
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi Kreativitas

James J. Gallagher (1985) mengatakan bahwa “Creativity is a mental proceess by

which an individual creates new ideas or products, or recombines exiting ideas

and product, in fashion that is novel to him or her” Dengan demikian maka

kreativitas merupakan suatu proses mental yang dilakukan individu  berupa

gagasan ataupun produk baru, atau mengkombinasikan antara keduanya yang

pada akhirnya akan melekat pada dirinya

Lebih lanjut Supriadi (1994) mengutarakan bahwa kreativitas adalah kemampuan

seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baikberupa gagasan maupun karya

nyata yang relatif berbeda apa yang pernah ada. Selanjutnya ia menambahkan

bahwa kreativitas merupakan kemampuan  berpikir tingkat tinggi yang

mengimplikasikan terjadinya askalasi dalam kemampuan berfikir , di tandai oleh

suksesi, diskontinuitas, diferensiasi, dan integrasi antara setiap tahap

perkembangan. Selanjutnya Monstakis (dalam Munandar, 1995) mengemukakan

bahwa kreativitas merupakan kemampuan pengalaman dalam mengekspresikan

dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu antara hubungan

diri sendiri, alam dan orang lain. Pada umumnya definisi kreativitas dirumuskan

dalam istilah pribadi (person), proses, dan produk dan press, seperti yang

dinukapkan oleh Rhodes yang menyebut hal ini sebagai “Four P’s of Creativity.
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Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sesorang bisa dikatakan

kreatif jika  bisa melahirkan gagasan, proses, metode ataupun produk baru yang

efektif yang bersifat imajinatif, estetis, fleksibel, integrasi, suksesi, diskontinuitas,

dan diferensiasi yang berdayaguna dalam berbagai bidang untuk pemecahan suatu

masalah.

Adapun proses kreatif hanya akan terjadi jika dibangkitkan melalui masalah yang

memacu pada lima macam perilaku kreatif, sebagaimana yang dipaparkan oleh

Parnes ( dalam Nursito : 2000) sebagi berikut;

a. Fluency (kelancaran),yaitu kemampuan mengemukakan ide-ide yang serupa

untuk memecahkan suatu masalah.

b. Flexibility (keluesan), yaitu kemampuan untuk menghasilkan berbagai

macam ide guna memecahkan suatu masalah diluar  kategori yang biasa.

c. Originality (keaslian), yaitu kemampuan memberikan respon yang unik atau

luar biasa.

d. Elaboration (keterperincian), yaitu kemampuan menyatakan pengarahan ide

secara terperinci untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan.

e. Sensitivity (kepekaan), yaitu menangkap dan menghasilkan masalah sebagai

tanggapan terhadap suatu situasi.
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2.2 Definisi Motorik Halus

Menurut Santrock (1995: 225) Pada usia 4 tahun, koordinasi motorik halus anak-

anak telah semakin meningkat dan menjadi lebih tepat dan pada usia 5 tahun

koordinasi motorik halus akan semakin meningkat. Saputra dan Rudyanto

(2005:118) mengatakan bahwa motorik halus adalah kemampuan anak

beraktivitas dengan menggunakan otot-otot halus (kecil) seperti menulis,

meremas, menggambar, menggenggam, menyusun balok dan memasukkan

kelereng.

Sujiono (2009:1.14) berpendapat, motorik halus adalah gerakan yang hanya

melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil,

seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan

tangan yang tepat. Sehingga gerakan ini tidak memerlukan tenaga melainkan

membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang cermat. Dalam melakukan

gerakan motorik halus, anak juga memerlukan dukungan keterampilan fisik lain

serta kematangan mental.

Menurut Sumantri (2005:143) keterampilan motorik halus adalah

pengorganisasian penggunakan sekelompok otot-otot kecil seperti jari jemari dan

tangan yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dengan tangan,

keterampilan yang mencakup pemanfaatan dengan alat-alat untuk bekerja dan

obyek yang kecil atau pengontrolan terhadap mesin misalnya mengetik, menjahit

dan lain-lain.
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2.3 Hubungan Kreativitas dan Kecerdasan

Kecerdasan dan kreativitas memiliki kaitan yang erat walaupun tidak mutlak

orang yang kreatif dapat dipastikan ia orang yang cerdas, namun tidak selalu

orang yang cerdas pasti kreatif. Lahirnya sebuah karya kreatif, membutuhkan

lebih dari sekedar kecerdasan. Sebagai contoh; jika seorang dihadapkan pada

permasalahan, ia akan disebut cerdas jika ia mampu menyelesaikan permasalahan

itu dengan cepat dan tepat, walaupun jawaban yang diberikan bersifat umum. Pola

berpikir seperti ini disebut berpkir konvergen. Namun bagi seseorang yang kreatif

ia akan memperkaya penyelesaian masalahnya dengan berbagai alternatif

jawaban, dengan berbagai cara dan sudut pandang, bersifat unik dan berbeda

dengan yang lain atau dengan katan lain ‘tidak umum’. Berpikir alternatif

merupakan kemampuan berpikir  yang tidak hanya membutuhkan kecepatan dan

ketepatan dalam menganalisa permasalahan , namun ia dapat menentukan

berbagai alternatif jawaban yang benar dari berbagai sudut pandang secara cepat

dan benar dari berbagai sudut pandang secara cepat dan benar. Seseorang tidak

mungkin dapat melakukannya jika ia bukan seorang yang cerdas. Pola berpikir

seperti ini disebut dengan berpikir divergen. Kreativitas merupakan salah satu ciri

perilaku yang menunjukkan perilaku inteligent (cerdas), namun kreativitas dan

Intlegensi tidak selalu menunjukkan korelasi yang memuaskan. Sebab skor IQ

(Intelligensi Quotient) yang rendah memang selalu diikuti oleh tingkat kreativitas

yang rendah pula, namun skor IQ yang tinggi ternyata tidak selalu dibarengi oleh

tingkat kreativitas yang tinggi pula.
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Menurut Lowenfeld yang dikutip oleh Barret (1984) kreativitas adalah

seperangkat kemampuan seseorang untuk (a) Kepekaan mengamati berbagai

masalah melalui indera, (b) Kelancaran mengeluarkan berbagai alternative

pemecahan masalah, (c) Keluwesan melihat atau memandang suatu serta

kemungkinan jawaban pemecahannya, (d) Kemampuan merespon atau

membuahkan gagasan dalam pemecahan masalah originilitas yang biasa

ditemukan, (e) Kemampuan yang berkaitan dengan keunikan cara atau

nengungkapkan gagasan dalam menciptakan karya seni, (f) Kemampuan

mengabstrasi hal-hal yang bersifat umum dan mengaitkannya menjadi hal-hal

spesifik, (g) Kemampuan memandukan atau mengkombinasikan unsur-unsur seni

menjadi karya seni yang utuh dan (h) Kemampuan memadukan atau

mengkombinasikan unsur-unsur seni.

2.4 Kreativitas sebagai Basic Skill bagi Anak Usia Dini

Anak usia 3-4 tahun pun dapat menciptakan apapun yang dia inginkan melalui

benda-benda sekitarnya. Ia dapat menciptakan roket dengan ember cucian ibunya,

mobil bus dengan kursi terbalik.

Persoalan yang terjadi pada perkembangan selanjutnya daya kreatif anak semakin

berkurang. Peraturan – peraturan yang tidak perlu, pola kebiasaan, pola

penghargaan dan pola asuh orang dewasa disekitar anak dapat menghambat  daya

kreatifitas anak tereduksi.
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Ayan (2002) menandaskan bahwa hasil riset menujukkan kreativitas mulai hilang

pada masa kanak – kanak menuju masa dewasa. Salah satu kajiaannya telah

mencermati kemampuan individu dalam memunculkan ide orsinil. Nilai

perbandingan jawaban jawaban “orisinil” (unik) dan standar “ (biasa) yang

dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.1 Tingkat Orisinalitas berdasarkan Usia

Umur 5 atau kurang                    90% Orisinil

Umur 7 20% Orisinil

Orang dewasa                                2% Orsinil

Sumber : Ayan (2002)

Hilangnya orisinalitas ini sungguh mengejutkan. Tak heran jika menjelang usia 40

tahunan keatas, banyak orang dewasa yang cepat merasa kecewa dan menyerah

ketika mencoba melakukan perubahan, pembahuruan dan produk kreatif lainnya

padahal pada usia – usia tersebut, masyarakat justru sedangkan menunggu karya

mereka.

2.5 Metode Proyek

2.5.1 Pengertian Metode Proyek

Istilah proyek diambil dari manual arts (pekerjaan tangan), di mana siswa harus

menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu yang disebut proyek. Apakah itu membuat

sandiwara, mengadakan karyawisata atau menikmati hasil-hasil kesenian. Yang

pokok dalam metode proyek ialah “the active purpose of the learner”. Siswa itu

sendiri harus menerima proyek itu dan melaksanakannya.



14

Menurut Ahmadi dan Prasetya (1997: 70) mengemukakan bahwa metode proyek

(unit) adalah suatu metode mengajar dimana bahan pelajaran diorganisasikan

sedemikian rupa sehingga merupakan suatu keseluruhan atau kesatuan bulat yang

bermakna dan mengandung suatu pokok masalah. Sedangkan menurut Roestiyah

(1994: 81) metode proyek berarti rencana, suatu problem atau kesulitan, dan

bentuk pengajaran dimana murid mengelola sendiri.

Dalam melaksanakan proyek siswa secara berkelompok dan bekerjasama dengan

rekan sekelompoknya. Dengan demikian, hubungan sosial dan rasa solidaritas

dengan sesama siswa dapat terlatih.

Pelaksanaan pembelajaran dengan metode proyek akan menghasilkan suatu hasil

proyek yang dapat diamati secara langsung (nyata). Siswa akan melaporkan

penemuannya dengan tertulis, lisan atau dalam beberapa bentuk penyajian lain di

depan kelas, kelompok belajar atau guru. Metode ini memberikan kesempatan

kepada siswa untuk sangat kreatif, selain itu, dengan mempresentasikan laporan

hasil proyek, dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam

berkomunikasi.

Metode proyek membawa perubahan esensial dalam kegiatan siswa. Belajar

dengan baik tidak tercapai dengan cara penyajian yang bagaimanapun baiknya.

Belajar dengan hasil baik hanya tercapai dengan membangkitkan kemauan dan

kegiatan siswa untuk belajar.
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Menurut Ahmadi (1997) langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan

metode proyek sebagai berikut:

1. Penyelidikan dan observasi (exkploration)

Guru mengajukan pertanyaan lisan, memberi keterangan singkat tentang

sesuatu hal untuk mengetahui sejauh mana kreativitas anak dalam menaggapi

kegiatan apa yang akan dilakukan bersama guru.

2. Penyajian bahan (presentation)

Dengan metode ceramah, guru dengan metode ceramah memberikan garis

besar tentang bahan pelajaran.

3. Asimilasi / pengumpulan keterangan atau data

Para pelajar mencari informasi, keterangan atau fakta-fakta untuk mengisi

pokok-pokok yang penting. Dalam langkah ini pelajar mencari data dari

sumber-sumber unit (resource unit = sumber yang berisi berita, fakta,

informasi dan sebagainya tentang unit yang sedang dipelajari).

4. Mengorganisasikan data (organization)

Dalam langkah ini, pelajar dibawah pimpinan guru aktif mengorganisasikan

data, fakta dan informasi, missal menggolongkan data, mengolah data untuk

mengambil kesimpulan. Daya berpikir dan daya menganalisis memainkan

peran penting dalam langkah ini. Mengungkapkan kembali (recitation)
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Para pelajar mempertanggung jawabkan atau menyajikan hasil yang

diperolehnya. Laporan pertanggungjawaban ini dapat dilakukan dengan lisan

maupun tertulis atau keduanya. Metode ini memantapkan pengetahuan yang

diperoleh anak didik. Menyalurkan minat dan melatih anak didik menelaah

suatu materi pelajaran dengan wawasan yang lebih luas.

2.5.2 Manfaat Metode Proyek bagi Anak Usia Dini

Perkembangan suatu metode terletak pada kekuatannya dalam memotivasi anak.

Metode proyek merupakan salah satu metode umtuk memberikan pengalaman

belajar dalam memecahkan masalah yang memiliki nilai praktis yang sangat

penting bagi pengembangan pribadi yang sehat dan realistis.

Metode proyek dapat diterapkan secara luas untuk memcahkan masalah dalam

lingkup kehidupan anak sehari-hari. Kehidupan anak sehari-hari dalam keluarga,

sekolah dan masyarakat yang lebih luas. Karena itu metode proyek bila digunakan

secara tepat dapat memperluas wawasan anak tentang segi-segi kehidupan dalam

keluarga, sekolah dan masyarakat. Anak memperoleh pengalaman belajar dalam

pengembangan sikap positif dalam kegiatan bekerja dengan anak lain. Sikap

positif ini antara lain sikap mandiri, penyesuaian diri, tanggung jawab, tenggang

rasa, saling bantu dan sebaginya. Dengan demikian metode proyek dapat

digunakan guru untuk melatih anak memecahkan persoalan sehari-hari denga

memuaskan.
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Karena dalam penggunaan metode proyek itu tekanan tanggung jawab beralih dari

guru ke anak, maka dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan membina

sikap kerjasama dan interaksi sosialdiantara anak-anak yang terlibat dalam

proyek, agar mampu menyelesaikan bagian pekerjaannya dalam kebersamaan

secara efektif dan harmonis. Masing-masing belajar bertanggung jawab terhadap

bagian pekerjaannya dengan kesepakatan bersama.

Pemberian pengalaman belajar dengan menggunakan metode proyek dapat

dipergunakan untuk mengeksplorasi kemampuan, minat serta kebutuhan anak.

Dan juga melatih anak menerima tanggung jawabdan prakarsa untuk

mengembangkan kreativitas dalam menjelaskna pekerjaan yang menjadi bagian

proyek secara tuntas.

Dalam kegiatan dengan mengunakan metode proyek anak mendapat kesempatan

untuk menggunakan kebebasan secara fisik maupun secara intelektual untuk

menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab menurut cara yang

dikuasi dan tidak harus duduk tenang di bangku masing-masing. Berbagai

seumber belajar yang disediakan dapat dipergunakan dalam kegiatan membentuk,

membangun, menata, mengukur, menggambar, menganyam dan sebagainya.

2.5.3 Tujuan Kegiatan Proyek bagi Anak Usia Dini

Metode proyek merupakan salah satu cara yang ditempuh guru untuk memberikan

pengalaman belajar agar anak memperoleh keterampilan dalam memecahkan

persoalan sehari-hari lebih baik. Pemecahan masalah bagi siapa pun pasti

melibatkan aktivitas pikiran dan penalaran. Penggunaan metode proyek juga
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bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan mengadakan hubungan dengan

anak lain dalam kelompok, yang dapat menimbulkan kecenderungan berfikir,

merasakan dan bertindak lebih kepada tujuan kelompok daripada diri sendiri.

Anak usia dini selain memiliki kemampuan, keterampilan, kebutuhan dan miat

yang sama juga memiliki perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu metode proyek

member peluang kepada tiap anak untuk berperan serta dalam memecahkan

masalahyang dihadapi dengan memilih bagian pekerjaan kelompok sesuai dengan

kemampuan, keterampilan, kebutuhan dan minat masing-masing. Oleh karena itu

dalam menggunkan metode proyek agar tujuan pengajaran tercapai kegiatan

proyek perlu memperhatika hal-hal sebagai berikut :

a. Merupakan kegiatan yang bersumber dari pengalaman anak sehari-hari dalam

lingkungan keluarga, sekolah, maupun di luar sekolah

b. Kegiatan itu merupakan kegiatan yang sedemikian konplek yang menuntut

bermacam penanganan yang tidak mungkin dilakukan anak secara

perseorangan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.

c. Kegiatan merupakan kegiatan yang dapat membantu mengembangkan

kemampuan berfikir dan nalar, kemampuan bekerjasama dengan anak laindan

memperluas wawasan anak

d. Kegiatan itu cukupmenantang bagi anak dalam pengembangan kesehatan

fisik dan kesejahtraan.

e. Kegiatan itu dapat memberikan kepuasan masing-masing anak.
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2.5.4 Rancangan Kegiatan Proyek bagi Anak Usia Dini

Ada tiga tahap dalam merancang kegiatan proyek bagi anak usia dini yaitu

adalah :

a. Rancangan persiapan yang dilakukan guru

Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam merancang

persiapan melaksanakan kegiatan pengajaran dengan menggunkan metode

proyek :

1. Menetapkan tujuan dan tema kegiatan pengajaran dengan menggunkan

metode proyek

2. Menetapkan rancangan bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan

proyek

3. Menetapkanrancangan pengelompokan anak untuk melaksanakan kegiatan

proyek

4. Menetapkan rancangan langkah-langkahkegiatan sesuai dengan tujuan

yang ingin dicapai

5. Menetapkan rancangan penilaian kegiatan pengajaran dengan metode

proyek.
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b. Merancang pelaksanakan kegiatan proyek bagi anak

Dalam melaksanakan kegiatan proyek bagi anak usia dini ada tiga tahap yang

harus dilakukan oleh guru antara lain :

1. Kegiatan Pra-pengembangan

Kegiatan Pra-Pengembangan merupakan persiapan yang harus dilakukan

sebelum pelaksanaan kegiatan proyek. Kegiatan persiapan akan

berpengaruh pada kelancaran kegiatan pelaksanaan kegiatan proyek. Oleh

karena itu, kegiatan persiapan guru garus dilakukan secara cermat, jangan

sampai unsur-unsur penting yang harus ada terlewatkan.

Kegiatan pra-pengembangan meliputi :

a. Kegiatan menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan bagi

pelaksanaan kegiatan proyek dengan tujuan dan tema yang dirancang

b. Kegiatan penyiapan kelompok anak sesuai dengan kreteria yang telah

ditetapkan yang dianggap penting

c. Menyusun deskripsi pekerjaan bagi masing-masing kelompok.

d. Kegiatan penyiapan anak dalam mengikuti kegiatan peroyek

2. Kegiatan Pengembangan

Kegiatan pengembangan merupakan kegiatan pengembangan dari

kegiatan pra- pengemangan dengan kata lain pelaksanaan kegiatan

proyek. Kegiatan ini sangat berpengaruh terhadap hasil dari kegiatan

proyek tersebut.
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3. Kegiatan Penutup

Kegiatan penutup merupakan akhir dari kegiatan proyek, kegiatan

penutup biasanya adalah mengembalikan bahan dan alat  yang

dipergunakan pada tempat semua, membersihkan dan merapikan tempat

kerja.

c. Merancang penilaian kegiatan proyek bagi penilaian kegiatan proyek

merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan pemberian

pengalaman belajar dengan menggunakan metode proyek.

2.6 Kerangka Pikir Penelitian

Kreativitas merupakan suatu proses mental yang dilakukan individu berupa

gagasan ataupun berupa produk baru atau mengkombinasikan antara keduanya

yang melekat pada diri seseorang. Dalam upaya mengembangkan kreatifitas

hendaknya dilakukan semenjak anak usia dini sebab pada masa ini individu

memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat mengembangkan potensinya dan

dengan proses pembelajaran dengan kegiatan yang menyenangkan bagi anak

yaitu melalui bermain, dapat merangsang kreativitas anak sesuai dengan

potensinya yang diliki sejak usia dini.

Anak hendaknya diberi kesempatan untuk  melakukan berbagai aktivitas melalui

pengamatan, penyelidikan dan percobaan untuk mencari tahu, metode proyek

merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat memberi kesempatan

kepada anak untuk mengekplorasi potensi yang dimiliki anak. Atas dasar hal

tersebut maka kerangka piker penelitian tergambar sebagai berikut:
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Gambar. 2.6.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.7 Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir tersebut diatas maka hipotesis yang

diajukan sebagai berikut “Jika pembelajaran di lakukan dengan menggunakan

metode proyek maka kemampuan kreativitas pada anak usia dini akan

meningkat”

Guru/Peneliti :

Belum menerapkan
metode proyek dalam

mengenalkan
kreativitas

Siswa/yang diteliti :

Kreativitas belum
berkembang secara

optimal

Menerapkan metode
proyek dalam

mengembangkan
kreativitas AUD

Siklus I :

Guru menggunakan
metode proyek dalam

mengembangkan
kreativitas AUD

Siklus II :

Guru mengunakan
metode proyek yang
telah di modifikasi

Siklus III :

Guru menggunakan
metode proyek yang

lebih bervariasi dalam
mengembangkan
kretivitas AUD

Pengembangan
kreativitas dapat

meningkat


