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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1, Butir 14,
menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6
tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pengertian tersebut menyiratkan tentang peran Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) sebagai dasar bagi pencapaian keberhasilan pendidikan di tahap

selanjutnya. Menyadari akan pentingnya hal tersebut, tepat kiranya jika

negara menetapkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai pasal

tersendiri dalam UU dalam Sistem Pendidikan Nasional yang baru (UU

Nomor 20 tahun 2003, pasal 28).

Pada masa ini juga disebut The Golden Ages atau periode keemasan. Masa

keemasan merupakan masa dimana anak-anak membutuhkan stimulasi atau

rangsangan-rangsangan untuk mengasah seluruh aspek-aspek perkembangan

yang dimiliki oleh anak, terutama kreativitas anak usia dini.

Kreativitas anak dapat ditingkatkan melalui pemberian stimulus sejak usia

dini. Melalui upaya stimulasi, diharapkan kreativitas atau keterampilan anak

semakin berkembang dengan baik dan meningkat.
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Kreativitas merupakan suatu proses mental individu yang melahirkan

gagasan, proses, metode ataupun produk baru yang efektif yang bersifat

imajinatif, rasa ingin tahu, memiliki minat yang luas, gemar bertanya, gemar

mencoba, gemar memperhatikan hal baru dan gemar berkarya yang berdaya

guna dalam berbagai bidang untuk pemecahan suatu masalah dengan

menggunakan metode-metode baru. Pribadi yang kreatif yang melibatkan diri

dalam proses kreatif dan dengan dukungan dan dorongan (press) dan

lingkungan , akan menghasilkan produk kreatif.

Kreativitas juga dapat diartikan “kemampuan seseorang untuk melahirkan

sesuatu yang baru baik berupa gagasan-gagasan maupun karya nyata yang

relatif berbeda dengan yang telah ada untuk memecahkan suatu masalah

dengan hal yang baru dengan menggunakan metode-metode baru”. Produk-

produk kreatif tercipta dengan beragam mulai dari, solusi baru, pernyataan

baru mengenai suatu masalah.

Pengembangan ciri-ciri anak kreatif dipengaruhi oleh lingkungan keluarga,

sekolah, dan lingkungan sosial. Dalam lingkungan sekolah guru dapat melatih

kreativitas anak dalam bidang pengetahuan dan dalam bidang khusus.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, pada bulan Januari 2015

di TK KH Ghalib Pringsewu diketahui bahwa jumlah anak usia 4-5 tahun di

ada sebanyak 23 anak. Sebagian besar dari jumlah anak didik tersebut dapat

diketahui bahwa kreativitas anak belum berkembang. Hal ini dapat dilihat

dari kondisi anak ketika melakukan kegiatan pembelajaran yang diberikan
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oleh guru anak belum dapat mengkreasikan dan mengekspresikan sesuatu

yang baru dengan berbagai media, anak belum dapat mengeksplor

pengetahuan-pengetahuan baru, anak belum dapat  memodifikasi sesuatu

yang menemukan ide-ide baru, dan anak belum dapat menuangkan ide-ide

kreatifnya.

Selanjutnya anak ketika diberikan kegiatan yang menghasilkan sesuatu dalam

bentuk kerjasama maupun individual masih terdapat anak yang belum dapat

berpikir sesuai ide-ide kreatif mereka dalam menghasilkan ciptaan atau karya

dalam membentuk  dengan menggunakan berbagai media dan menghasilkan

karya nyata yang relatif berbeda dengan yang telah ada, mereka hanya

terpaku kepada guru saja, belum mampu untuk berpikir kreatif dengan

sendirinya. Misalnya, guru memberikan media playdough, anak dibebaskan

untuk membuat sesuatu bentuk yang baru yang ia sukai sesuai ide kreatif

anak contoh membentuk buah, kue, binatang dan lain sebagainya, tetapi anak-

anak hanya mengikuti gurunya saja. Dan didalam pembelajaran guru juga

belum menggunakan metode yang tepat untuk mengembangkan kreativitas

anak.

Kreativitas dapat dikembangkan dengan kegiatan pembelajaran yang dapat

menggerakkan anak untuk meningkatkan motivasi rasa ingin tahu dan

mengembangkan imajinasinya. Di samping itu metode pembelajaran untuk

mengembangkan kreativitas anak, adalah yang mampu mendorong anak

mencari dan menemukan jawabannya, membuat pertanyaan yang membantu
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memecahkan masalah, memikirkan kembali, membangun kembali dan

menemukan hubungan-hubungan baru.

Terdapat berbagai metode-metode yang dapat mengembangkan kreativitas

anak di antaranya adalah metode karyawisata, metode eksplorasi, metode

eksperimen, melalui permainan musik, melalui hasta karya dan metode

proyek.

Salah satu yang dapat meningkatkan kreativitas anak yaitu dengan metode

proyek. Metode proyek merupakan kegiatan pembelajaran yang dapat melatih

anak menerima tanggung jawab dan anak dapat berpikir kreatif sesuai ide-ide

untuk mengembangkan kreativitas dalam melakukan pekerjaan yang menjadi

bagian proyek secara tuntas. Dengan menggunakan metode proyek, anak

memperoleh pengalaman belajar dalam berbagai pekerjaan dan tanggung

jawab untuk dapat dilaksanakan secara terpadu dalam mencapai tujuan akhir

bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perkembangan kreativitas anak perlu

ditingkatkan agar anak dapat menuangkan ide kreatif nya. Terdapat faktor-

faktor  yang dapat mempengaruhi perkembangan kreativitas anak. Atas dasar

inilah peneliti ingin meneliti tentang Penggunaan Metode Proyek Dalam

Meningkatkan Kreativitas Anak Usia 4-5 Tahun di TK KH Ghalib

Pringsewu. Peneliti menduga bahwa dengan menggunakan metode proyek

kreativitas anak usia 4-5 tahun dapat meningkat.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dan hasil observasi di TK KH Ghalib

Pringsewu dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Anak belum dapat mengkreasikan media untuk menciptakan hasil yang

baru, seperti pada saat guru memberikan media playdough anak belum dapat

mengkreasikan dan menciptakan karya yang baru dari media tersebut.

2. Anak belum dapat mengekspresikan ide-ide kreatif mereka dalam berkarya.

3. Anak belum dapat mengeksplor pengetahuan-pengetahuan yang baru dalam

berkarya dari berbagai media.

4. Anak belum dapat menciptakan sesuatu bentuk dengan berbagai media.

5. Anak belum dapat menuangkan ide-ide kreatif mereka untuk menghasilkan

suatu bentuk yang berbeda tanpa bantuan guru.

6. Anak belum mampu berpikir kreatif dengan sendirinya, masih terpaku

dengan perintah guru.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang timbul, maka perlu adanya Batasan

masalah. Dalam penelitian ini dibatasi pada “Penggunaan Metode Proyek

dalam Meningkatkan Kreativitas Anak Usia 4-5 Tahun”.

D. Rumusan Masalah dan Permasalahan

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : “belum meningkatnya

kreativitas anak usia 4-5 tahun di TK KH Ghalib Pringsewu. Adapun

Permasalahannya adalah : Apakah dengan menggunakan Metode Proyek
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dapat meningkatkan kreativitas anak usia 4-5 Tahun di TK KH Ghalib

Pringsewu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian adalah : Untuk

mengetahui Penggunaan Metode Proyek Dalam Meningkatkan Kreativitas

Anak Usia 4-5 Tahun di TK KH Ghalib Pringsewu.

F. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Penelitian

Menambah pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan anak usia

dini, terutama dalam meningkatkan kreativitas menggunakan metode

proyek.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah pengetahuan bidang

ke-PAUDan (Pendidikan Anak Usia Dini), khususnya mengenai

Metode Proyek.

b. Secara Praktis

1. Bagi Anak

Dapat berpikir kreatif sesuai ide-ide anak, mengeksplor berbagai

media dan kegiatan dan anak dapat mengekspresikan ide-ide
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kreatifnya dengan berbagai media untuk mengembangkan

kreativitas anak usia 4-5 tahun.

2. Bagi Guru

Menjadi rujukan untuk meningkatkan kreativitas anak dengan

menggunakan metode proyek dan menambah wawasan tentang

metode proyek.

3. Bagi Sekolah

Dapat meningkatkan kualitas sekolah khususnya pendidikan pada

umumnya.

4. Bagi Peneliti

Bagi peneliti menambah pengetahuan dan pengalaman dalam proses

belajar mengajar dengan menggunakan metode proyek.

5. Bagi Peneliti Lain

Dapat digunakan sebagai refrensi tentang metode proyek untuk

meningkatkan kreativitas.


