
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Mencetak generasi unggul dan sukses hidup di tengah persaingan global 

seperti sekarang ini dapat dilakukan dengan jalan menyelengggarakan pendidikan 

yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak didik untuk tumbuh 

dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat dan kesanggupannya 

(Mursid 2015:13). 

Anak usia dini merupakan aset bangsa yang mendapat perhatian dari 

berbagai pihak yang bertanggung jawab. Keberhasilan pengembangan anak usia 

dini di berbagai negara maju terlihat dari penentu kebijakan yaitu pemerintah. 

Untuk mewujudkan pendidikan anak usia dini bukanlah hal yang sederhana tetapi 

membutuhkan pemikiran yang mendalam. Menurut Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14 

dinyatakan bahwa: “Pendidikan Anak Usia Dini 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” (Sumiati,dkk. 2014:2) 

Anak pada usia lima tahun pertama sering disebut dengan masa keemasan 

(golden age) yang merupakan masa emas perkembangan anak. Anak pada usia 

tersebut mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengoptimalkan segala 



 

 

aspek perkembangannya, termasuk perkembangan daya cipta yang disebut 

kreativitas. 

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai potensi kreatif, hanya saja ada 

yang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi tersebut ada pula 

yang kehilangan potensinya karena tidak mendapatkan kesempatan atau pun tidak 

menemukan lingkungan yang memfasilitasi perkembangannya. Jika anak 

mendapatkan fasilitas untuk menyalurkan potensi kreatifnya dan mendapatkan 

rangsangan yang baik, anak akan cepat memunculkan daya kreativitas dan 

menuangkan imajinasinya. 

Kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan hal-hal baru, 

maupun hasil kombinasi dari hal yang sudah ada. Kreativitas di tandai dengan 

kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan atau membawa sesuatu yang belum 

ada menjadi ada, menciptakan atau membawa sesuatu ke imajinatif, serta 

mencipakan atau membawa sesuatu ke dalam keberadaaan yang baru (Risye 

Amarta 2013:11-12). 

Kaitan kreativitas dengan Islam seperti pada Q.S Ar-Ra'd ayat 11, 

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri 

yang mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” Kaitannya adalah 

dengan kreativitas yang kita miliki, kita dapat mengubah nasib hidup menjadi 

lebih baik lagi. 

Kreativitas adalah suatu kondisi, sikap atau keadaan yang sangat khusus 

sifatnya dan hampir tidak mungkin dirumuskan secara tuntas. Kreativitas dapat 

didefinisikan dalam beraneka ragam pernyataan bergantung siapa dan bagaimana 



 

 

menyorotinya. Istilah kreativitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dikaitkan 

dengan prestasi yang istimewa dalam menciptakan sesuatu yang baru, 

menemukan cara-cara pemecahan masalah yang tidak dapat ditemukan oleh 

kebanyakan orang, ide-ide baru, dan melihat adanya berbagai kemungkinan (Heri 

Hidayat 2015:197). 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di RA Yayasan 

Tarbiyatul Islamiyah (YTI) Sukamerang Kabupaten Garut yang selanjutnya akan 

penulis singkat menjadi RA YTI Sukamerang menunjukan bahwa rendahnya 

kreativitas anak terutama dalam menciptakan hasil karya. Ada 17 anak di kelas A 

dan hampir semua anak berada pada kriteria kurang sekali, tetapi ada 6 anak yang 

sudah muncul kreativitasnya dan 11 anak yang masih belum muncul. Pada saat 

proses pembelajaran di kelas, anak belum menunjukkan tanda-tanda untuk 

menciptakan sesuatu yang berbeda dan kurang bisa menuangkan ide ide atau 

imajinasinya. Seperti saat guru meminta anak untuk menggambar atau pun 

mewarnai, kebanyakan anak yang masih meniru hasil karya temannya bukan ide 

yang memang muncul dari anak tersebut.   

Mengingat pentingnya mengembangkan kreativitas anak sejak usia dini 

maka anak perlu diberi kesempatan dalam mengungkapkan gagasan atau ide-ide 

yang ada dalam pikirannya. Hal ini perlu dirangsang oleh lingkungan sekolah 

maupun lingkungan keluarga dan juga membutuhkan pengembangan-

pengembangan yang tepat dari para pendidik anak usia dini agar memperhatikan 

perkembangan kreativitas anak sejak dini dengan banyak memberikan kesempatan 

anak untuk bermain. 



 

 

Proses pengembangan kreativitas anak tidak terlepas dari komponen-

komponen pembelajaran yang mendukung dalam suatu pembelajaran diantaranya: 

guru, media pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, fasilitas 

pembelajaran, dan lain sebagainya. Untuk menunjang hal tersebut maka guru 

sebagai fasilitator harus memfasilitasi peserta didik dengan berbagai keterampilan 

untuk membangkitkan semangat anak dalam mengikuti proses pembelajaran.  

Selain itu juga diperlukan suatu media yang menarik dan berguna sesuai 

dengan perkembangan anak. Penggunaan media dalam proses pembelajaran 

sangat penting dalam mendukung berhasil tidaknya proses kegiatan belajar 

mengajar. Banyak media yang dapat digunakan untuk mendukung proses 

pengembangan kreativitas anak salah satunya yaitu media balok. Media balok 

dapat merangsang anak untuk menciptakan sesuatu yang baru, hal ini tergantung 

pada kemampuan anak untuk mendapatkan pengetahuan yang sudah ia terima 

kemudian ia tuangkan dalam balok tersebut sehingga anak dapat menciptakan 

sesuatu yang baru. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Kreativitas Anak dalam 

Menciptakan Hasil Karya melalui Penerapan Metode Bermain Menggunakan 

Media Balok” (Penelitian Tindakan Kelas di Kelas  A RA YTI Sukamerang Desa 

Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut). 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 



 

 

1. Bagaimana kreativitas anak dalam menciptakan hasil karya sebelum 

diterapkan metode bermain menggunakan media balok di kelas A RA YTI 

Sukamerang? 

2. Bagaimana proses penerapan metode bermain menggunakan media balok di 

kelas A RA YTI Sukamerang sebagai upaya meningkatkan kreativitas anak 

dalam menciptakan hasil karya pada setiap siklus? 

3. Bagaimana kreativitas anak dalam menciptakan hasil karya setelah diterapkan 

metode bermain menggunakan media balok di kelas A RA YTI Sukamerang 

pada setiap siklus? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui:  

1. Kreativitas anak dalam menciptakan hasil karya sebelum diterapkan metode 

bermain menggunakan media balok di kelas A RA YTI Sukamerang. 

2. Proses penerapan metode bermain menggunakan media balok di kelas A RA 

YTI Sukamerang sebagai upaya meningkatkan kreativitas anak dalam 

menciptakan hasil karya pada setiap siklus.  

3. Kreativitas anak dalam menciptakan hasil karya setelah diterapkan metode 

bermain menggunakan media balok di kelas A RA YTI Sukamerang pada 

seluruh siklus. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut :  



 

 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas 

anak dalam menciptakan hasil karya, hal ini dilakukan melalui metode bermain 

menggunakan media balok. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Guru 

Dapat memberikan inovasi baru kepada guru agar mampu 

mengolah pembelajaran melalui penerapan metode bermain untuk 

meningkatkan kreativitas anak dalam menciptakan hasil karya. 

b. Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk 

meningkatkan pembelajaran di kemudian harinya. 

c. Peneliti 

Memberikan pengalaman dan wawasan pribadi untuk melakukan 

penelitian pendidikan khususnya tentang metode bermain menggunakan 

media balok untuk meningkatkan kreativitas anak dan lebih memudahkan 

melihat kreativitas anak dari dekat dan bisa membedakan mana yang harus 

diperhatikan lebih dulu karena kreativitas anak berbeda-beda. 

E. Kerangka Pemikiran 

Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, 

produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, dan sebelumnya tidak 

dikenal pembuatnya. Ia dapat berupa kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran 

yang hasilnya bukan hanya perangkuman. Kebanyakan orang menganggap bahwa 



 

 

kreativitas dapat dinilai melalui hasil atau apa saja yang diciptakan seseorang.  

Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Wujudnya 

adalah tindakan manusia. Melalui proses kreatif yang berlangsung dalam benak 

orang atau sekelompok orang, produk-produk kreatif tercipta (Desmita 2009:175-

176). 

Melalui penelitiannya di Indonesia, Utami Munandar (2009:37) 

menyebutkan ciri-ciri kepribadian kreatif yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, 

yaitu: 

1. Mempunyai daya imajinasi yang kuat. 

2. Mempunyai inisiatif. 

3. Mempunyai minat yang luas. 

4. Mempunyai kebebasan dalam berpikir. 

5. Bersifat ingin tahu. 

6. Selalu ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. 

7. Mempunyai kepercayaan diri yang kuat. 

8. Penuh semangat. 

9. Berani mengambil resiko. 

10. Berani mengemukakan pendapat dan memiliki keyakinan 

Untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini salah satunya adalah 

dengan bermain. Bermain adalah kegiatan yang sangat penting bagi pertumbuhan 

dan perkembangan anak. Bermain harus dilakukan atas inisiatif anak dan atas 

keputusan anak itu sendiri. Bermain harus dilakukan dengan rasa senang, 

sehingga semua kegiatan bermain yang menyenangkan akan menghasilkan proses 



 

 

belajar pada anak. Anak-anak belajar melalui permainan mereka. Pengalaman 

bermain yang menyenangkan dengan bahan, benda, anak lain dan dukungan orang 

dewasa membantu anak-anak berkembang secara optimal (Diana Mutiah 2012:91) 

Bermain merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan dan spontan, 

sehingga hal ini memberikan rasa aman secara psikologis pada anak. Begitu pula 

dalam suasana bermain aktif, dimana anak memperoleh kesempatan yang luas 

untuk melakukan guna memenuhi rasa ingin tahunya, anak bebas 

mengekspresikan gagasan (Heri Hidayat 2015:198-199) 

Rasa aman dan bebas secara psikologis merupakan kondisi yang penting 

bagi tumbuhnya kreativitas. anak-anak diterima apa adanya, dihargai 

keunikannya, dan tidak terlalu cepat di evaluasi, akan merasa aman secara 

psikologis. Begitu pula anak yang diberikan kebebasan untuk mengekspresikan 

gagasannya. Keadaan bermain yang demikian berkaitan erat dengan upaya 

pengembangan kreativitas anak (Heri Hidayat 2015:198). 

Bermain memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan 

kreativitasnya. Ia dapat bereksperimen dengan gagasan-gagasan barunya dengan 

menggunakan alat bermain atau tidak. Sekali anak merasa mampu menciptakan 

sesuatu yang baru dan unik, ia akan melakukan kembali pada situasi yang lain. 

Kreativitas memberi anak kesenangan dan kepuasan pribadi yang sangat besar dan 

penghargaan yang memiliki pengaruh nyata pada perkembangan pribadinya. 

Menjadi kreatif juga penting artinya bagi anak usia dini, karena menambah bumbu 

dalam permainannya. Jika kreativitas dapat membuat permainan menjadi 

menyenangkan, mereka akan merasa bahagia (Heri Hidayat 2015:198).  



 

 

Bermain  memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan 

dorongan-dorongan kreatifnya sebagai kesempatan untuk merasakan objek-objek 

dan tantangan untuk menemukan sesuatu dengan cara-cara baru, untuk 

menemukan penggunaan suatu hal secara berbeda, menemukan hubungan yang 

baru antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, serta mengartikannya dalam banyak 

alternatif cara. Selain itu, bermain memberikan kesempatan pada individu untuk 

berpikir dan bertindak imajinatif, serta penuh daya khayal yang erat hubungannya 

dengan perkembangan kreativitas anak (Heri Hidayat 2015:199-200) 

Berbagai bentuk bermain yang dapat membantu mengembangkan 

kreativitas, antara lain: 

1. Mendongeng 

2. Menggambar 

3. Bermain alat musik sederhana 

4. Bermain dengan lilin atau malam 

5. Berolahraga  

6. Permainan tulisan tempel 

7. Permainan dengan balok 

Bermain balok menurut B.E.F Montolalu 2006 : 22 (dalam jurnal Ika 

Kemalawati, 2017) mengemukakan bahwa  Balok mempunyai tempat dihati anak 

serta menjadi pilihan favorit sepanjang tahun, bahkan sampai ajaran tahun 

terakhir. Ketika bermain balok banyak temuan-temuan terjadi.Demikan pula 

pemecahan masalah terjadi secara ilmiah.Bentuk konstruksi mereka dari yang 

sederhana sampai yang rumit dapat menunjukan adanya peningkatan 



 

 

pengembangan berfikir mereka. Ada beberapa manfaat mainan edukatif balok 

untuk anak yaitu :  

a. Dengan mainan balok maka anak akan belajar menghitung jumlah.  

b. Mainan balok akan mengajarkan kepada anak tentang dasar dan kecil, lebih 

dan kurang, tinggi, dan pendek.  

c. Permainan balok akan membantu anak mengenal bentuk-bentuk geometri, 

seperti kubus, persegi panjang, kerucut, silinder. 

Balok merupakan media bermain konstruktif karena media tersebut pada 

umumnya digunakan untuk membentuk atau mencipta sesuatu. Menurut 

Tedjasaputra 2005:57 (dalam jurnal Gadys, dkk 2016), bermain balok bertujuan 

untuk mengembangkan kemampuan anak untuk berdaya cipta (kreatif), melatih 

keterampilan motorik halus, melatih konsentrasi, ketekunan, dan daya tahan, serta 

rasa percaya diri pada anak usia dini. Selain itu melalui bermain balok anak-anak 

akan belajar tentang ukuran, bentuk, warna dan lain sebagainya.  

Bermain balok dapat dilakukan secara individu atau kelompok dapat 

mengembangkan kemampuan sosial emosional anak karena anak akan melatih 

diri untuk berbagi bersama temannya. Bermain balok merupakan kegiatan yang 

sering dilakukan oleh anak usia dini terlebih balok merupakan alat permainan 

edukatif yang mudah ditemukan dan sering dimaikan oleh anak usia dini di taman 

kanak-kanak. 

Jadi dengan permainan balok dapat membuat anak memiliki kreativitas 

dan imajinasi secara alamiah. Dan dapat menghasilkan pemikiran yang asli dan 

fleksibel dalam merespon dan  mengembangkan aktiiftas sehingga anak dapat 



 

 

menciptakan berbagai bentuk karya dan khayalan spontanitas dengan alat 

mainnya. 

Berdasarkan paparan di atas, maka kerangka pemikiran ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran 

F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka hipotesis tindakan dalam 

penelitian ini adalah melalui penerapan metode bermain menggunakan media 

balok di duga dapat meningkatkan kreativitas anak dalam menciptakan hasil karya 

di kelas A RA YTI Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut. 

G. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini mengenai Peningkatkan Kreativitas Anak dalam 

Menciptakan Hasil Karya melalui Penerapan Metode Bermain Balok di RA YTI 

Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut. Ditemukan beberapa 

tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

1. Penelitian dari Yanti Iryanti pada tahun 2013 yang berjudul 

“Mengembangkan Kreativitas Anak Taman Kanak-Kanak melalui 

Kondisi Awal Tindakan 

 Membuat bentuk 

dari balok untuk 

mengeluarkan 

imajinasi anak 

dengan benda 

sebenarnya. 

 

 Anak mampu 

membuat hasil 

karya seperti 

bentuk 

sesungguhnya 

 Menciptakan 

sesuatu yang 

imajinatif 

 

 Anak belum bisa 

mengungkapkan 

gagasan atau ide-ide.  

 Anak masih sering 

meniru hasil karya 

temannya dan belum 

bisa menciptakan yang 

berbeda. 

Kondisi Akhir 



 

 

Permainan Konstruktif dengan Balok”. Dilaksanakannya penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai aktivitas permainan 

konstruktif dengan menggunakan balok dalam rangka mengembangkan 

kreativitas anak TK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan 

konstruktif dengan menggunakan balok mampu mengembangkan 

kreativitas anak pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, sesuai indikator 

yang ditetapkan. 

2. Penelitian dari Elis Listia pada tahun 2013 yang berjudul 

“Mengembangkan Kemampuan Konsep Bilangan Pada Anak TK melalui 

Bermain Balok”. Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan 

meningkatkan kemampuan konsep bilangan di TK Atreaktif Sahara 

Kelompok A, serta mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan yang 

dirasakan dalam penggunaan media balok tersebut. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan dalam tiga siklus, dapat disimpilkan bahwa 

bermain balok dapat mengembangkan kemampuan konsep bilangan pada 

anak TK A usia 4-5 tahun di TK Atraktif Sahara.  

3. Penelitian dari Irma Amalia pada tahun 2016 yang berjudul 

“Pengembangan Kreativitas Produk Anak Usia Dini melalui Kegiatan 

Handprint”. Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan proses kegiatan pembelajaran dan meningkatkan 

kemampuan kreativitas anak melalui kegiatan handprint. Berdasarkan 

penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti diperoleh beberapa hasil yakni 



 

 

ketika proses kegiatan pembelajaran berlangsung anak terlihat senang, 

anak mampu berkreasi sendiri dengan bebas. 

Perbedaan dengan ketiga penelitian yang di atas dengan penelitian kali ini 

terletak pada objek penelitian, sumber data yang digunakan, dan kegiatan yang 

dilakukan. Sedangkan persamaan dengan penelitian kali ini yakni terletak pada 

jenis penelitian yang berupa PTK (Penelitian Tindakan Kelas) dan juga bertujuan 

untuk meningkatkan kreativitas anak. 

 


