
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia telah memiliki potensi kreatif sejak awal ia diciptakan.

Dengan potensi kreativitas alami yang dimilikinya, maka anak akan senantiasa

membutuhkan aktivitas yang sarat dengan ide-ide kreatif. Mereka perlu

mendapatkan pembinaan yang tepat yang memungkinkan mereka untuk dapat

mengembangkan potensi dan kemampuannya itu secara optimal dapat berguna

bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat luas pada umumnya.

Dalam upaya mengembangkan kreativitas ini, hendaknya dilakukan semenjak

anak usia dini, sebab pada masa ini individu memiliki peluang yang sangat besar

untuk dapat mengembangkan potensinya tersebut.

Menurut pasal 28 UU Sisdiknas No. 20/2003 ayat 1 Menegaskan bahwa,

Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang

ditujukan  kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki

pendidikan lebih lanjut.
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PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang

menitikberatkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan

fisik (koordinasi motorik halus dan kasar ), kecerdasan (daya pikir, daya cipta,

kecerdasan emosi, kecerdasan spritual), sosial emosional (sikap dan perilaku serta

agama), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap – tahap

perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Pendidikan usia dini adalah salah satu hal penting untuk membekali anak dalam

menghadapi perkembangan masa depan. Untuk itu proses stimulasi atau

pembelajaran yang bermakna sangat menentukan terwujudnya manusia yang

berkualitas anak perlu mendapatkan stimulasi atau pembelajaran pengamatan

sertapengetahuan tentang hal – hal yang akan diperlukan dalam kehidupanya.

Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik, psikis, sosial,

moral dan sebagainya. Masa kanak-kanak adalah masa pembentukan pondasi dan

masa kepribadian yang akan menentukan pengalaman anak selanjutnya.

Sedemikian pentingnya usia tersebut maka memahami karakteristik anak usia dini

menjadi mutlak apa adanya bila ingin memiliki generasi yang mampu

mengembangkan dari secara optimal.

Menyikapi perkembangan anak usia dini, perlu adanya suatu program pendidikan

yang didesain sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Kita perlu kembalikan

ruang kelas menjadi arena bermain, bernyanyi, bergerak bebas, kita jadikan ruang

kelas sebagai ajang kreatif bagi anak dan menjadikan mereka senang dan secara

psikologis nyaman.
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Anak bukanlah orang dewasa dalam ukuran kecil. Oleh karena itu, anak harus

diperlakukan sesuai dengan tahap – tahap perkembangannya. Hanya saja, dalam

praktik pendidikan sehari – hari, tidak selalu demikian yang terjadi. Banyak

contoh yang menunjukan ada beberapa orang tua dan masyarakat pada umumnya

memberlakukan anak tidak sesuai dengan tingkat perkembanganya. Di dalam

keluarga orang tua sering memberikan tekanan tidak sesuai dengan perkembangan

anak.

Proses pembelajaran dengan kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak yaitu

melalui bermain, dapat merangsang kreativitas anak sesuai dengan potensi yang

dimilikinya sejak usia dini. Ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh

Mulyasa (2005 : 164) bahwa : "Proses pembelajaran pada hakekatnya bertujuan

untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik, melalui berbagai

interaksi dan pengalaman belajar". Hasil penelitian di Baylor College Of

Medicine (Nurlaily, 2006:12) menunjukkan bahwa "lingkungan memberi peran

yang sangat besar dalam membentuk sikap, kepribadian dan pengembangan

kemampuan anak secara optimal. Anak yang tidak mendapat lingkungan yang

baik untuk merangsang pertumbuhan otaknya, misal jarang disentuh, jarang diajak

bermain, jarang diajak berkomunikasi, maka perkembangan otaknya akan lebih

kecil 20-30% dari ukuran normal seusianya". Oleh karena itu hak-hak anak usia

dini harus lebih diperhatikan lagi termasuk hak akan pendidikannya. Hal ini

menunjukkan bahwa anak-anak berhak mendapat pengajaran, baik yang

diselenggarakan di jalur pendidikan formal, informal, maupun di jalur nonformal

sesuai pasal 28 dari UU No 20 tahun 2003.
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Berkenaan dengan hal tersebut, maka pendidikan yang diberikan pada anak harus

berorientasi pada perkembanganya. Menurut Nurlaily (2006:3) "Proses

pendidikan yang berorientasi pada perkembangan adalah sebanyak mungkin

melibatkan anak dalam kegiatan meneliti, menguji, memanipulasi dan

bereksperimen dengan berbagai benda yang menarik bagi anak seusia mereka".

Melakukan berbagai percobaan dengan berbagai benda adalah kegiatan yang

disukai anak usia dini dan kegiatan ini mampu mengembangkan kreativitas anak.

Nurlaily (2006:5) mengatakan:"Pentingnya masa anak usia dini dan

karakteristiknya, menuntut pendekatan yang digunakan dalam kegiatan

pembelajaran yang memusatkan perhatiannya pada anak. Peran pendidik dalam

pelaksanaan kegiatan pembelajaran adalah dengan memberikan kesempatan pada

anak untuk melakukan berbagai kegiatan dengan mengeksplorasi lingkungannya

dan melakukan interaksi yang aktif dengan orang dewasa dan lingkungannya".

Atas dasar hal tersebut  di atas, maka guru hendaknya bisa menciptakan situasi

yang memungkinkan berkembangnya potensi yang dimiliki anak sehingga

kreativitas anak bisa berkembang secara optimal.  Namun demikian, berdasarkan

pengamatan yang dilakukan di TK Darul Ikhsan Kecamatan Rajabasa Bandar

Lampung  Nampak bahwa mayoritas anak masih kesulitan dalam

mengembangkan kreativitasnya, hal ini terlihat bahwa jika anak disuruh

mengerjakan sesuatu, selalu bertanya, mereka tidak tahu apa yang akan mereka

kerjakan, mereka Nampak kebingungan. Hal ini disebabkan metode pembelajaran

yang dilakukan oleh guru sangat bersifat akademistik, dimana anak hanya

mengerjakan contoh yang diberikan guru, dalam pembelajaran guru seringkali

hanya menggunakan metode ceramah, sehingga anak jarang diberi kesempatan
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untuk melakukan suatu kegiatan yang memberikan kesempatan anak untuk

mengembangkan kreativitasnya, jika ada tugas, maka tugas tersebut semua

dicontohkan oleh guru, baik dalam mengenalkan huruf atau angka, menggambar

maupun membuat sesuatu, sehingga anak hanya meniru persis apa yang

dicontohkan oleh guru, akibatnya kreativitas anak tidak bias berkembang sesuai

dengan yang diharapkan

Atas dasar hal tersebut maka perlu ada suatu kegiatan pembelajaran yang dapat

membantu anak untuk meningkatkan kreativitasnya. Adapun salah satu metode

pembelajaran yang dianggap bisa membantu anak mengembangkan kreativitasnya

adalah metode proyek, mengingat  metode proyek merupakan salah satu metode

pembelajaran yang dapat mewadahi pengembangan kreativitas anak, mengingat

melalui metode proyek, anak bekerja secara kelompok bertukar ide gagasan untuk

menuangkan kreativitasnya melalui pekerjaan yang mereka lakukan,

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka masalah yang muncul

dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1) Dalam pembelajaran, guru masih menggunakan metode ceramah.

2) Dalam pembelajaran, guru hanya memberi tugas untuk dikerjakan dengan

menirukan persis seperti yang dilakukan guru.

3) Anak jarang diberi kesempatan melakukan kegiatan yang dapat

meningkatkan kreativitasnya.

4) Kreativitas anak belum berkembang secara optimal.
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1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan maka masalah yang diteliti

adalah : kreativitas anak belum berkembang secara optimal.

1.4 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah tersebut ditas maka

permasalahan yang akan diteliti adalah: Bagaimana meningkatkan kreativitas

melalui metode proyek anak usia dini di TK Darul Ikhsan Kecamatan Rajabasa

Bandar Lampung .

Atas dasar permasalahan diatas, maka judul penelitian ini adalah

“Meningkatkan Kreativitas Melalui Metode Proyek Pada Anak Usia Dini di TK

Darul Ikhsan Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung” .

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas melalui metode

proyek anak usia dini di TK Darul Ikhsan Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung .

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Bagi siswa

Dapat membantu meningkatkan kreativitas anak usia dini melalui metode

proyek

1.6.2 Manfaat Bagi Guru

Dapat membantu guru dalam upaya memperbaiki pembelajaran terutama

dalam upya meningkatkan kreativitas anak usia dini melalui metode proyek
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1.6.3 Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi

bagi pengembangan karya tulis ilmiah khususnya dalam bidang penerapan

metode proyek untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini.


