangkan air, beras, biji-bijian tampa tumpah.

e.

Memasukkan dan mengeluarkan tali kedalam lubang.

f.

Menggunting lurus, gelombang dan zig-zag.

g.

Melipat kertas lebih dari satu lipatan.

h.

Menggambar bebas dengan menggunakan beragam media.

Tujuan Dan Fungsi Pengembangan Motorik Halus Anak
Tujuan pengembangan motorik halus anak usia 4-6 tahun adalah anak:
1.

Mampu menggerakkan anggota tubuh yang berhubungan dengan
gerak

jari-jemari

seperti

kesiapan

menggambar,

menulis,

memanipulasi benda-benda.
2.

Mampu mengkoordinasikan indra mata dan aktivitas tangan.

3.

Mampu mengendalikan emosi dan beraktivitas motorik halus.

22

Anonim, 2004:18
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4.

Mampu

mengembangkan

kemampuan

motorik

halus

yang

berhubungan dengan keterampilan gerak kedua tangan.
Secara khusus tujuan pengembangan motorik halus anak untuk usia
taman kanak-kanak (4-6 tahun) adalah anak dapat menunjukkan kemampuan
menggerakkan anggota tubuhnya dan mengkoordinasikan antara mata dan tangan
sebagai persiapan untuk genalan menulis23.
Sedangkan fungsi perkembangan keterampilan motorik halus adalah
untuk mendukung aspek pengembangan aspek lainnya seperti kognitif, bahasa dan
social karena pada hakekatnya setiap pengembangan tidak dapat terpisah satu
sama lain.
3. Peran Guru Dalam Mengembangkan Motorik Anak TK
Dalam pengembangan berbagai kemampuan dasar anak Tk peran guru
sangatlah penting. Dalam merencanakan kegiatan fisisk atau motorik seorang guru
membutuhkan latar belakang yang kuat untuk memilih kegiatan fisik atau motorik
yang bermakna dan sesuai bagi anak didiknya. Guru juga perlu menentukan
tingkat keberhasilan yang sesuai dengan kemampuan anaknya. Guru perlu
mempelajari tingkat kemampuan anak didiknya sehingga dapat menentukan jenis
kegiatan dan ukuran keberhasilan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak.
Guru mempunyai peran yang penting dalam pengembangan ffisik
motorik anak yang dapat dilakukan melalui bermain. Disekolah, gurulah yang
menentukan apa aktivitas fisik atau olah raga yang dapat dilakukan anak sesuai
23

Sujiono., dkk, Metode Pengembangan Kognitif, Modul 1, (Bandung: Universitas
Terbuka,2007), h. 2-10
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dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Guru juga berperan dalam
menumbuhkan minat anak terhadap berbagai kegiatan motorik anak seperti jenis
olahraga, menggambar, melipat kertas dan lain-lain.
Peran gurulah yang dapat mengarahkan dan menumbuhkan minat anak
untuk mengikuti semua kegiatan fisik motorik tersebut dengan dengan tujuan agar
gerakan motorik kasar dan halus anak dapat dikembangkan dengan baik.
Guru dapat membantu mengembangkan minat dan rasa percaya diri anak
dan perasaan mampu melakukan berbagai kegiatan fisik motorik yang sesuai
dengan anak TK. Pengembangan motorik anak yang baik akan meningkatkan
kemampuan dan otot-otot anak. Perkembangan kekuatan otot tersebut diimbangi
dengan perkembangan dalam mengkoordinasikan gerakan antara otot yang lain.
Apabila gerakan motorik kasar anak dapat berkembang dengan baik maka
keterampilan motorik halus yang telah dimiliki anak juga akan meningkat.
Guru perlu menentukan tujuan yang akan dicapai. Guru perlu menentukan
gerak dan keterampilan yang perlu dikuasai anak melalui pelaksanaan beberapa
kegiatan pembelajaran. Guru juga perlu menentukan apa dan bagaimana cara
menilai hasil belajar anak serta melaporkan hasilnya kepada orang tua anak didik.
Guru juga bertanggung jawab dalam membantu mengembangkan
keterampilan motorik anak TK dengan cara merencanakan dan mengatur secara
baik, lingkungan belajar dan proses belajar anak untuk mencapai tujuan
pengembangan motorik anak TK. Untuk meningkatkan gerakan motorik anak
maka yang dapat dilakukan guru adalah :
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1.

Menyediakan

peralatan atau lingkungan yang memungkin kan

untuk melatih keterampilan motoriknya.
2.

Memperlakukan anak dengan sama.

3.

Memperkenalkan berbagai jenis keterampilan motorik.

4.

Meningkatkan kesabaran guru karena setiap anak memiliki jangka
waktu sendiri dalam menguasai suatu keterampilan.

5.

Aktivitas fisik yang diberikan keanak harus bervariasi

6.

Berilah anak-anak aktivitas fisik yang memungkinkan anak
menikmati dan dapat mencapai kemampuan yang diharapkan
sesuai perkembangannya.

7.

Saat melakukan aktivitas fisik yang menempatkan anak bersama
beberapa anak lain.

4.

Metode Pengembangan Motorik Anak TK
Metode merupakan bagian dari strategi kegiatan pembelajaran. Oleh

karena itu, metode dipilih guru berdasarkan strategi kegiatan yang sudah dipilih
dan ditentukan. Metode jug merupakan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran
tertentu.
Setiap guru akan menggunakan metode, sesuai dengan gaya melaksanakan
kegiatan pembelajarannya. Namun, harus diingat bahwa pendidikan di TK
mempunyai ciri khas sendiri. Oleh karena itu, ada metode-metode yang lebih
sesuai untuk digunakan di TK dibandingkan metode-metode lainnya. Misalnya
guru TK jarang sekali menggunakan metode ceramah dikelasnya. Pemilihan

30

metode juga ditentukan oleh karekteristik tujuan kegiatan dan karakteristik tujuan
kegiatan dan karakteristik anak yang akan diajar.
Karakteristik tujuan kegiatan pengembangan motorik anak TK adalah
untuk mengembangkan kemampuan motorik anak, melatih anak gerakan-gerakan
kasar dan halus, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh
dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh, dan cara hidup sehat.
Untuk mengembangkan kemampuan motorik anak guru dapat menetapkan
metode-metode yang menjamin anak tidak mengalami cedera. Oleh karena itu,
guru perlu menciptakan lingkungan yang aman dan menentang, bahan dan alat
dipergunakan dalam keadaan baik, serta tidak menimbulkan rasa takut dan cemas
dalam menggunakannya. Metode yang digunakan adalah metode kegiatan yang
dapat memacu semua kegiatan motorikyang perlu dikembangkan anak, seperti
untuk kegiatan motorik halus anak dapat diberikan aktivitas menggambar,melipat,
membentuk, meronce dan sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan motorik kasar
anak dapat belajar menangkap bola, menendang, meloncat, melompat dan
sebagainya.
Untuk menerapkan beberapa metod yang sesuai untuk pengembangan
motorik anak guru perlu menentukan dan merencanakan :
a. Tujuan kegiatan
b. Tema atau topik kegiatan
c. Metode
d. Tempat kegiatan
e. Peralatan dan bahan yang akan digambar
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f. Urutan langkah kegiatan apa saja yang nantinya akan dilakukan
guru dan anak didiknya
Selanjutnya, guru perlu melaksanakan kegiatan yang meliputi :
a. Kegiatan pembukaan/awal
b. Kegiatan inti
c. Kegiatan penutup.
Terakhir, guru perlu menentukan evaluasi hasil belajar anak dengan
menentukan dan mengembangkan bentuk evaluasi untuk melihat kemampuan
anak. Ada beberapa metode pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan
motorik anak, misalnya metode bermain, karya wisata, demonstrasi, proyek atau
pemberian tugas.
Pemilihan suatu metode pembelajaran ditentukan oleh tujuan yang dicapai
anak, sedangkan metode merupakan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran
tertentu. Untuk mengembangkan motorik anak guru dapat menetapkan metodemetode yang akan menjamin anak yang tidak mengalami cidera dan
menyesuaikannya dengan karakteristik anak TK.
Hal-hal yang perlu dilakukan guru dalam pemilihan metode untuk
meningkatkan motorik anak TK adalah menciptakan lingkungan yang aman dan
kegiatan yang menentang, menyediakan tempat, bahan dan alat yang
dipergunakan dalam keadaan baik, serta membimbing anak mengikuti kegiatan
tanpa menimbulkan rasa takut dan cemas dalam menggunakannya.

32

Untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai tujuan pengembangan
motorik anak. Selain itu, metode yang akan dipilih harus memungkinkan anak
bergerak bermain karena gerak adalah unsur utama pengembangan motorik anak.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Metode penelitian berbicara tentang urutan-urutan suatu penelitian
dilakukan artinya dengan alat apa dan dalam prosedur bagaimana suatu
penelitian dilakukan. Metode penelitian diperlukan untuk memecahkan suatu
masalah yang diselidiki.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian
Tindakan Kelas (PTK), yakni suatu penelitian yang melibatkan peneliti secara
langsung kepada subjek penelitian untuk mengamati perkembangan
kemampuan anak. Arikunto menyebutkan bahwa Penelitian Tindakan Kelas
yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru didalam kelas bekerja sama peneliti
yang

menekankan

pada

penyempurnaan

atau

peningkatan

proses

pembelajaran. Dengan Penelitian Tindakan Kelas diharapkan keterampilan
guru dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di kelas akan semakin
meningkat24.
Kemmis menjelaskan tentang pnelitian tindakan kelas bahwa :
Penelitian tindakan adalah sebuah bentuk inkuiri reflektif yang dilakukan
secara kemitraan mengenai situasi sisoal tertentu (termasuk pendidikan)
untuk meningklatkan rasionalitas dan keadilan dari25 :
a.

Kegiatan praktek sosial atau pendidikan mereka,
24

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta,2006), h. 57
25
Rochiati Wiriatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung:PT Remaja
Rosdakarya,2008), h.12
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b.

Pemahaman mereka mengenai kegiatan-kegiatan praktek pendidikan ini,

c.

Situasi yang memungkinkan terlaksananya kegiatan praktek ini.
Kemudian Elliott berpendapat bahwa: ”penelitian tindakan sebagai

kajian dari sebuah situasi sosial dengan kemungkinan tindakan untuk
memperbaiki kualitas situasi sosial tersebut”26.
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan
bahwa penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penetian yang dilakukan
oleh guru di dalam kelas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya dan
diharapkan dapat memperbaiki hasil pembelajaran.
Penelitian tindakan kelas ini bertipe tindakan kemitraan atau
penelitian kolaboratif.kolaboratif yang dilakukan adalah berupa bentuk kerja
sama antara guru sebagai pelaksana tindakan dan peneliti dalam hal ini
sebagai pengumpul data.
Penelitian tindakan kelas merupakan proses pengkajian melalui sistem
yang berdaur ulang dari berbagai kegiatan pembelajaran yang terdiri atas
empat tahap yang saling terkait dan bersinambungan. Kemmis dan Mc
Taggart,menjelaskan bahwa:
Prosedur penelitian tindakan kelas adalah dipandang sebagai suatu
siklus spriral yang terdiri atas komponen perencanaan (plan), tindakan (act),
pengamatan (observe) dan refleksi (reflect) yang selanjutnya akan diikuti
dengan siklus spiral berikutnya27.

26

Ibid
Rochiati Wiriatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung:PT Remaja
Rosdakarya,2008), h. 66-67
27
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Siklus dilaksanakan secara kontinyu sampai peneliti menemukan
solusi yang bisa mengubah proses pembelajaran kearah yang lebih baik
sehingga permasalahan yang terjadi dapat diperbaiki dan diselesaikan dengan
optimal.Selain itu dengan siklus seperti ini.peneliti juga akan memperoleh
alternative jalan keluar untuk menentukan rencana tindakan yang akan
dilaksanakan pada tindakan.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada anak kelompok B di TK Kemala
Bhayangkari Kota Baubau tahun ajaran 2015/2016. Dengan alasan bahwa
tempat penelitian ini adalah peneliti bekerja pada tempat tersebut sehingga
memudahkan dalam memperoleh data dan mempunyai peluang yang lebih
banyak. Adapun waktu penelitian dilaksanakan 2 siklus, masing-masing
siklus terdiri dari 3 kali pertemuan.
C. Subjek Penelitian
Adapun subyek penelitian ini adalah:
1.

Lokasi penelitian.
Anak kelompok B TK Kemala bhayangkari Kota Baubau dengan jumlah
19 anak terdiri dari 9 anak perempuan dan 10 anak laki-laki.

2.

Waktu penelitian
Waktu penelitian dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus yang terdiri dari
siklus I dan siklus II, masing-masing waktu penelitian 3 hari. Pada siklus
Idan II ini dilaksanakan pada hari senin – kamis minggu ke-3 dan 4 bulan
Februari 2016.
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3.

4.

Tema
a.

Siklus I

: Lingkungan (lingkungan Rumah)

b.

Siklus II

: Lingkungan (lingkungan Rumah)

Kelompok
Penelitian dilaksankan pada kelompok B Tk Kemala Bhayangkari
Kota Baubau.

5.

Karaktristik anak kelompok B Tk Kemala Bhayangkari Kota Baubau
a.

Anak usia 4-6 tahun adalah masa peka, usia emas. Pada rentang usia
ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat
pesat.

b.

Anak usia 4-6 tahun suka menanyakan ha-hal baru dilihat, anak
memiliki rasa ingin tahu yang besar.

D. Faktor-faktor yang Diselidiki
Ada beberapa faktor yang akan diidentifikasi yang menyebabkan
dilakukannya penelitian ini. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai
berikut :
1.

Faktor Anak Didik
Kurangnya motifasi anak dalam kegiatan melipat.

2.

Faktor Guru
Melihat bagaimana cara mengajar guru menyampaikan materi dengan
kegiatan melipat.

3.

Faktor Sumber Belajar

37

Melihat sumber/bahan yang digunakan guru, apakah sudah dapat
mendukung pelaksanaan kegiatan melipat.
E. Prosedur Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini menggunakan rancangan Penelitian
Tindakan Kelas (PTK). Dalam pelaksanaan penelitian ini, maka peneliti akan
bertindak sebagai guru dan berkolaborasi kepada guru kelpmpok B3 sebagai
observer yang akan membantu peneliti dalam melakukan observasi selama
kegiatan pembelajaran di kelas berlangsung.
Penelitian ini direncanakan selama dua siklus dengan rencana
tindakan tiap siklus dilaksanakan berdasarkan indicator yang ingin dicapai
pada setiap faktor yang akan diteliti. Setisp siklus akan mengikuti tahap-tahap
atau prosedur Penelitian Tindakan Kelas yaitu (1) perencanaan (pleaning), (2)
pelaksanaan

tindakan

(action),

(3)

observasi/evaluasi

(observation/evaluation), dan (4) refleksi (reflection).
1.

Siklus I
a). Perencanaan Tindakan
1) Rencana
Penelitian ini dilakukan peneliti diawali dengan melakukan
kegiatan belajar pada tahap sebelum tindakan perbaikan, setelah
itu

penelitian

mengetahui

tingkat

penguasaan

materi,

memberikan alasan tidak berhasil karena hanya 4 anak yang
mendapat nilai baik dari 19 anak.
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Dengan menganalisa hasil nilai yang dicapai yang mencapai
ketuntasan, maka peneliti merancang perbaikan pembelajaran
yaitu dengan :
a.

Merancang sebuah rencana pembelajaran.

b.

Merumuskan tujuan perbaikan pembelajaran.

c.

Menyiapkan tujuan pembelajaran.

d.

Menyediakan lembar pengamatan.

e.

Menyiapkan kertas lipat.

2) Tindakan Perbaikan
Agar pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada materi
melipat

rumah

dapat

berjalan

baik,

maka

perbaikan

pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan contoh-contoh
lipatan yang menggunakan metode yang berulang-ulang.
3) Langkah-langkah Perbaikan
Langkah-langkah perbaikan yang dilaksanakan dalam
memberikan saran serta disertai alasan yaitu :
a.

Guru menjelaskan materi pelajaran dengan contoh lipatan.

b.

Guru memberikan tugas perorangan untuk melipat kertas
menjadi bentuk segi empat atau persegi dan melipat
ujungnya menjadi segitiga sehingga berbentuk sebuah
rumah.

c.

Guru menunjukkan kertas lipat yang sudah jadi dan
kemudian siswa disuruh membuat lipatan.
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d.

Mengadakan Tanya jawab tentang materi yang baru saja
diberikan/diterangkan yang belum jelas.

e.

Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk bertanya
tentang materi yang belum jelas.

f.

Siswa mendidkusikan kertas lipatan secara kelompok.

g.

Pemberian tugas tindak lanjut.

b). Pelaksanaan
Pelaksanaan pembelajaran jarang dilakukan dengan tahapan.
1.

Guru mempersiapkan sesuatu demi keberhasilan pembelajaran.

2.

Guru melaksanakan apresiasi dengan mengadakan Tanya jawab
tentang materi yang lalu atau materi yang mau menuju yang
akan disampaikan.

3.

Diadakan kegiatan inti materi dilakukan dengan menerangkan
metode.
Pemberian tugas dengan langkah-langkah bagai berikut :

a. Sebelum latihan dilaksanakan penelitian membangkitkan
motifasi belajar pada anak-anak supaya anak meras senang.
b. Peneliti memberikan secara bertahap : yaitu dimulai dari ringan
kemudian menuju tahap yang sulit.
c. Sebelum anak berlatih membuat lipatan, peneliti mengulangulang lipatan yang sulit bagi anak.
d. Bagian yang dianggap sulit guru membimbing secara individu.
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e. Perbedaan individu anak hendaknya diperhatikan karena
intergensinya tidak sama.
f. Didalam kegiatan akhir peneliti mengadakan pengamatan untuk
melihat sejauh mana materi yang diberikan dapat dikuasai oleh
anak.
c). Pengamatan
Pada waktu pelaksanaan kegitan perbaikan, pembelajaran
diadakan pengamatan baik oleh peneliti sebagai guru maupun oleh
teman sejawat. Adapun yang diamati adalah :
1.

2.

Anak
a.

Perhatian anak terhadap penjelasan guru.

b.

Tanggapan anak terhadap materi yang sedang dijelaskan.

c.

Tanya jawab dan diskusi kelasikal.

d.

Pelaksanaan praktek melipat.

Guru
a.

Penjelasan guru

b.

Penyampaian tujuan perbaikan pembelajaran

c.

Pemberian motivasi terhadap anak

d.

Pemberian materi latihan

e.

Penggunaan alat peraga

f.

Penggunaan metode

g.

Pemberian penguatan tentang materi

h.

Analisa pemberian nilai
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i.

Pelaksanaan tindak lanjut

d). Refleksi
Setelah melakukan tindakan pembelajaran pada siklus I, hasil
tes observasi maupun pengamatan belum mencapai tingkat
ketuntasan secara klasikal karena dari 19 anak yang mendapat nilai
BSB, baru 5 anak. Hasil renungan peneliti yang dibantu teman
sejawat, kemudian membuat refleksi mengapa belum berhasil
perbaikan yang dilaksanakan pada siklus I ini? Hal itu disebabkan :
1). Bagi anak
a.

Tingkat kemampuan anak dalam melipat masih rendah

b.

Anak

kurang

akibatnya

mampu

tidak

ada

menanggapi
yang

penjelasan

bertanya

dan

guru
kurang

memperhatikan
c.

Belum semua anak bisa melipat bentuk rumah.

2). Bagi guru
Permasalahan anak tersebut diatas disebabkan :
a.

Penjelasan materi itu terlalu cepat dan anak masih bingung.

b.

Pelaksanaan materi pembelajaran tidak menggunakan alat
peraga.

c.

Pemberian motivasi dan waktu unruk bertanya masih
kurang.
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2.

Siklus II
a). Perencanaan
1). Rencana
Perencanaan tindakan perbaikan pada siklus II dilandasi
setelah mengetahui refleksi pada siklus I. Maka peneliti
mengadakan perbaikan pembelajaran siklus II, dengan membuat
rancangan perbaikan pembelajaran sebagai berikut :
a.

Merancang rencana pembelajaran

b.

Merumuskan tujuan perbaikan

c.

Menyiapkan alat peraga.

d.

Merancang langkah perbaikan

e.

Merancang lembar kerja/kertas lipat

f.

Merancang lembar pengamatan

g.

Merancang penilaian.

2). Tindakan perbaikan
Agar rencana perbaikan pembelajaran pada materi
melipat bentuk rumah tidak berhasil, maka tindakan perbaikan
dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1.

Materi melipat banyak diberikan contoh-contoh yang lain.

2.

Anak diberi tugas-tugas yang sudah bisa melipat sendiri.

3.

Dalam menjelaskan materi menggunakan pendekatan
komunikatif.

3). Langkah-langkah perbaikan
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Langkah-langkah

perbaikan

pembelajaran

yang

dilakukan peneliti pada siklus II tentang membuat lipatan yaitu
dengan cara :
a.

Dalam menjelaskan materi anak mengamati bentuk lipatan
yang didemonstrasikan.

b.

Anak diberi suatu permasalahan untuk diselesaikan
(lipatan).

c.

Guru banyak memberi contoh bentuk lipatan.

d.

Penyajian Tanya

jawab tentang permasalahan yang

dihadapai
e.

Anak mengerjakan tugas dari guru

f.

Pemberian tugas untuk dikerjakan secara teliti.

b). Pelaksanaan
Pelaksanaan

tindakan

perbaikan

pembelajaran

dengan

prosedur :
1. Guru menyiapkan perbaikan pembelajaran dengan prosedur
2. Guru mengadakan persepsi tentang materi yang lalu
3. Pelaksanaan kegiatan inti dengan pendekatan komunikatif
dengan cara yaitu :
a. Menjelaskan materi dengan cara memberi banyak contoh
b. Guru mendemonstrasikan melipat bentuk rumah
c. Anak dicoba untuk membuat lipatan sendiri
d. Anak menyerahkan lipatan yang sudah jadi yang dibuatnya.
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e. Guru mengadakan evaluasi dengan menghitung beberapa
menit
f. Anak selesai melipat, kemudian menganalisa dan memberi
nilai dan tindak lanjut.
c). Pengamatan
Untuk menentukan berbagai kekurangan, maka dalam tindakan
perbaikan diadakan pengamatan selain oleh peneliti sebagai guru
maupun bantuan teman sejawat, adapun yang diamati adalah :
1. Anak
a. Konsentrasi anak dalam mendengar dan memperhatikan
penjelasan guru
b. Motivasi anak dalam membuat beberapa bentuk lipatan.
c. Kemampuan

anak

dalam

membuat

lipatan

menurut

imajinasinya.
d. Kemampuan anak dalam bertanya tentang bentuk lipatan
yang belum jelas.
e. Kegiatan anak dalam mengerjakan beberapa lipatan sesuai
dengan petunjuk guru..
2. Guru
a. Menyampaikan tujuan pembelajaran
b. Penerapan dan penggunaan pendekatan komunikatif
c. Penjelasan guru tentang materi
d. Lipatan yang salah ditunjukkan guru kepada anak
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e. Pemberian motivasi dan pertanyaan kepada anak
f. Penggunaan alat peraga yang jelas
g. Pemberian penguatan
h. Pelaksanaan tindak lanjut.
d). Refleksi
Setelah selesai kegiatan perbaikan pembelajaran pada siklus
II dari hasil analisa nilai dapat diketahui ketuntasan mencapai 80%,
hal itu disebabkan karena kemampuan anak tuntas, dukungan dari
keluarga, sehingga orang tua dapat member motifasi kepada anak
dalam

pendidikan.

Oleh

karena

faktor

orang

tua

perlu

dipertimbangkan dalam keberhasilan anak-anaknya. Hasil analisa
pada siklus II dari 19 anak yang memperoleh kriteria BSB 14 siswa.
Selain faktor orang tua penyebab lain yaitu : adanya komunikasi
yang

aktif antara guru dan anak diluar kelas dan dalam segala

kesempatan.
Namun apabila dilihat dari hasil analisa siklus II yang sudah
mencapai nilai baik, maka dapat dikatakan pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar di TK. Kemala Bhayangkari Baubau pada
kelompok B dapat dikatakan berhasil dan sudah memenuhi standar
ketuntasan secara klasikal oleh karena itu proses belajar mengajar
yang dilakukan oleh peneliti mungkin dapat ditingkatkan.
Untuk

mendapatkan

gambaran

pelaksanaan

penelitian

tindakan kelas tersebut dapat dilihat pada rancangan berikut ini :
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Gambar 3.1 Spiral Penelitian Tindakan Kelas
F. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah :
1. Observasi
Catatan observasi dipergunakan untuk mengetahui peningkatan
kemampuan melipat pada anak, respon anak terhadap apa yang dilakukan
oleh guru dalam hal ini ketika guru menggunakan teknik melipat
sehingga dapat meningkatkan kreatifitas pada anak, sikap anak pada saat
pembelajaran, cara guru menggunakan teknik melipat dan sikap guru
terhadap anak.
Lembar observasi terdiri dari lembar observasi kreativitas anak
dan lembar observasi kreatifitas guru.
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2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pencarian data terhadap hal-hal atau variable
yang berupa catatan, transkripsi, foto, notulen rapat, agenda. Dalam
penelitian dokumentasi dipakai peneliti adalah untuk melengkapi metode
observasi. Dokumen-dokumen yang akan digunakan dipilih yang sesuai
dengan tujuan dan focus masalah.
G. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan mengatur data
yang telah diperoleh dari instrument pengumpulan data, yaitu observasi. Data
pada penelitian ini hakekatnya berupa kata-kata, kalimat-kalimat maupun
angka-angka dalam bentuk narasi yang bersifat deskripsi. Penelitian
dilakukan dengan mengolah nilai hasil uji obyek (anak didik) yang terarah
pada hasil penilaian perkembangan anak didik pada lembar observasi.
Adapun skor penilaiannya sebagai berikut :
1.

Hasil pengamatan dan evaluasi pada anak dalam pelaksanaan kegiatan
pembelajaran diberi tanda checklist (√) pada pencapaian indikator BB
(Belum Berkembang) dengan skor 1, MB (Mulai Berkembang) dengan
skor 2, BSH (Berkembang Sesuai Harapan) dengan skor 3 dan BSB
(Berkembang Sangat Baik) dengan skor 4.

2.

Tahap berikutnya adalah perhitungan konversi bobot nilai berdasarkan
jumlah perolehan nilai BB, dan BSB yang telah dicapai oleh masingmasing anak pada setiap siklus tindakan dengan menggunakan formulasi
perhitungan dengan rumus sebagai berikut:
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Hasil Perolehan Nilai Anak =
(Jumlah BSBx4) + (Jumlah BSHx3) + (Jumlah BBx1)
Jumlah seluruh Indikator
3.

Hasil perolehan nilai anak tersebut diatas, kemudian dikonversi kembali
kedalam bentuk nilai kualitatif yang merupakan nilai akhir yang akan
diperoleh masing-masing anak, dengan formulasi perhitungan sebagai
berikut:28
a.

BSB

= Jika hasil hitungan akhir antara

3,50 - 4,00

b.

BSH

= Jika hasil hitungan akhir antara

2,50 – 3,00

c.

MB

= Jika hasil hitungan akhir antara

1,50 – 2,00

d.

BB

= JIka hasil hitungan akhir antara

0,01 – 1,49

4. Sementara untuk mengetahui tingkat keberhasilan anak dalam melakukan
kegiatan dilakukan analisis secara klasikal dengan digunakan rumus
sebagai berikut:
Persentase Keberhasilan Anak =
Jumlah seluruh anak yang memperoleh nilai konversi (BSH& BSB) x 100%
Jumlah seluruh anak

H. Indikator Kinerja
Indikator keberhasilan dalam penilaian ini adalah apabila minimal
75% anak didik secara keseluruhan telah mampu memenuhi ketentuan
belajar. Seorang anak dapat dikatakan telah mampu memenuhi ketuntasan
28

Depdiknas, Pedoman Pengembangan Program Kurikulum Pembelajaran di Taman
Kanak-kanak. (Jakarta:Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah,2010). h. 11
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belajar jika memperoleh nilai akhir dengan kriteria minimal BSH
(Berkembang Sesuai Harapan). Nilai tersebut diperoleh dari rangkuman
perkembangan anak didik berdasarkan penilaian perkembangan anak yang
ada dalam satuanRencana Kegiatan Harian) (RKH). Sebagai bahan
perbandingan, dicantumkan hasil tes ketuntasan belajar berdasarkan RKH
yang memuat penilaian perkembangan anak didik sebelum menggunakan
metode melipat yang mana hal tersebut merupakan test awal dan dianggap
sebagai pijakan untuk melakukan PTK.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Penelitian ini dilakukan di TK Kemala Bhayangkari Kota Baubau,
subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelompok B dengan jumlah
19 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan.
a. Deskripsi Pra Siklus
Pada kondisi awal kemampuan anak dalam peningkatan
kreativitas melipat kertas di TK Kemala Bhayangkari Kota Baubau masih
rendah. Hal ini dapat dilihat dari kondisi anak yang lebih suka bermain,
kurang antusias saat guru memberi penjelasan pada kegiatan melipat
kertas. Berdasarkan hasil penelitian awal, jumlah anak yang mampu
mencapai indikator keberhasilan masih sedikit, dari 19 siswa hanya 3
siswa yang dapat mengerjakan tugas tanpa bantuan guru, sedangkan yang
lain masih dibantu guru, hal ini berarti kreativitaas anak dalam melipat
kertas masih rendah, hal demikian dapat dilihat pada tabel 4.1
Tabel 4.1
Lembar Observasi siswa Pra Siklus
Bentuk Rumah
No

Nama
Siswa

1.
2.

Sirin
Syafa

3.

Illa

4.
5.

Rayhan
Fadil

Keterangan
BB

MB

BSH

√

BSB
Belum mampu melipat
Mulai mampu melipat 1-2
lipatan
Mulai mampu melipat 1-2
lipatan
Belum mampu melipat
Belum mampu melipat

√
√
√
√
50
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√

6.

Arbalia

7.

Alyatul

8.

Putra

9.
10.

Atikah
Regan

11.

Calista

√

12.

Fahar

√

13.

Dito

14.

Cristian

15.

Naila

16.

Fadil

√

Mulai mampu melipat 1-2
lipatan
Belum mampu melipat

17.

Rizal

√

Belum mampu melipat

18.

Zahira

19.

Ghina

√
√
√
√

√
√
√

√
√

Mulai mampu melipat 1-2
lipatan
Sudah mampu melipat 1-3
lipatan
Mulai mampu melipat 1-2
lipatan
Belum mampu melipat
Sudah mampu melipat 1-3
lipatan
Mulai mampu melipat 1-2
lipatan
Mulai mampu melipat 1-2
lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-3 lipatan
Belum mampu melipat

Mulai mampu melipat 1-2
lipatan
Belum mampu melipat

Jumlah anak yang mendapat kriteria BB (%)
Jumlah anak yang mendapat kriteria MB (%)
Jumlah anak yang mendapat kriteria BSH (%)
Jumlah anak yang mendapat kriteria BSB (%)

42%
42%
16%
0%

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pada pra siklus dari jumlah
19 siswa, jumlah siswa yang belum berkembang ada 8 siswa (42%),
siswa yang mulai berkembang ada 8 siswa (42%), jumlah siswa yang
berkembang sesuai harapan ada 3 siswa (16%), sedangkan jumlah siswa
yang berkembang sangat baik masih belum ada.
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b. Deskripsi Siklus I
1.

Perencanaan
Perencanaan yang dilakukan menyiapkan rencana pembelajaran
yang sesuai dengan pokok bahasan,membuat RKH, menyusun
skenario pembelajaran, menyiapkan alat dan bahan berupa media
kertas. Menyiapkan lembar observasi untuk siswa dan lembar
observasi untuk guru oleh guru teman sejawat.

2. Pelaksanaan dan Observasi
Dalam pelaksanaan ini guru melakukan kegiatan belajar
mengajar sesuai dengan rencana pembelajaranyang telah dibuat.
Pertemuan Pertama (22 Februari 2016)
1.

Kegiatan Awal
b.

Menyiapkan anak berbaris untuk masuk kelas

c.

Salam, do’a, menyanyikan lagu pembuka

d.

Guru mengkondisikan anak duduk di tempat masing-masing

e.

Guru memperkenalkan sub tema hari ini

f.

Guru dan anak bercerita sambil menunjuk bagian-bagian rumah,
diulang-ulang

g.

Guru dan anak menyanyikan lagu

h.

Guru menjelaskan kegiatan inti yang akan dilaksanakan.

2. Kegiatan Inti
a.

Guru menyiapkan media pembelajaran (kertas)

b.

Guru menjelaskan teknik melipat kertas sederhana
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2.

3.

c.

Guru mendemonstrasikan cara melipat kertas membentuk rumah

d.

Lipatan tersebut dibuka

Istrahat
a.

Guru mengamati anak bermain diluar kelas

b.

Guru membimbing anak mencuci tangan sebelum makan

c.

Guru membimbing anak berdo’a sebelum dan sesudah makan

Kegiatan Akhir
a.

Guru dan anak tanya jawab kegiatan yang sudah dilakukan

b.

Guru menyimpulkan kegiatan hari ini

c.

Guru dan anak menyanyikan lagu penutup

d.

Guru dan anak berdo’a

e.

Penutup

Pertemuan Kedua (23 Februari 2016)
1. Kegiatan Awal
a.

Menyiapkan anak berbaris untuk masuk kelas

b.

Salam, do’a, menyanyikan lagu pembuka

c.

Guru mengkondisikan anak duduk di tempat masing-masing

d.

Guru memperkenalkan sub tema hari ini

e.

Guru dan anak bercerita sambil menunjuk bagian-bagian rumah,
diulang-ulang

f.

Guru dan anak menyanyikan lagu

g.

Guru menjelaskan kegiatan inti yang akan dilaksanakan.

2. Kegiatan Inti
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a.

Guru menyiapkan media pembelajaran (kertas)

b.

Guru menjelaskan teknik melipat kertas sederhana

c.

Guru mendemonstrasikan cara melipat kertas membentuk rumah

d.

Lipatan tersebut dibuka

3. Istrahat
a.

Guru mengamati anak bermain diluar kelas

b.

Guru membimbing anak mencuci tangan sebelum makan

c.

Guru membimbing anak berdo’a sebelum dan sesudah makan

4. Kegiatan Akhir
a.

Guru dan anak tanya jawab kegiatan yang sudah dilakukan

b.

Guru menyimpulkan kegiatan hari ini

c.

Guru dan anak menyanyikan lagu penutup

d.

Guru dan anak berdo’a

e.

Penutup

Pertemuan Ketiga (24 Februari 2016)
1.

Kegiatan Awal
a.

Menyiapkan anak berbaris untuk masuk kelas

b.

Salam, do’a, menyanyikan lagu pembuka

c.

Guru mengkondisikan anak duduk di tempat masing-masing

d.

Guru memperkenalkan sub tema hari ini

e.

Guru dan anak bercerita sambil menunjuk bagian-bagian rumah,
diulang-ulang

f.

Guru dan anak menyanyikan lagu
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g.
2.

4.

5.

Guru menjelaskan kegiatan inti yang akan dilaksanakan.

Kegiatan Inti
a.

Guru menyiapkan media pembelajaran (kertas)

b.

Guru menjelaskan teknik melipat kertas sederhana

c.

Guru mendemonstrasikan cara melipat kertas membentuk bunga

d.

Lipatan tersebut dibuka

Istrahat
a.

Guru mengamati anak bermain diluar kelas

b.

Guru membimbing anak mencuci tangan sebelum makan

c.

Guru membimbing anak berdo’a sebelum dan sesudah makan

Kegiatan Akhir
a.

Guru dan anak tanya jawab kegiatan yang sudah dilakukan

b.

Guru menyimpulkan kegiatan hari ini

c.

Guru dan anak menyanyikan lagu penutup

d.

Guru dan anak berdo’a

e.

Penutup
Hasil pengamatan pada siklus I yang telah dilakukan oleh guru

dan teman sejawat pada saat pembelajaran membuat bentuk rumah
dengan media kertas melalui metode demonstrasi pada pertemuan
pertama adalah :
a.

Aktivitas Guru
Data hasil pengamatan terhadap aktivitas guru selama proses
kegiatan belajar mengajar siklus I dapat dilihat pada tabel 4.2
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Tabel.4.2
Aktivitas Guru Pada Siklus I
No

Aspek Penilaian

Kategori
1

2

A.

Persiapan

1.

Guru mempersiapkan Rencana Kegiatan
Harian (RKH) dengan seksama
Tujuan pembelajarannya dinyatakan dalam
kalimat yang jelas dalam RKH
Guru mempersiapkan media pembelajaran

√

Guru mempersiapkan siswa secara fisik dan
mental
Persentasi/penyampaian pembelajaran
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang hendak dicapai
Guru memotivasi siswa, menarik perhatian
agar mengikuti proses pembelajaran dengan
baik
Apabila
siwa
bertanya,
maka
guru
memberikan jawaban dengan jelas dan
memuaskan
Metode
Pembelajaran/Pelaksanaan
pembelajaran
Pembelajaran dilakukan secara bervariasi
selama alokasi waktu yang tersedia, tidak
monoton dan membosankan
Selama pembelajaran berlangsung guru tidak
hanya berada pada posisi tertentu tetapi
bergerak secara dinamis didalam kelasnya
Apabila tampak ada siswa yang membutuhkan
bantuannya dibagian-bagian tertentu, maka
guru bergerak dan menghampiri secera
berimbang dan tidak terfokus hanya pada
beberapa anak saja.
Selama pembelajaran berlangsung guru
memberikan penguatan kepada sisawasiswanya dengan cara yang positif
Media pembelajaran didalam pelaksanaan
pembelajaran digunakan secara efektif
Guru selalu bersikap terbuka dan tidak
menganggap negatif apabila siswa melakukan
kesalahan dalam proses belajarnya
Karakteristik Pribadi Guru

√

2.
3.
4.
B
5.
6.

7.

C.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

D

3

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

4
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14.
15.
16.
17.

Guru sabar terutama untuk memancing respon
siswa
Guru berupaya mamancing siswa agar terlibat
ktif dalam pembelajaran
Guru bersikap jelas dan tegas
Penampilan guru menarik dan tidak
membosankan
Persentase (%)

√
√
√
√
17% 59% 24%

0%

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa aspek aktifitas guru yang
diamati termasuk dalam kategori Baik yaitu aspek pengamatan nomor 2,3,7,8 dan
17 sebanyak 23%, dan untuk aspek pengamatan Cukup pada aspek pengamatan
nomor 1,4,5,6,9,10,12,13,14 dan 16 dengan persentase sebesar 59%. Sedangkan
untuk kategori Kurang Baik terdapat pada aspek nomor ,11 dan 15 dengan
persentase 17% sedangkan untuk kategori sangat baik belum muncul pada proses
pembelajaran.
Berdasarkan hasil pengamatan secara umum pelaksanaan pembelajaran
telah berjalan sangat cukup baik. Walaupun dalam proses pembelajaran yang
dilakukan peneliti masih memiliki kelemahan, antara lain pada pembelajaran guru
dalam menyampaikan materi tidak tersusun secara sistemtis. Tujuan pembelajaran
terlalu banyak tidak sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Sehingga sebagian
siswa masih mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran membentuk
sesuatu sehingga hasil temuan-temuan dari obsever ditindak lanjuti dan langung
ditempatkan pada pelaksanaan siklus II dengan menggunakan suatu metode
pembelajaran Demonstrasi.
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b.

Aktifitas Siswa
Dari hasil pengamatan guru terhadap jumlah siswa yang melaksanakan

aktivitas saat melipat kertas dengan membentuk berupa rumah dan bentuk gunung
selama proses pembelajaran berlangsung dapat dilihat dari tabel 4.3
Tabel 4.3
Lembar Observasi Aktifitas Siswa
Siklus I
Bentuk Rumah
No

Nama
Siswa

Keterangan
BB

MB

BSH

BSB

√

1.
2.

Sirin
Syafa

3.

Illa

4.
5.
6.

Rayhan
Fadil
Arbalia

7.

Alyatul

8.

Putra

9.
10.

Atikah
Regan

11.

Calista

12.

Fahar

13.

Dito

√

14.

Cristian

√

15.

Naila

16.

Fadil

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

Belum mampu melipat
Mulai mampu dan rapi
melipat 1-5 lipatan
Mulai mampu melipat 1-2
lipatan
Belum mampu melipat
Belum mampu melipat
Mulai mampu dan rapi
melipat 1-5 lipatan
Sudah mampu melipat 1-3
lipatan
Mulai mampu dan rapi
melipat 1-5 lipatan
Belum mampu melipat
Sudah mampu melipat 1-3
lipatan
Mulai mampu melipat 1-2
lipatan
Mulai mampu dan rapi
melipat 1-5 lipatan
Mulai mampu dan rapi
melipat 1-3 lipatan
Mulai mampu dan rapi
melipat 1-3 lipatan
Mulai mampu melipat 1-2
lipatan
Belum mampu melipat
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17.

Rizal

18.

Zahira

19.

Ghina

√
√
√

Mulai mampu melipat 1-2
lipatan
Mulai mampu dan rapi
melipat 1-5 lipatan
Belum mampu melipat
32
%
21
%
21
%
26
%

Jumlah anak yang mendapat kriteria BB (%)
Jumlah anak yang mendapat kriteria MB (%)
Jumlah anak yang mendapat kriteria BSH (%)
Jumlah anak yang mendapat kriteria BSB (%)

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa pada siklus I untuk siswa yang
mampu melakukan lipatan kertas dengan Berkembang Sangat Baik (BSB) 5 siswa
(26%), yang mampu melipat kertas dengan kriteria BSH sebanyak 4 siswa (21%)
dan untuk anak yang melipat dengan kriteria MB terdapat 4 siswa (21%),
sedangkan yang memperoleh kriteria BB 6 siswa (26%). Dari itu dapat
disimpulkan pada siklus I kemampuan anak belum mencapai 75% dengan kriteria
BSB, sehingga perlu perbaikan pada siklus II.
c.

Refleksi
Pembahasan hasil penelitian pada siklus I, peneliti menemukan beberap

kelemahan-kelemahan yaitu sebagai berikut :
1.

Pembelajaran dilakukan secara bervariasi selama alokasi waktu yang
tersedia, tidak monoton dan membosankan kurang dilakukan oleg
guru

2.

Selama

pembelajaran

berlangsung

guru

kurang

memberikan

penguatan kepada siswa-siswanya dengan cara yang positif
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3.

Guru kurang berupaya memancing siswa agar terlibat aktif dalam
pembelajaran. Dari segi siswanya adapun kendala yang dialami adalah
ketika guru meminta siswa untuk melipat kertas dengan bentuk kertas
yang berbeda baik ukuran maupun jenis kertasnya, siswa masih
bingung bagaimana memulai melipat kertasnya.

Dari kelemahan-kelemahan tersebut, maka peneliti melanjutkan tindakan
kelas pada siklus II dengan melakukan perbaikan-perbaikan diantaranya adalah :
1.

Pembelajaran dilakukan secara bervariasi selama alokasi waktu yang
tersedia, tidak monoton dan membosankan

2.

Selama pembelajaran berlangsung guru memberikan penguatan
kepada siswa-siswanya dengan cara yang posotif

3.

Guru berupaya memancing siswa agar terlibat aktif dalam
pembelajaran.

Deskripsi Siklus II
a. Perencanaan
Perencanaan yang dilakukan menyiapkan rencana pembelajaran
yang sesuai dengan pokok bahasan, membuat RKH, menyusun skenario
pembelajaran, menyiapkan alat dan bahan berupa media kertas.
Menyiapkan lembar observasi untuk siswa dan lembar observasi untuk
guru oleh guru teman sejawat.
b. Pelaksanaan dan Observasi
Dalam pelaksanaan ini guru melakukan kegiatan belajar mengajar
sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat.
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Pertemuan Pertama (29 Februari 2016)
1.

Kegiatan Awal
a. Menyiapkan anak berbaris untuk masuk kelas
b. Salam, do’a, menyanyikan lagu pembuka
c. Guru mengkondisikan anak duduk di tempat masing-masing
d. Guru memperkenalkan sub tema hari ini
e. Guru dan anak bercerita sambil menunjuk gambar gunung
f. Guru dan anak menyanyikan lagu
g. Guru menjelaskan kegiatan inti yang akan dilaksanakan.

2.

3.

4.

Kegiatan Inti
a.

Guru menyiapkan media pembelajaran (kertas)

b.

Guru menjelaskan teknik melipat kertas sederhana

c.

Guru mendemonstrasikan cara melipat kertas membentuk gunung

d.

Lipatan tersebut dibuka

Istrahat
a.

Guru mengamati anak bermain diluar kelas

b.

Guru membimbing anak mencuci tangan sebelum makan

c.

Guru membimbing anak berdo’a sebelum dan sesudah makan

Kegiatan Akhir
a.

Guru dan anak tanya jawab kegiatan yang sudah dilakukan

b.

Guru menyimpulkan kegiatan hari ini

c.

Guru dan anak menyanyikan lagu penutup

d.

Guru dan anak berdo’a

63

e.

Penutup

Pertemuan Kedua (1 Maret 2016)
1.

Kegiatan Awal
a.

Menyiapkan anak berbaris untuk masuk kelas

b.

Salam, do’a, menyanyikan lagu pembuka

c.

Guru mengkondisikan anak duduk di tempat masing-masing

d.

Guru memperkenalkan sub tema hari ini

e.

Guru dan anak bercerita sambil menunjuk gambar gunung ,

f. Guru dan anak menyanyikan lagu naik-naik kepuncak gunung
g.

2.

3.

4.

Guru menjelaskan kegiatan inti yang akan dilaksanakan.

Kegiatan Inti
a.

Guru menyiapkan media pembelajaran (kertas)

b.

Guru menjelaskan teknik melipat kertas sederhana

c.

Guru mendemonstrasikan cara melipat kertas membentuk gunung

d.

Lipatan tersebut dibuka

Istrahat
a.

Guru mengamati anak bermain diluar kelas

b.

Guru membimbing anak mencuci tangan sebelum makan

c.

Guru membimbing anak berdo’a sebelum dan sesudah makan

Kegiatan Akhir
a.

Guru dan anak tanya jawab kegiatan yang sudah dilakukan

b. Guru menyimpulkan kegiatan hari ini

64

c.

Guru dan anak menyanyikan lagu penutup

d. Guru dan anak berdo’a
e.

Penutup

Pertemuan Ketiga (2 Maaret 2016)
1.

Kegiatan Awal
a.

Menyiapkan anak berbaris untuk masuk kelas

b. Salam, do’a, menyanyikan lagu pembuka
c.

Guru mengkondisikan anak duduk di tempat masing-masing

d. Guru memperkenalkan sub tema hari ini
e.

Guru dan anak bercerita sambil menunjuk gambar gunung

f.

Guru dan anak menyanyikan lagu

g. Guru menjelaskan kegiatan inti yang akan dilaksanakan.
2.

3.

4.

Kegiatan Inti
a.

Guru menyiapkan media pembelajaran (kertas)

b.

Guru menjelaskan teknik melipat kertas sederhana

c.

Guru mendemonstrasikan cara melipat kertas membentuk gunung

d.

Lipatan tersebut dibuka

Istrahat
a.

Guru mengamati anak bermain diluar kelas

b.

Guru membimbing anak mencuci tangan sebelum makan

c.

Guru membimbing anak berdo’a sebelum dan sesudah makan

Kegiatan Akhir
a.

Guru dan anak tanya jawab kegiatan yang sudah dilakukan
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a.

b.

Guru menyimpulkan kegiatan hari ini

c.

Guru dan anak menyanyikan lagu penutup

d.

Guru dan anak berdo’a

e.

Penutup

Hasil Penelitian Pada Siklus II
Hasil pengamatan pada siklus II yang telah dilakukan oleh guru
dan teman sejawat pada saat pembelajaran membuat gunung dengan
media kertas melalui metode pembelajaran Demonstrasi pada pertemuan
pertama adalah:
a.

Aktivitas Guru
Data hasil pengamatan terhadap aktivitas guru selama proses
kegiatan belajar mengajar siklus II dapat dilihat pada tabel 4.4
Tabel.4.4
Aktifitas Guru Pada Pada Siklus II

No

Aspek Penilaian

A.

Persiapan

1.

Guru mempersiapkan Rencana Kegiatan
Harian(RKH) dengan seksama
Tujuan pembelajarannya dinyatakan dalam
kalimat yang jelas dalam RKH
Guru mempersiapkan media pembelajaran

2.
3.
4.
B
5.
6.

7.

Guru mempersiapkan siswa secara fisik dan
mental
Persentasi/penyampaian pembelajaran
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang hendak dicapai
Guru memotivasi siswa, menarik perhatian
agar mengikuti proses pembelajaran dengan
baik
Apabila
siwa
bertanya, maka guru

Kategori
1

2

3

4
√
√
√

√
√
√
√
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C.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

D
14.
15.
16.
17.

memberikan jawaban dengan jelas dan
memuaskan
Metode
Pembelajaran/Pelaksanaan
pembelajaran
Pembelajaran dilakukan secara bervariasi
selama alokasi waktu yang tersedia, tidak
monoton dan membosankan
Selama pembelajaran berlangsung guru tidak
hanya berada pada posisi tertentu tetapi
bergerak secara dinamis didalam kelasnya
Apabila tampak ada siswa yang membutuhkan
bantuannya dibagian-bagian tertentu, maka
guru bergerak dan menghampiri secera
berimbang dan tidak terfokus hanya pada
beberapa anak saja.
Selama pembelajaran berlangsung guru
memberikan penguatan kepada sisawasiswanya dengan cara yang positif
Media pembelajaran didalam pelaksanaan
pembelajaran digunakan secara efektif
Guru selalu bersikap terbuka dan tidak
menganggap negatif apabila siswa melakukan
kesalahan dalam proses belajarnya
Karakteristik Pribadi Guru
Guru sabar terutama untuk memancing respon
siswa
Guru berupaya mamancing siswa agar terlibat
ktif dalam pembelajaran
Guru bersikap jelas dan tegas
Penampilan guru menarik dan tidak
membosankan
Persentase (%)

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
0%

6%

35% 59%

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa aspek aktifitas
guru yang diamati termasuk dalam kategori sangat baik yaitu aspek
pengamatan nomor 1,2,3,5,7,12,13,14,15 dan 16 sebanyak 9 aspek
sebesar 59%. Sedangkan dalam kategori cukup hanya pada aspek
nomor 9 dengan persentase 6% sedangkan untuk kategori kurang
baik tidak ada pada proses pembelajaran.
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Berdasarkan hasil pengamatan secara umum pelaksanaan
pembelajaran telah berjalan dengan sangat baik. Walaupun dalam
proses pembelajaran yang dilakukan peneliti masih ada aspek dengn
kriteria cukup.
b.

Aktivitas Siswa
Dari hasil pengamatan guru terhadap jumlah siswa yang
melaksanakan aktivitas saat melipat kertas dengan membentuk suatu
bentuk rumah dan bentuk gunung selama proses pembelajaran
berlangsung dapat dilihat dari tabel 4.5
Tabel 4.5
Lembar Observasi Aktifitas Siswa
Siklus II

No

Nama
Anak

Bentuk Gunung
Keterangan
BB

MB

BSH

BSB

√

1.

Sirin

2.

Syafa

√

3.

Illa

√

4.

Rayhan

5.

fadil

√

6.

Arbalia

√

7.

Alyatul

√

8.

Putra

√

9.

Atikah

√

√

Mulai mampu melipat 1-2
lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Sudah mampu melipat 1-3
lipatan
Sudah mampu melipat 1-5
lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Sudah mampu melipat 1-5
lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
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10.

Regan

√

11.

Calista

√

12.

fahar

√

13.

Dito

√

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan

Sudah mampu melipat 1-5
lipatan
Cristian
Sudah mampu melipat 1-5
√
lipatan
Naila
Mulai mampu melipat 1-2
√
lipatan
Fadil
Mulai mampu dan rapi melipat
√
1-5 lipatan
Rizal
Mulai mampu melipat 1-5
√
lipatan
Zahira
Mulai mampu dan rapi melipat
√
1-5 lipatan
Ghina
Sudah mampu melipat 1-3
√
lipatan
0%
Jumlah anak yang mendapat kriteria BB (%)
Jumlah anak yang mendapat kriteria MB (%)
Jumlah anak yang mendapat kriteria BSH (%)
Jumlah anak yang mendapat kriteria BSB (%)

10%
10%
80%

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa pada siklus II untuk siswa yang
mampu melakukan lipatan kertas dengan membuat bentuk dengan Berkembang
Sangat Baik terdapat 14 siswa (80%), yang mampu melipat kertas dengan kriteria
Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 2 siswa (10%) dan tidak ada anak yang
melipat dengan kriteria Mulai Berkembang (MB) 2 siswa (10) dan yang
memperoleh kriteria Belum Berkembang (BB) adalah (0%). Dari itu dapat
disimpulkan pada siklus II kreatifitas anak dalam melipat kertas sudah mencapai
75% dengan kriteria baik. Adapun hasil dari refleksi pada siklus II ini adalah
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pelaksanaan

tindakan

dengan

menggunakan

metode

demonstrasi

dapat

meningkatkan kreativitas anak dalam melipat kertas pada TK Kemala
Bhayangkari Kota Baubau peningkatan terjadi pada siklus II 80%.
B. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dan II menunjukkan bahwa
kegiatan melipat dengan media kertas ternyata dapat meningkatkan pada
kreativitas

anak

melalui

keterampilan

aktivitas

anak

Tk

Kemala

Bhayangkaari.
Hal ini terlihat dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap
keaktivan dan hasil belajar (tugas) siswa pada siklus I. Keaktivan siswa dalam
proses pembelajaran pada siklus I sudah cukup, namun dalam membuat
lipatan belum maksimal, karena masih ragu-ragu dalam melipat, sehingga
anak terkadang masih melihat teman kanan kiri. Kemampuan guru dalam
memotivasi siswa pada kegiatan pembelajaran juga masih kurang maksimal,
masih ada anak-anak yang kurang bersemangat dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran, guru kurang maksimal dalam menjalankan langkah-langkah
menbuat bentuk lipatan secara langsung. Secara umum persentase keaktifan
guru dan siswa tersemaksud dalm kategori cukup baik.
Berdasarkan kekurangan pada siklus I, guru berusaha memperbaiki
proses pembelajaran pada siklus II. Hal utama yang dilakukan guru adalah
lebih mengutamakan kegiatan pembelajaran melipat dan lebih fokus dengan
individu, anak melipat dengan media kertas secara individu dengan lebih
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teliti. Kegiatan tersebut ternyata berdampak baik dalam proses pembelajaran
yang mengalami peningkatan.
Peningkatan aktivitas guru antara siklus I dan siklus II dapat dilihat
pada tabel 4.6
Tabel 4.6
Peningkatan Aktivitas Guru
Siklus I dan Siklus II
No.

Kriteria

Persentase
Keterangan
Siklus I

Siklus II

1

Kurang

17%

0%

Menurun

2

Cukup

59%

6%

Menurun

3

Baik

24%

35%

Meningkat

4

Sangat Baik

0%

59%

Meningkat

Berdasarkan tabelke 4.6 bahwa pada aktivitas guru terjadi peningkatan
dari siklus I ke siklus II, dengan kriteria Sangat Baik meningkat sebesar 59%,
kriteria baik sebesar 35% dan untuk kriteria kurang dan cukup masing-masing
menurun.
Kemudian dari aspek keaktifan siswa dan guru saat pelaksanaan siklus
II. Siswa yang pada siklus I kurang aktif dalam pembelajaran, pada siklus II
mulai aktif dalam keberanian anak dalam melakukan tata cara melipat lebih
mandiri dan tidak mudah terpengaruh teman, serta lebih rapi dalam melipat
tanpa bantuan atau dibantu oleh guru.
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Pada siklus II guru dapat mengkondisikan siswa sebelum
pembelajaran dengan baik, dalam menyampaikan apersepsi dan memberikan
penjelasan tugas lebih menarik,dan lebih banyak memberikan kesempatan
anak untuk unjuk kerja secara langsung. Secara umum persentase tingkat
keaktifan anak sebesar 80% dalam kategori BSB. Berdasarkan hasil observasi
macam-macam kegiatan langsung melipat dengan media kertas anak
mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan hasil belajar siswa pada siklus
II sudah mencapai indikator kinerja yaitu ketuntasan belajar minimal 75%.
Peningkatan hasil kemampuan melipat kertas siswa dari siklus I dan siklus II,
tersaji dalam tabel berikut ini
Tabel 4.7
Perbandingan Peningkatan Aktivitas Siswa
Siklus I Dan Siklus II

No

Kriteria

Jumlah Siswa

Persentase
Siklus Keterangan

Pra

Siklus

Siklus

Pra

Siklus

siklus

I

II

siklus

I

II

1

BSB

0

5

14

0%

26%

80%

Meningkat

2

BSH

3

4

2

16%

21%

10%

Menurun

3

MB

8

4

2

42%

21%

10%

Menurun

3

BB

8

6

0

42%

26%

0%

Menurun
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Berdasarkan tabel diatas, hasil perkembangan kreativitas anak pada
siklus I dan siklus II dapat digambarkan dengan grafik dibawah ini :

Grafik 4.1
Peningkatan Kemampuan kreatifitas anak

90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

BSB
BSH
MB
BB

PRA SIKLUS SIKLUS
SIKLUS
I
II

Berdasarkan grafik diatas, perbandingan kemampuan kreatifitas anak
pada pra siklus siswa yang memperoleh kriteria BSB belum ada, pada siklus I
hanya 5 siswa yang mendapat kriteria BSB saat melipat kertas dan siklus II
terdapat 14 siswa yang sudah mampu melipat kertas dengan kriteria BSB,
sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan Melipat Kertas melalui metode
demonstrasi dapat meningkatkan kreatifitas anak TK Kemala Bhayangkari
Kota Baubau.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilaksanakan melalui
beberapa tindakan, yaitu dari siklus I dan siklus II serta berdasarkan hasil
seluruh pembahasan. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan
metode demonstrasi dengan melipat kertas sederhana dapat meningkatkan
kreativits anak di TK Kemala Bhayangkari Kota Baubau, hal ini dapat
dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari pra siklus
jumlah siswa yang memperoleh kriteria BB 8 siswa (42%), MB 8 siswa
(42%), MB 3 siswa (16%), BSB blum ada. Siklus I jumlah siswa yang
memperoleh BB 6 siswa (26%), MB 4 siswa (21%), BSH 4 siswa (21%),
BSB 5 siswa (26%), sedangkan pada siklus II meningkat yang memperolek
kriteria BB 0%, MB 2 siswa (10%), BSH 2 siswa (10%), dan BSB 14 siswa
(80%), maka terjadi peningkatan persentase kreativitas dengan melipat kertas
sederhana pada setiap siklus.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat dari pembahasan yang
telah dilakukan, maka peneliti menyarankan sebagai berikut :
1.

Bagi Guru
1.

Sebaiknya saat mengajar digunakan media pembelajaran sehingga
dapat membantu meningkatkan kemampuan anak.

75

2.

Sebagai seorang guru harus mampu merefleksi terhadap kegiatan
pembelajaran sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan kualitas
mutu pembelajarannya.

2.

Bagi Sekolah
Agar memperbanyak alaat ataupun media pembelajaran yang
dapat diambil dilingkungan sekitar.

3.

Bagi orang tua
Orang tua hendaknya memperhatikan alat atau media yang
digunakan aanak saat dilingkungan sekitar, sebaiknya memberikan media
yang bisa menciptakan keterampilan dan kecerdasan anak.
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LEMBAR OBSERVASI GURU SIKLUS I

No.

Kegiatan Guru

1.

Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran
Guru menyiapkan media pembelajaran
dengan baik
Guru menyampaikan tema dan sub tema
pembelajaran
Guru memperkenalkan media yang akan
dilakukan
Guru menjelaskan tentang kegiatan yang
akan dilkukan
Guru menjelaskan langkah-langkah
pembelajaran
Guru
membimbing
anak
dalam
melakukan
kegiatan
pembelajaran
menggunakan kertas lipat
Guru menstimulasi anak dengan berbagi
pertanyaan
Guru memantau dan memberi perhatian
pada
anak
pada
saat
kegiatan
berlangsung
Guru memanfaatkan waktu dengan baik.

2.
3.
4.
5.
6.
7

8
9

10

Ya
/Tidak
Tidak

Komentar
Belum terlaksana

Ya

Media lengkap

Ya

Disampaikan
secara jelas
Media dijelaskan
dengan jelas
Tidak
menjelaskan
Tidak teratur

Ya
Tidak
Ya
Ya

Hanya pada anak
tertentu saja

Ya

Jelas

Tidak

Hanya pada anak
tertentu saja

Ya

Ada penambahan
waktu kegiatan

Pengamat,

HAMIDAH, S.Pd.I
NIP.19790212 201001 2 019
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Tabel.4.1
Aktivitas Guru Pada Siklus I
No

Aspek Penilaian

A.

Persiapan

1.

Guru mempersiapkan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) dengan seksama
Tujuan pembelajarannya dinyatakan dalam
kalimat yang jelas dalam RPP
Guru mempersiapkan media pembelajaran

2.
3.
4.
B
5.
6.

7.

C.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

Guru mempersiapkan siswa secara fisik dan
mental
Persentasi/penyampaian pembelajaran
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang hendak dicapai
Guru memotivasi siswa, menarik perhatian
agar mengikuti proses pembelajaran dengan
baik
Apabila
siwa
bertanya, maka guru
memberikan jawaban dengan jelas dan
memuaskan
Metode
Pembelajaran/Pelaksanaan
pembelajaran
Pembelajaran dilakukan secara bervariasi
selama alokasi waktu yang tersedia, tidak
monoton dan membosankan
Selama pembelajaran berlangsung guru tidak
hanya berada pada posisi tertentu tetapi
bergerak secara dinamis didalam kelasnya
Apabila tampak ada siswa yang membutuhkan
bantuannya dibagian-bagian tertentu kelas,
maka guru harus bergerak dan menghampiri
secera berimbang dan tidk terokus hanya pada
beberapa anak sj
Selama pembelajaran berlangsung guru
memberikan penguatan kepada sisawasiswanya dengan cara yang positif
Media pembelajaran didalam pelaksanaan
pembelajaran digunakan secara efektif
Guru selalu bersikap terbuka dan tidak
menganggap negatif apabila siswa melakukan
kesalahan dalam proses belajarnya

Kategori
1

2

3

4

93

D
14.
15.
16.
17.

Karakteristik Pribadi Guru
Guru sabar terutama untuk memancing respon
siswa
Guru berupaya mamancing siswa agar terlibat
ktif dalam pembelajaran
Guru bersikap jelas dan tegas
Penampilan guru menarik dan tidak
membosankan
Persentase (%)
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Tabel 4.2
Lembar Observasi Aktifitas Siswa
Siklus I
Bentuk Rumah
No

Nama
Siswa

BB

MB

BSH

Keterangan

BSB

1.

Sirin

Belum mampu melipat

2.

Syafa

3.

Illa

4.

Rayhan

Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Mulai mampu melipat 1-2
lipatan
Belum mampu melipat

5.

Fadil

6.

Arbalia

7.

Alyatul

8.

Putra

9.

Atikah

10.

Regan

11.

Calista

12.

Fahar

13.

Dito

14.

Cristian

15.

Naila

Belum mampu melipat
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Sudah mampu melipat 1-3
lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Belum mampu melipat
Sudah mampu melipat 1-3
lipatan
Mulai mampu melipat 1-2
lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Mulai mampu melipat 1-2
lipatan
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16.

Fadil

Belum mampu melipat

17.

Rizal

Mulai mampu melipat 1-2
lipatan

18.

Zahira

Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan

19.

Ghina

Belum mampu melipat

Jumlah anak yang mendapat kriteria BB (%)
Jumlah anak yang mendapat kriteria MB (%)
Jumlah anak yang mendapat kriteria BSH (%)
Jumlah anak yang mendapat kriteria BSB (%)
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LEMBAR OBSERVASI GURU SIKLUS II

No.

Kegiatan Guru

1.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

2.

Guru menyiapkan media pembelajaran
dengan baik
Guru menyampaikan tema dan sub tema
pembelajaran
Guru memperkenalkan media yang akan
dilakukan
Guru menjelaskan tentang kegiatan yang
akan dilkukan
Guru
menjelaskan
langkah-langkah
pembelajaran
Guru membimbing anak dalam melakukan
kegiatan pembelajaran menggunakan kertas
lipat
Guru menstimulasi anak dengan berbagi
pertanyaan
Guru memantau dan memberi perhatian
pada anak pada saat kegiatan berlangsung
Guru memanfaatkan waktu dengan baik.

3.
4.
5.
6.
7

8
9
10

Ya
/Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya

Komentar
Disampaikaan
secara jelas
Media lengkap
Disampaikan
secara jelas
Media
dikenalkan
jelas
Tidak teratur

Ya

Ya

Dijelaskan
dengan baik
Hanya pada
anak tertentu
saja

Ya

Jelas

Ya

Menyeluruh
pada semua
anak
Tepat waktu

Ya

Pengamat,

HAMIDAH, S.Pd.I
NIP.19790212 201001 2 019
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Tabel.4.3
Aktifitas Guru Pada Pada Siklus II
No

Aspek Penilaian

A.

Persiapan

1.

Guru mempersiapkan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) dengan seksama
Tujuan pembelajarannya dinyatakan dalam
kalimat yang jelas dalam RPP
Guru mempersiapkan media pembelajaran

2.
3.
4.
B
5.
6.

7.

C.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

Guru mempersiapkan siswa secara fisik dan
mental
Persentasi/penyampaian pembelajaran
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang hendak dicapai
Guru memotivasi siswa, menarik perhatian
agar mengikuti proses pembelajaran dengan
baik
Apabila
siwa
bertanya, maka guru
memberikan jawaban dengan jelas dan
memuaskan
Metode
Pembelajaran/Pelaksanaan
pembelajaran
Pembelajaran dilakukan secara bervariasi
selama alokasi waktu yang tersedia, tidak
monoton dan membosankan
Selama pembelajaran berlangsung guru tidak
hanya berada pada posisi tertentu tetapi
bergerak secara dinamis didalam kelasnya
Apabila tampak ada siswa yang membutuhkan
bantuannya dibagian-bagian tertentu kelas,
maka guru harus bergerak dan menghampiri
secera berimbang dan tidk terokus hanya pada
beberapa anak sj
Selama pembelajaran berlangsung guru
memberikan penguatan kepada sisawasiswanya dengan cara yang positif
Media pembelajaran didalam pelaksanaan
pembelajaran digunakan secara efektif
Guru selalu bersikap terbuka dan tidak
menganggap negatif apabila siswa melakukan
kesalahan dalam proses belajarnya

Kategori
1

2

3

4
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D
14.
15.
16.
17.

Karakteristik Pribadi Guru
Guru sabar terutama untuk memancing respon
siswa
Guru berupaya mamancing siswa agar terlibat
ktif dalam pembelajaran
Guru bersikap jelas dan tegas
Penampilan guru menarik dan tidak
membosankan
Persentase (%)
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Tabel 4.4
Lembar Observasi Aktifitas Siswa
Siklus II
Bentuk Gunung
No

Nama
Anak

1.

Sirin

2.

Syafa

3.

Illa

4.

Rayhan

5.

fadil

6.

Arbalia

7.

Alyatul

8.

Putra

9.

Atikah

10.

Regan

11.

Calista

12.

fahar

13.

Dito

14.

Cristian

15.

Naila

16.

Fadil

17.

Rizal

BB

MB

BSH

Ket.
BSB
Mulai mampu melipat 1-2
lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Sudah mampu melipat 1-3
lipatan
Sudah mampu melipat 1-3
lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Sudah mampu melipat 1-3
lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Sudah mampu melipat 1-3
lipatan
Sudah mampu melipat 1-3
lipatan
Mulai mampu melipat 1-2
lipatan
Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Mulai mampu melipat 1-2
lipatan
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18.

Zahira

19.

Ghina

Mulai mampu dan rapi melipat
1-5 lipatan
Sudah mampu melipat 1-3
lipatan

Jumlah anak yang mendapat kriteria BB (%)
Jumlah anak yang mendapat kriteria MB (%)
Jumlah anak yang mendapat kriteria BSH (%)
Jumlah anak yang mendapat kriteria BSB (%)

93

Tabel 4.5
Peningkatan Aktivitas Guru
Siklus I dan Siklus II
No.

Kriteria

1
2
3
4

BB
MB
BSH
BSB

Persentase
Siklus I
Siklus II

Keterangan

Tabel 4.6
Perbandingan Peningkatan Aktivitas Siswa
Siklus I Dan Siklus II
No.

Kriteria

1
2
3
4

BB
MB
BSH
BSB

Persentase
Siklus I
Siklus II

Keterangan
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Rubrik Penilaian Perkembangan Anak
Pada tema “MELIPAT KERTAS’
No. NILAI

LAMBANG

DESKRIPTIF



Anak belum mampu melipat

PERKEMBANGAN
ANAK
1.

BB (Belum berkembang)

kertas (masih selalu mendapat
bantuan dari guru)

2.

MB (Mulai Berkembang)



Anak mulai mampu melipat
1-2 lipatan (melakukan sesuai
indikator)

3.

BSH (Berkembang Sesuai



Harapan)

Anak sudah mampu melipat
1-3 lipatan (melakukan sesuai
indikator)

4.

BSB (Berkembang Sangat
Baik)



Anak sudah mampu dan rapi
melipat

1-5

lipatan

(kemampuan anak melebihi
indikator yang diharapkan)
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KEGIATAN BELAJAR MELIPAT

