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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu amanat luhur yang tercantum dalam UUD 1945 adalah,

"Mencerdaskan Kehidupan Bangsa ." Setiap manusia memiliki potensi/bakat

kecerdasan, tanggung jawab pendidik untuk memupuk dan mengembangkan

secara sistematis. Langkah pemerintah untuk mewujudkan UUD 1945

tersebut adalah dengan membuat UU. No. 20 tahun 2003 tentang

SISDIKNAS pasal 1 butir 14 yang bunyinya :

Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, (kemendiknas, 2009:3).

Berdasarkan pengertian di atas, guru atau pendidik adalah orang dewasa yang

bertanggung jawab memberi bimbingan atau pembinaan kepada anak didik

dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya,

mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk sosial dan individu yang

sanggup berdiri sendiri dan siap untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Anak mengalami berbagai tahap perkembangan yang harus dilalui,  salah

satunya perkembangan kreativitas. Perkembangan kreativitas setiap anak

berbeda-beda, anak akan berkreativitas sesuai dengan minat dan potensi yang
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dimiliki dirinya. Pengembangan kreativitas anak harus diberikan stimulasi

dari mulai usia dini, sehingga anak akan terbiasa untuk berfikir kreatif, karena

dengan kreativitas anak mampu menghasilkan karya yang berbeda dari yang

sudah ada sebelumnya. Kreativitas merupakan hal yang penting bagi setiap

orang, tidak terkecuali bagi Anak Usia Dini. Tinggi rendahnya kreativitas

belajar anak di sekolah akan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar anak.

Kreativitas anak tampak berbeda dengan orang dewasa. Kreativitas anak bisa

muncul jika terus diasah sejak dini dan merupakan sifat yang komplikatif,

dimana anak dapat berkreasi dengan spontan karena anak telah memiliki

unsur pencetus kreativitas.

Kreativitas Anak dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain, melalui

bermain anak dapat mengoptimalkan seluruh kemampuannya. Kegiatan

bermain yang dapat meningkatkan kreativitas anak salah satunya yaitu

dengan bermain plastisin. Plastisin merupakan mainan sejenis lilin yang dapat

dibentuk macam-macam. Plastisin dapat dirol, dipotong, lalu dicetak dengan

cetakan mainan plastisin atau cetakan kue. Dengan demikian anak mampu

berkreasi bebas dengan membentuk buah-buahan, bunga, mobil-mobilan dan

sebagainya. Hal ini karena plastisin adalah benda lunak yang bisa ditekan-

tekan, diremas-remas, dibentuk, dicetak sesuai dengan keinginan dan

imajinasi anak. Sehingga dengan bermain plastisin dapat meningkatkan

semua aspek perkembangan anak secara lebih optimal, serta anak-anak akan

memiliki tanggung jawab, percayaan diri, dan berani melakukan sesuatu.

Karena dalam peningkatan kreativitas anak, hal yang sangat menentukan
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adalah adanya sikap berani mencoba sehingga dapat memupuk kepercayaan

diri yang besar untuk berhasil.

Bermain plastisin tidak hanya meningkatkan aspek kreativitas saja, selain itu

dapat menstimulasi semua aspek perkembangan anak, seperti perkembangan

seni, kognitif, fisik motorik, bahasa, dan sosial emosional. Pada saat anak

berkreasi dalam proses bermain plastisin maka anak mengembangkan seni

(menghasilkan suatu bentuk), kognitif (membuat ide menghasilkan bentuk

baru) dan fisik motorik anak (pada saat proses membuat bentuk). Anak

melakukan interaksi dengan teman dan guru pada saat proses pembelajaran,

maka secara tidak langsung perkembangan bahasa dan sosial emosional anak

terstimulus.

Berdasarkan pengamatan, di TK Al-Azhar 1 Bandar Lampung khususnya

pada kelas B2 usia 5-6 tahun, penulis menemukan adanya beberapa masalah,

diantaranya: Sebagian guru belum mampu mengembangkan kegiatan

pembelajaran pada aspek kreativitas anak. Kreativitas anak terlihat masih

rendah, hal ini terlihat pada saat proses pembelajaran,  anak hanya mengikuti

intruksi guru, anak tidak diberi kebebasan untuk memilih kegitan

pembelajaran yang diminati anak. Pembelajaran berpusat pada guru sehingga

menjadikan anak pasif dan kurang mandiri. Kecenderungan pembelajaran

yang kurang menarik minat anak karena guru kurang memahami kebutuhan

anak dan media yang digunakan guru dalam proses pembelajaran kurang

bervariasi, guru juga lebih sering menggunakan buku LKS sehingga

menjadikan anak kurang merespon dan membosankan bagi anak.
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Hasil observasi awal, menunjukkan bahwa dari 23 anak jumlah keseluruhan

di kelas B2 terlihat 12 anak masih terlihat rendah kreativitasnya, hal ini

terlihat pada saat proses pembelajaran,  anak hanya mengikuti intruksi guru,

anak tidak diberi kebebasan untuk memilih kegitan pembelajaran yang

diminati anak dan media yang digunakan guru dalam proses pembelajaran

kurang bervariasi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar Belakang masalah di atas, maka dapat di identifikasikan

sebagai berikut :

1. Sebagian guru belum mampu mengembangkan kegiatan pembelajaran

pada aspek kreativitas anak.

2. Kreativitas anak terlihat masih rendah.

3. Pembelajaran berpusat pada guru sehingga menjadikan anak pasif dan

kurang mandiri.

4. Kecenderungan pembelajaran yang kurang menarik minat anak

5. Media yang digunakan guru dalam proses pembelajaran kurang

bervariasi.
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C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang timbul di atas, maka perlu adanya

pembatasan masalah. Maka dalam hal ini peneliti membatasi pada :

Pengaruh bermain plastisin terhadap peningkatan kreativitas anak usia 5-6

tahun di TK Al-Azhar 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan

pembatasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat

dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : Apakah pengaruh

bermain plastisin dapat meningkatkan kreativitas anak usia 5-6 tahun di TK

Al-Azhar 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh bermain plastisin terhadap

peningkatan kreativitas anak usia 5-6 tahun yang digunakan dalam proses

pembelajaran di TK Al-Azhar 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015.
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F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat secara

teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah dan

memperkaya wawasan, pengetahuan dan dapat mengembangkan

khasanah ilmu pengetahuan dalam Pendidikan Anak Usia Dini,

khususnya mengenai kreativitas anak dengan teknik peningkatannya

melalui bermain plastisin.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

1) Untuk meningkatkan kreativitas anak dalam pembelajaran pada

anak usia 5-6 tahun kelas B2 TK Al-Azhar1 Bandar Lampung

tahun pelajaran 2014/2015;

2) Untuk meningkatkan semangat anak dalam pembelajaran pada

anak usia 5-6 tahun kelas B2 TK Al-Azhar 1 Bandar Lampung

tahun pelajaran 2014/2015.
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b. Bagi Guru

Menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan guru dalam

memilih kegiatan dan media pembelajaran yang menarik bagi anak.

c. Bagi Kepala Sekolah

Memberikan informasi tentang pentingnya menggunakan kegiatan

bermain plastisin dalam meningkatkan kreativitas anak usia dini.

d. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kreativitas anak

dengan kegiatan bermain plastisin.

e. Bagi Peneliti lain

Diharapkan dapat menjadi referensi dan pengembangan selanjutnya

dalam mengembangkan pembelajaran bermain plastisin.


