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I . PENDAHULUAN 
 
 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai suatu bentuk wahana pendidikan 

yang fundamental dalam proses pertumbuhan dan perkembangan serta 

pembentukan karakter anak. Sangatlah penting sebagai seorang guru untuk 

mendidik dan membimbing anak untuk mengembangkannya sehingga 

potensi-potensi yang dimiliki anak dapat dioptimalkan. 

 

Seperti yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional Bab 1 Pasal 1 butir 14 dinyatakan bahwa pendidikan 

anak usia dini adalah suatu upaya yang ditujukan pada anak 0-6 tahun 

yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut. 

 

Proses pendidikan dan pembelajaran pada anak usia dini hendaknya dilakukan 

dengan tujuan memberikan konsep-konsep dasar yang memiliki 

kebermaknaan bagi anak melalui pengalaman nyata yang dapat 

memungkinkan mereka untuk menunjukan aktivitas dan rasa ingin tahu secara 

optimal dan menempatkan posisi pendidik sebagai pendamping, pembimbing 

serta fasilitator bagi anak, melalui proses pendidikan seperti ini diharapkan 
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dapat menghindari bentuk pembelajaran yang hanya berorientasi pada 

kehendak dan dominasi guru sehingga menjadikan anak pasif. Belajar pada 

anak usia dini haruslah menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang 

menyenangkan sehingga tidak muncul rasa jenuh anak terhadap pembelajaran. 

  

Kebutuhan bermain sangatlah mutlak bagi perkembangan anak, dalam hal ini 

orang tua dan guru perlu memfasilitasi kebutuhan anak dengan menyediakan 

berbagai alat permainan yang dapat mendukung perkembangan anak. 

Permainan dan alat permainan edukatif tidak harus yang bernilai ekonomi 

tinggi atau mahal tetapi juga dapat menggunakan bahan bekas yang layak 

pakai yang dikemas melalui kreativitas sehingga menciptakan media yang 

memiliki makna dalam pembelajaran. 

 

Pendidikan hendaknya mengarahkan anak untuk menjadi pembelajar yang 

aktif. Aktivitas anak dalam belajar perlu diperhatikan karena berpengaruh 

terhadap tindakan anak untuk mengerjakan sesuatu atas dasar ketertarikan 

dalam diri untuk mengikuti kegiatan yang diberikan oleh guru. Anak-anak 

akan terbiasa belajar dan mempelajari berbagai aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan melalui berbagai aktivitas mengamati, mencari, 

menemukan, mendiskusikan, menyimpulkan dan menemukan sendiri berbagai 

hal dari lingkungan sekitar. Timbulnya aktivitas anak dalam suatu kegiatan itu 

adalah upaya dalam mengoptimalkan segala aspek perkembangan anak.  
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Untuk dapat mencapai semua indikator yang dikembangkan untuk 

mengembangkan aspek perkembangan anak usia dini penting bahwa seorang 

guru harus mengerti bagaimana memilih kegiatan yang tepat dengan 

menyesuaikan minat belajar anak sehingga kelas lebih menyenangkan dan 

anak akan lebih berfikir divergen karena guru tidak mendikte atau memberi 

pelajaran dengan menentukan hal apa yang dilakukan anak, segala proses 

sosial akan terbangun karena adanya kerjasama antar anak di dalam bermain 

sehingga terbentuk interaksi dan toleransi antar anak. Dalam kegiatan yang 

disesuaikan dengan minat akan muncul pemikiran kreatif dalam membentuk 

dan mengkreasikan berbagai jenis kegiatan yang diberikan oleh guru.  

 

Kreativitas pada anak usia dini dapat dilihat dari beberapa hal, kreativitas 

dalam berfikir (memecahkan masalah) dan dalam membuat sebuah karya. 

Kreativitas merupakan sebuah kelebihan yang anak bawa sejak lahir dan 

tergantung bagaimana mengembangkannya agar anak lebih kreatif. 

Kreativitas merupakan suatu daya untuk menciptakan hal-hal baru yang 

melibatkan proses berfikir dengan menggunakan imajinasi atau daya khayal 

yang dituangkan dalam bentuk karya kreatif. Tidak semua anak mempunyai 

potensi yang sama, maka sebagai guru harus mengerti bagaimana cara 

menstimulus potensi tersebut agar berkembang dengan menyesuaikan pada 

karakteristik masing-masing anak.  

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan maka terdapat beberapa anak yang 

pasif dalam mengikuti proses pembelajaran, kreativitasnya kurang 
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berkembang, masih ada beberapa anak yang belum mampu berbagi dan 

bekerja sama dengan temannya, permasalahan ini muncul karena didasari oleh 

beberapa faktor penghambat  yaitu kegiatan pembelajaran didominasi oleh 

guru, proses pengetahuan tidak didasari dengan proses membangun dan 

menemukan, pembelajaran yang konseptual, pembelajaran tidak dibangun 

oleh masayarakat belajar, belum ada model lain yang dapat ditiru oleh anak, 

alat permainan edukatif kurang variatif dan menyenangkan, pembelajaran 

bersifat monoton, kegiatan yang diberikan tidak sesuai dengan minat anak 

sehingga mengakibatkan minimnya kesempatan anak untuk mengeksplor 

dirinya yang kemudian menghambat aktivitas belajar dan mengakibatkan 

minimnya kesempatan anak untuk mengeksplor imanjinasinya dalam 

berkreativitas. 

 

Permasalahan tersebut didukung oleh hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti bahwa kreativitas anak di PAUD Terpadu Cut Mutia Bandar Lampung 

kelas B tepatnya kelas B1 belum berkembang optimal. hal tersebut dapat 

dilihat dari data yang diperoleh peneliti yaitu anak yang berada pada kategori 

kreativitas kreatif sebanyak 2 anak, yang berada pada kategori kreativitas 

cukup kreatif sebanyak 13 anak dan anak pada kategori kreativitas kurang 

kreatif sebanyak 2 anak dapat dilihat dilampiran 11 pada halaman 102. 

 

Maka dalam rangka membantu anak dalam proses pengembangan 

kreativitasnya banyak sekali strategi yang dapat dilakukan oleh guru sebagai 
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pendidik. Kreativitas dapat dikembangkan melalui berbagai media yang 

menarik, kesempatan belajar yang cukup, pemberian kebebasan dalam 

berkreativitas, dan dengan pendekatan yang tepat. 

 

Oleh karena itu peneliti mengguankan pendekatan contextual teaching and 

learning (CTL), karena dalam pendekatan ini guru bisa mengembangkan 

keaktivan akan dalam  belajar dan kreativitasnya. Pendekatan pembelajaran 

yang dapat mengaitkan antara aspek yang dikembangkan akan  menjadi 

bermakna dan nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak. Hal ini 

sesuai dengan tujuan pendekatan pembelajaran contextual teaching and 

learning yang (CTL) menjadikan seorang guru mampu menghadirkan suasana 

nyata kedalam kelas dan mendorong anak untuk membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan kehidupan sehari-hari. 

Beradasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa anak yang berada pada 

kategori aktivitas belajar aktif sebanyak 2 anak, anak yang berada pada 

kategori cukup aktif sebanyak 5 anak, dan anak yang berada pada kategori 

kurang aktif sebanyak 10 anak, dapat dilihat pada lampiran 21 pada halaman 

112. Maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan contextual teaching and 

learning untuk mengembangkan kreativitas dan aktivitas belajar anak. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang terindentifikasi dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Alat permainan edukatif  kurang variatif dan menyenangkan  

2. Pembelajaran sangat konseptual 

3. Kreativitas anak kurang berkembang  

4. Anak pasif dalam mengikuti proses pembelajaran 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, serta menimbang keterbatasan 

kemampuan, waktu, dan biaya. Maka penulis membatasi masalah pada 

penelitian sebagai berikut : 

“Aktivitas Belajar dengan Pendekatan Contectual Teaching and Learning 

dan Pengembangan Kreativitas Anak PAUD Terpadu Cut Mutia”  

 

D. Rumusan Masalah dan Permasalahan 

Atas dasar identifikasi dan pembatasan di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: aktivitas belajar dan kurang berkembangnya kreativitas 

anak di PAUD Terpadu Cut Mutia. 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat diperoleh permasalahan 

penelitian sebagai berikut: Apakah pengaruh aktivitas belajar dengan 

contextual teaching and learning (CTL) dapat mengembangkan kreativitas 

anak usia dini di PAUD Terpadu Cut Mutia Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2014/2015? 
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Dengan demikian judul penelitian ini adalah Pengaruh Aktivitas Belajar 

dengan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap 

Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini di PAUD Terpadu Cut Mutia 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas belajar dengan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap 

pengembangan kreativitas anak usia dini di PAUD Terpadu Cut Mutia Bandar 

Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, 

sekurang-kurangnya dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan obyek penelitian 

 

 

 



8 
 

 
 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi Siswa 

1. Pengembangan kreativitas anak meningkat  

2. Suasana pembelajaran di dalam kelas menyenangkan  

3. Kegiatan sesuai dengan minat anak  

b. Bagi Guru 

1. Memperbaiki kinerja guru dalam pemilihan kegiatan yang menarik 

dikelas  

2. Guru dapat lebih kreatif dalam menyediakan media pembelajaran. 

3. Hasil pembelajaran lebih optimal 

c. Bagi Kepala Sekolah 

Membantu pihak sekolah dalam merencanakan kualitas pendidikan yang 

baik   

d. Bagi Peneliti  

1. Mengetahui pendekatan yang sesuai untuk pengembangan aspek 

belajar anak 

2. Kegiatan yang sesuai untuk pengembangan kreativitas anak 

3. Membuat karya ilmiah dengan benar 

4. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat 

mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh 

selama perkuliahan 
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e. Bagi Peniliti Lain 

Menjadi wahana pengetahuan mengenai pendekatan yang sesuai untuk 

pengembangan kreativitas anak bagi peneliti lain 


