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MENINGKATKAN KREATIVITAS ANAK  

MELALUI METODE BERMAIN PLASTISIN 

PADA SISWA KELOMPOK B SEMESTER GENAP  

TK MASYITHOH 02 KAWUNGANTEN CILACAP  

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) berjudul “Meningkatkan Kreativitas Anak 

Melalui Metode Bermain Plastisin Pada Siswa Kelompok B Semester Genap TK 

Masyitoh 02 Kawunganten Cilacap Tahun Pelajaran 2011/2012” bertujuan untuk 

meningkatkan kreativitas anak kelompok B TK Masyitoh 02 Desa Kalijeruk 

Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. 

 

Subyek penelitian adalah anak kelompok B TK Masyitoh 02 Desa Kalijeruk  

Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, yang berjumlah 23 anak. Penelitian 

ini dilaksanakan dalam 2 siklus, yaitu siklus I dan Siklus II, dengan masing-

masing tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah observasi yang berupa lembar 

pengamatan, dokumentasi, hasil karya. Metode analisis data yang digunakan 

analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Tindakan Kelas 

dilaksanakan secara kolaboratif dengan teman sejawat, peneliti di sini bertindak 

sebagai guru dan teman sejawat bertindak sebagai observer/pengamat. 

 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa bermain plastisin dari tanah liat dapat meningkatkan 

kreativitas pada siswa TK Masyitoh 02 kelompok B pada semester genap tahun 

pelajaran 2011/2012 Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten 

Cilacap. Hal ini dapat dilihat pada kenaikan frekuensi dan persentase yang terjadi 

pada kondisi awal dari 23 siswa yang kreatif hanya 3 anak (13%), pada siklus I 

meningkat jadi 14 siswa (61%) dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 21 

siswa (90%). Tindak lanjut untuk kedua anak yang belum berhasil, peneliti lebih 

optimal dalam membimbing, peneliti mengadakan home visit ke rumah siswa, 

peneliti menyarankan kepada orang tua siswa untuk lebih memperhatikan anak 

dengan kasih sayang. 

 

Kata kunci : Plastisin tanah liat, kemampuan kreativitas  
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BAB 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   pembinaan  untuk   anak   usia  0 – 6 tahun   yang  

dilakukan  dengan   stimulasi     pendidikan    untuk     membantu    

pertumbuhan     jasmani    dan   rohani    agar    anak    siap    untuk    

mengikuti    pendidikan      selanjutnya. 

 Pada usia  0 – 6  tahun   (menurut  UU.  no. 20  tahun  2003)  atau    

0 – 8  tahun  (menurut  para  pakar)  adalah  usia  keemasan/Golden  Ex  

Moment  karena  pada  usia  ini   perkembangan otak percepatannya 

hingga 80 % dari keseluruhan otak orang dewasa. Hal ini menunjukkkan 

bahwa seluruh potensi dan kecerdasan serta dasar – dasar perilaku 

seseorang telah mulai terbentuk pada usia tersebut.  

 Secara filosofi pendidikan adalah suatu upaya untuk membantu 

memanusiakan manusia menurut Ahmad Tafsir (2005) dalam Suyadi, 

(2011: 6) artinya melalui proses pendidikan diharapkan terlahir manusia – 
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manusia yang lebih baik, dalam pengertian yang konkrit anak harus lebih 

baik daripada orang tuanya. 

 Atas dasar ini disimpulkan bahwa untuk menciptakan generasi 

yang cerdas dan berkwalitas, pendidikan harus dilakukan sejak dini. Dan 

satu – satunya cara untuk memulainya adalah dengan menyelenggarakan 

lembaga pendidikan anak usia dini disingkat PAUD. 

 Di pendidikan    formal   seperti    TK  /  RA   atau  yang   setara    

terdapat  5  bidang pengembangan di dalam KTSP (Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan) yang terdapat  dalam : 

1. pengembangan pembiasaan yang mencakup perkembangan nilai –  nilai      

    agama dan moral serta sosial, emosional dan kemandirian.  

2. Pengembangan kemampuan dasar mencakup perkembangan bahasa,  

    fisik motorik dan kognitif. 

 Dari kedua bidang pengembangan tersebut tujuannya antara lain ; 

nilai – nilai agama dan moral dimana isi pembelajaran  bertujuan    

menanamkan   norma   agama   dan pembentukan akhlaq  anak  didik agar 

dapat berprilaku sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan tempat 

tinggalnya, selain norma agama perkembangan  sosial emosional   anak   

didik  senantiasa   dibimbing   agar   siswa  dapat  mengatur keadaan  

emosi  dan  bisa  menjalankan  kehidupannya  sebagai mahluk sosial. 

perkembangan bahasa  juga diberikan di pendidikan   PAUD formal dari   

kemampuan  berbahasa  verbal maupun    nonverbal,  dengan   tujuan   

anak   didik   mampu   memahami  dan mengungkapkan    pikiran    dan     
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perasaan   yang    ada    pada   anak    didik. Perkembangan  fisik anak 

juga  diamati secara berkala dan  berkesinambungan  baik  motorik  

halusnya  ataupun  motorik  kasarnya, dengan  tujuan kesehatan fisik   

jasmaninya  dapat  berkembang  secara  optimal. Selanjutnya  mengamati  

perkembangan  kognitif  anak  didik, yang  berkaitan dengan  

perkembangan   kognitif  seperti  baca  tulis,  mengenal  angka,  sains, 

konsep mengelompokkan, meningkatkan kreativitas, dll. Kelima  bidang   

pengembangan   tersebut   diberi    stimulasi   agar    perkembangannya   

optimal   sehingga    anak   akan  mendapatkan  ketrampilan  hidupnya. 

 Salah satu perkembangan kognitif di atas  meningkatkan  

kreativitas  sangatlah penting dalam kehidupan anak didik dan secara  

tidak  langsung dapat  meningkatkan  prestasi  belajar  anak  didik  di 

tingkat  pendidikan   selanjutnya. 

 Sebagian besar lembaga  pendidikan selalu  mengutamakan  

kecerdasan intlektual / IQ saja  padahal  kreativitas  penting,   sebab  

kreativitas    dan    intelegensi   sama–sama     berperan  dalam  prestasi  

belajar. Kreativitas  yang tinggi  dapat meningkatkan   prestasi  belajar.   

Kreativitas sangat  dibutuhkan    karena      banyak    permasalahan     serta    

tantangan    hidup   yang     menuntut     kemampuan    adaptasi     secara    

kreatif    dan   kepiawaian    dalam    mencari   pemecahan    masalah  yang   

imajinatif. 

 Torrance  (1959) dkk , menyimpulkan bahwa kelompok siswa yang 

kreativitasnya tinggi tidak beda dalam prestasi sekolah dengan siswa yang 
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inteligensinya tinggi. 

 Selain itu secara umum orang lebih mengutamakan kecerdasan IQ 

saja padahal kreativitas penting, hal ini juga terjadi di kelas dimana kami 

mengajar. Dalam  pengamatan   kami anak  didik    di    TK  Masyithoh  02  

Kalijeruk  Kecamatan Kawunganten Kabupaten    Cilacap  Jawa  Tengah,    

tahun    pelajaran   2011/2012 pada semester genap ,   kreativitas   anak   

masih    rendah,  hal   ini   dapat  terlihat    ketika   mengerjakan    tugas   

ketrampilan   apapun   masih    banyak  terlihat     anak  yang   hanya    

mencontoh    dan   tidak   berani/tidak   mau  mencoba     menambah    

bentuk     lain   dari   contoh    yang  sudah  ada. Selain itu anak didik 

banyak yang terlihat bosan, ngantuk, kurang tertarik,  dan bahkan ada yang  

main  sendiri  saat  mengerjakan  ketrampilan  seperti menggambar, 

mewarnai, menjiplak, menggunting atau ketrampilan lainnya. Padahal jika 

anak tidak bosan mengerjakan ketrampilan,  hasil kegiatan atau prakarya 

anak dapat meningkatkan kecerdasan visual spasial anak. Dengan 

ketrampilan tangan anak dapat memanipulasi bahan, kreativitas dan 

imajinasi anak pun terlatih karenanya. Selain itu kerajinan tangan dapat 

membangun kepercayaan diri anak  (menurut Yuliani Nurani Sujiono,dkk: 

2008: 6.20) 

 Berbagai upaya telah dilakukan guru dalam meningkatkan 

kreativitas anak didik, seperti  menggambar  di halaman, mewarnai 

gambar yang sudah ada, dll.  Akan   tetapi   belum   didapat   peningkatan   

kreativitas  pada  anak  didik  secara signifikan. Dari 23 anak didik hanya 
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3  siswa yang dapat mengerjakan tugas tanpa bantuan Guru, sedangkan 

yang lain masih dibantu Guru, hal ini berarti kreativitas siswa masih 

sangat rendah. 

 Berdasarkan pengamatan masalah yang ada pada TK kami,  

langkah yang akan diambil peneliti  agar  kreativitas  anak    dapat    

meningkat    adalah     dengan      metode   bermain    plastisin. Peneliti 

mencoba mencari jalan keluar masalah dengan upaya perbaikan 

pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK), karena masalah 

tersebut dapat menimbulkan masalah baru dalam Kegiatan Balajar 

Mengajar   (KBM) di TK yang kami kelola. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan    latar     belakang   masalah    tersebut    di   atas,     

rumusan  masalah     dalam     penelitian     ini     adalah   :  "apakah    

metode    bermain   plastisin dapat   meningkatkan    kreativitas   anak 

kelompok B TK Masyitoh 02 Kecamatan Kawunganten Kabupaten 

Cilacap semester genap tahun pelajaran 2011/2012 ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa dengan 

metode bermain plastisin itu dapat meningkatkan kreativitas anak,  

khususnya    di  TK Masyithoh 02 Kalijeruk   Kec. Kawunganten  Kab. 

Cilacap pada semester genap tahun pelajaran 2011/2012. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat   yang  dapat    diperoleh   dalam  penelitian   ini   adalah : 

1. Bagi  anak  didik : 

a. Siswa  dapat  percaya  diri  dalam  menyelesaikan  tugasnya. 

b. Siswa    dapat   mencurahkan  imajinasinya    sesuai   keinginan   tanpa  

takut salah. 

c. Siswa   jadi   termotivasi   dalam    pembelajaran  yang   meningkatkan        

kreativitasnya. 

d. Siswa    dapat    meningkatkan    prestasi   belajarnya   secara   optimal. 

 

2. Bagi  pendidik : 

a. Untuk  menambah  pengetahuan  penulis. 

b. Untuk  menambah  khasanah  ilmu  bagi  pendidik  di  TK. 

c. Untuk memotivasi  para   guru   TK   khususnya,   agar  terus  berusaha  

memberikan     model     pembelajaranya     kepada     anak   didiknya 

jadi lebih  menyenangkan.  

d. Agar    lebih    kreatif     dalam    mengajar    sehingga  pembelajaran   

yang   dilaksanakan    tidak    monoton    dan   dapat    menyenangkan   

bagi   anak. 

 

3. Bagi sekolah :  

a. Dapat menyelesaikan  masalah  pembelajaran  yang  terjadi di 

sekolah. 
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b. Dapat  meningkatkan    kreatif   dan    kinerja  guru  dalam   mengajar  

sehingga  dapat  meningkatkan  kwalitas   dan   kwantitas  pendidikan. 

 

4. Bagi Masyarakat 

 Masyarakat lebih mempercayakan  putra/putrinya untuk bersekolah   

di lembaga / PAUD yang bermutu. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kreativitas Anak Usia Dini 

1. Pengertian  Kreativitas 

 

 Ditinjau    dari   berbagai   aspek   kehidupan,  pengembangan    kreativitas 

sangatlah  penting. Banyak   permasalahan  serta  tantangan   hidup   menuntut 

kemampuan adaptasi secara kreatif dan kepiawaian dalam mencari pemecahan 

masalah  yang  imajinatif. Kreativitas  yang   berkembang  dengan  baik   akan 

melahirkan   pola   pikir yang  solutif   yaitu    ketrampilan   dalam   mengenali 

permasalahan yang ada, serta kemampuan membuat perencanaan- 

perencanaan dalam mencari pemecahan masalah.  

 Menurut Munandar (1999: 6) kreativitas adalah  kemampuan seseorang 

untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan  maupun karya nyata 

yang  relatif  berbeda  dengan  apa  yang  telah  ada  sebelumnya.  

 Menurut Suratno (2005: 24) kreativitas merupakan bentuk aktivitas 

imajinatif yang mampu menghasilkan sesuatu yang bersifat asli / original. 

Menurut Nursisto (1999: 37) kreativitas adalah kemampuan untuk 

berhayal. Misalkan anak berhayal merayakan hari ulang tahunnya , maka 

dengan sendirinya pikiran yang terbayang adalah roti ulang tahun yang cantik.  

 Dari beberapa sumber di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah 

kemampuan seseorang untuk menghasilkan ssuatu yang baru sesuai imajinasi 

atau khayalannya. 
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2. Tujuan Pengembangan Kreativitas  

 Menurut Nursisto (1999: 6-7), kemampuan belajar siswa jadi lebih baik 

jika kemampuan kreativitasnya juga ikut dilibatkan. Pada dasarnya semua 

siswa memiliki kreatif dalam dirinya yang harus dikembangkan agar  hidup 

jadi semangat dan produktif. Kesadaran akan kemampuan kreativitas ini harus 

dilatih  untuk memacu keberhasilan siswa demi menyongsong masa depan.  

 Hal ini sejalan dengan ungkapan Getzels dkk dalam Nursisto (1999: 34-

35) yang mengemukakan dalam achievement test, siswa yang memiliki IQ 

tinggi hasilnya sama bagusnya dengan siswa yang memiliki kretif tinggi. 

 Ibarat pepatah tiada rotan akar pun jadi, maksudnya tiada IQ tinggi tapi 

punya kreativitas tinggi akan sama manfaatnya. 

 Menurut Renzulli, 1981 dalam Munandar (1999: 4) kreativitas dapat 

memunculkan penemuan baru dalan berbagai bidang ilmu dan bidang usaha 

manusia, yang dapat bermanfaat untuk kehidupan manusia dimasa yang akan 

datang. 

 Menurut Munandar (1999: 31)  menekankan perlunya kretivitas dipupuk 

sejak dini, disebabkan beberapa faktor di bawah ini : 

a. Dengan berkreasi orang dapat mewujudkan dirinya. Perwujudan diri   

merupakan kebutuhan pokok pada tingkat tertinggi dalam hidup manusia. 

b. Kreativitas merupakan manifestasi dari individu yang berfungsi 

sepenuhnya. 

c. Kretivitas atau berfikir kreatif sebagai suatu kemampuan untuk melihat 

bermacam – macam kemungkinan penyelesaian suatu masalah. Hal inilah     
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yang sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian dalam pendidikan. 

Di sekolah yang masih menjadi fokus perhatian adalah penerimaan 

pengetahuan, ingatan dan penalaran. 

d. Bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat bagi diri pribadi dan  

lingkungannya, tetapi juga memberikan kepuasan kepada  individu. 

e. Kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kwalitas hidupnya 

secara individu serta kwalitas hidup seluruh umat manusia. 

 Menurut Nursisto (1999: 109) berkembangnya kemampuan siswa untuk 

menggali kreativitas akan menjadikan anak akan percaya diri, mengurangi 

rasa takut salah, serta rendah diri. Apabila sudah timbul rasa percaya diri dan 

hilangnya rasa rendah diri maka siswa akan jadi optimis. Dengan begitu siswa 

lebih semangat mengikuti semua pelajaran di sekolah. Dengan tujuan dan 

fungsi pengembangan kreativitas sebagaimana yang telah dipaparkan di atas 

maka ruang lingkup dalam pengembangan kreativitas harus ada pada 

pendidikan taman kanak – kanak. 

 

3. Tahap – Tahap  Perkembangan Kreativitas 

Menurut Munandar (1999: 59) teori Wallas yang dikemukakan pada tahun 

1926 dalam bukunya “The Art of Thought” (Piirto, 1992) yang menyatakan 

bahwa proses kreatif meliputi empat tahap, yaitu: (1) persiapan, (2) inkubasi, 

(3) iluminasi, (4) verifikasi. 

 Pada tahap pertama, seseorang mempersiapkan diri untuk memecahkan 

masalah dengan belajar berfikir, mencari jawaban, bertanya kepada orang lain, 



11 

 

 

 

dan sebagainya. 

 Pada tahap kedua, kegiatan mencari dan menghimpun data / informasi 

tidak dilanjutkan. Tahap inkubasi adalah tahap dimana individu seakan-akan 

melepaskan diri untuk sementara dari masalah tersebut, dalam arti bahwa ia 

tidak memikirkan masalahnya secara sadar tetapi “mengeramnya” dalam alam 

pra sadar.  

 Tahap iluminasi adalah tahap timbulnya “insight” atau “Aba-Erlebnis”, 

saat timbulnya inspirasi atau gagasan baru, beserta proses-proses psikologis 

yang mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi atau gagasan baru. 

 Tahap verifikasi atau evaluasi adalah tahap dimana ide atau kreasi baru 

tersebut harus diuji terhadap realitas. Di sini diperlukan pemikiran kritis dan 

konvergen. Dengan kata lain, proses divergensi (pemikiran kreatif) harus 

diikuti oleh proses konvergensi (pemikiran kritis). 

 Menurut Kurikulum Standar Kompetensi Pendidikan Anak Usia Dini 

terdapat tahap perkembangan kreativitas yang tertuang dalam indikator dari  

aspek fisik motorik halus: 

a. Mewarnai bentuk gambar sederhana dengan rapi 

b. Menggambar orang dengan lengkap dan proporsional 

c. Membuat gambar dengan tehnik mozaik dengan memakai berbagai bentuk 

d. Membuat bentuk dari media plastisin, lempung, dll.  

 

4. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kreativitas 

 Hasil  penelitian beberapa ahli di atas  menunjukkan bahwa  faktor – faktor 
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dalam   kreativitas  meliputi : daya  imajinasi, rasa  ingin tahu  dan  orisinalitas 

(kemampuan    menciptakan  sesuatu  yang   baru    dan  tidak    biasa)  dapat 

mengimbangi    kekurangan    dalam   daya   ingat,  daya  tangkap,   penalaran, 

pemahaman terhadap tugas dan factor lain  dalam intelegensi. Jadi, pendidikan 

yang  berorientasi  pada  pengembangan  kreativitas  sangatlah  penting. 

Kreativitas perlu dicari / dilatih oleh  pendidik   dan  orang tua, setiap  anak 

pada dasarnya memiliki potensi akan kreativitasnya. Oleh karena  itu pendidik 

atau   orang  tua   harus   bisa  meningkatkan   kreativitas   dengan   melakukan 

pengamatan   dan   penilaian   secara   terus   menerus  dan  berkesinambungan 

sebagai alat  pemantau  keefektifan  kemampuan  berkreativitas.    

 Guru  yang  waspada  pada  karakteristik  anak  didik  yang   menunjukkan 

potensi kreatif dapat mengakui perbedaan individu dalam  masa kanak – kanak 

dan pemeliharaan perkembangan dari kreativitas melalui tingkat dalam  semua 

daerah   perkembangan. Oleh  karena  itu  dukungan  guru   untuk   memahami 

segala aspek perkembangan anak hendaknya dapat  memunculkan / menggali 

potensi  anak   yang   masih  tersembunyi,  dan  mengembangkan  yang  sudah 

muncul dalam bermain sampai anak merasa senang melakukan semua 

kegiatan. 

 Menurut B.E.F.Montolalu,dkk (2009: 3.8) ada beberapa faktor lingkungan 

yang dapat menunjang dan menghambat kreativitas, yang dapat dilihat pada 

tabel 2.1  faktor lingkungan yang menunjang dan menghambat kreativitas, 

sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Lingkungan yg mempengaruhi kreativitas 

Jenis Lingkungan yang 

Terlibat 

 

Lingkungan yang Menunjang 

 

Lingkungan yang 

Menghambat 

Sarana prasarana 

Suasana kelas (pengaturan fisik di 

kelas) bersifat fleksibel 

 

Suasana kelas kaku 

Orang dewasa (Guru, 

Kepala Sekolah) 

Sering mengajukan pertanyaan 

terbuka (mengapa, bagaimana, 

kira-kira, pendapat kamu 

tentang.......... 

Selalu mengajukan pertanyaan 

tertutup 

Program pembelajaran 

Kegiatan-kegiatan yg disajikan 

penuh tantangan sesuai dg usia 
dan karakteristik anak 

 

Kegiatan yg disajikan sulit, 
membuat anak frustasi 

Orang dewasa 
Berperan sebagai model, 

fasilisator, mediator, inspirator 

 

Berperan sebagai instruksi 

Orang dewasa 

Mendorong anak untuk belajar 

mandiri 
 

Cenderung membantu dan 

melayani 

Program pembelajaran 
Anak ikut ambil bagian pada 

pembelajaran 

Tidak melibatkan anak secara 

aktif 

Program pembelajaran Menekankan pada proses belajar 
Lebih mementingkan produk/ 

hasil belajar 

Orang dewasa 
Menghindari memberikan contoh 

dan mengarahkan pemikiran anak 

Cenderung memberikan contoh 

dan berada di depan anak untuk 

mengarahkan 

 

Orang dewasa Sebagai mitra belajar 

Sebagai sumber belajar dan 

penyampai informasi satu- 

satunya 

 

5. Ciri – Ciri Kreativitas 

 Sumanto (2005: 39) anak yang kreatif cirinya yaitu punya kemampuan 

berfikir kritis, ingin tahu, tertarik pada kegiatan / tugas yang dirasakan sebagai 

tantangan, berani mengambil resiko, tidak mudah putus asa, menghargai 

keindahan, mampu berbuat atau berkarya, menghargai diri sendiri dan orang 

lain. 

 Sementara, Sund (1975) dalam Nursisto (1999: 35) menyatakan bahwa 

individu dengan potensi kreatif dapat dikenal secara mudah melalui 

pengamatan ciri – ciri yang dimiliki terutama dalam setiap pertemuan atau 
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diskusi, ciri –ciri tersebut, antara lain : 

a. Mempunyai hasrat ingin mengetahui 

b. Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru 

c. Panjang akal 

d. Keinginan untuk menemukan dan meneliti 

e. Cenderung lebih suka melakukan tugas yang lebih berat dan sulit 

f. Berfikir fleksibel, bergairah, aktif, dan berdedikasi dalam melakukan   

tugas, serta 

g. Menanggapi pertanyaan dan punya kebiasaan untuk memberikan jawaban 

lebih banyak. 

 Menurut Guilford  1959 dalam Munandar (1999: 12)  membagi  ciri  anak  

yang  dapat  mendukung  kreativitas kedalam  dua  bagian  yaitu: ciri bakat 

(aptitude Trait) dan ciri non bakat (non – aptitude Trait). Ciri – ciri yang 

berupa bakat/ aptitude trait pada  kreativitas (sikap kreatif) seperti  kelancaran, 

kelenturan, keluwesan/ fleksibilitas, dan orisinalitas  dalam   berfikir, ciri–ciri  

bakat / aptitude sikap   kreatif   perlu dikembangkan   sejak  dini   sebagai   

potensi   kreatif  yang  dimiliki   seorang anak  agar  dapat  berkembang  

optimal. Selain  ciri bakat / aptitude, sikap  kreatif perlu didukung oleh 

kematangan pribadi. Beberapa  karakteristik   pribadi  yang  sudah  teruji 

dalam penelitian / kajian   ilmiah,  memiliki   pengaruh   yang   signifikan   

terhadap    kreativitas  adalah   rasa ciri non aptitude antara lain:  percaya   

diri,  keuletan / daya  juang   yang   tinggi, apresiasi estetik, serta kemandirian.  
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6. Metode Pengembangan Kreativitas 

 Menurut Nursisto (1999: 33) kreativitas bukanlah sesuatu yang mandiri 

atau berdiri sendiri, atau bukanlah semata – mata kelebihan yang dimiliki 

seseorang, lebih dari itu kreativitas merupakan bagian dari buah usaha 

seseorang. Kreativitas akan menjadi seni ketika seseorang melakukan 

kegiatan. 

 Kreativitas salah satu sumber dari keberbakatan. Keberbakatan  

mempunyai  persamaan  dengan  genius  karena   keduanya biasanya  

berkaitan dengan kwalitas  intelektual, namun  keberbakatan  seperti halnya 

talent belum tentu terwujud dalam suatu  karya  unggul yang  mendapat 

pengakuan universal. Jadi  tidak semua anak berbakat merupakan anak genius, 

sedangkan anak yang cerdas lebih mengandung pengertian sebagai  anak  yang 

memiliki  intelegensi  dan  kecerdasan  yang  tinggi. 

 Dari kajian  ilmiah  tersebut  pendidik  sedikitnya dapat melihat kreativitas 

anak didik sedini mungkin agar dapat  dikembangkan  dengan  bimbingan  dan 

penyuluhan sesuai  dengan  kreativitas anak  didik masing – masing. Jika  

tidak dikembangkan  maka   kreativitas  yang  ada bisa  jadi  hilang  dan  anak  

didik menjadi  biasa saja, karena  kreativitas  terhambat  dan tidak  terwujud. 

 Menurut Kak Romy (2010: 6) beberapa waktu  terakhir, sedang 

dikembangkan pendekatan Beyond Centersand Circles Time (BCCT) atau 

pendekatan Centra dan Lingkaran dalam  proses mendidik anak usia dini yang 

dalam pendidikan TK dikenal dengan Area. Lewat pendekatan ini anak diberi 

kesempatan untuk bermain secara aktif dan kreatif di sentra–sentra 
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pembelajaran yang tersedia guna mengembangkan dirinya seoptimal mungkin 

sesuai dengan potensi dan minat masing–masing.  

 Untuk memaksimalkan kreativitas seseorang, dapat dicapai melalui 

beberapa tindakan nyata. Ibarat pisau yang semula tumpul ingin ditajamkan 

maka pisau itu harus terus diasah. 

 Menurut Nursisto (1999: 91) Mengasah ketajaman daya kreasi dapat 

dilakukan dengan beberapa cara antara lain aktif berapresiasi, gemar 

merenung, responsive terhadap kejadian sekeliling, sering berinisiatif, 

mendinamiskan otak, banyak membaca dan menulis. 

 Menurut  Guilford 1974 dalam Nursisto (1999: 31-32), kreatifitas 

melibatkan proses berfikir secara divergen. Sedangkan Parnes 1972 

mengungkapkan bahwa kemampuan kreatif dapat dibangkitkan melalui 

masalah yang memacu pada lima macam prilaku kreatif sebagai berikut :  

a. Fluency ( kelancaran ) yaitu kemampuan mengemukakan ide–ide   yang   

serupa untuk memecahkan suatu masalah. 

b. Flexibility (Keluwesan) yaitu kemampuan untuk menghasilkan berbagai 

macam ide guna memecahkan suatu masalah diluar kategori yang bisa. 

c. Originalty (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 kepekaan menangkap dan menghasilkan 

masalah sebagai tanggapan terhadap suatu situasi. 
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 Pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 pengembangan 

kreativitas terdapat pada bidang pengembangan seni, akan tetapi sekarang 

pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pengembangan kretivitas 

terdapat pada bidang pengembangan fisik motorik halus anak usia dini. 

 

7. Fungsi Pengembangan Kreativitas Untuk Anak Usia Dini 

 Menurut B. E. F. Montolalu (2009: 3.5) pelaksanaan pengembangan 

kreativitas pada anak merupakan salah satu sarana belajar yang menunjang 

untuk mengembangkan beberapa aspek perkembangan anak. Fungsi 

pengembangan kreativitas pada anak TK adalah sebagai berikut : 

 Pertama, fungsi pengembangan kreativitas terhadap perkembangan 

kognitif anak. Melalui pengembangan kreativitas anak memperoleh 

kesempatan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan                                                           

berekspresi menurut caranya sendiri. Pemenuhan keinginan itu diperoleh anak 

dengan menciptakan sesuatu yang lain dan baru. Kegiatan yang menghasilkan 

sesuatu ini memupuk sikap anak untuk terus bersibuk diri dengan kegiatan 

kreatif yang akan mengacu perkembangan kognitif atau ketrampilan 

berfikirnya. 

 Kedua, fungsi pengembangan kreativitas terhadap kesehatan jiwa. Craig 

mengemukakan dalam Nursisto (1999: 21) bahwa hasil penelitian Dr. 

Abraham H. Maslow 1972, menunjukkan suatu kesimpulan bahwa segala 

sesuatu yang mendukung pembangunan kreativitas seseorang secara positif 

akan mempengaruhi kesehatan mentalnya.  
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 Pengembangan kreativitas mempunyai nilai terapis karena dalam kegiatan 

berekspresi ini anak dapat menyalurkan perasaan–perasaan yang dapat 

menyebabkan ketegangan–ketegangan pada dirinya, seperti perasan sedih, 

kecewa, takut, khawatir dan lain–lain yang mungkin tidak dapat dikatakannya. 

Apabila perasan – perasaan tersebut tidak dapat disalurkan maka anak akan 

hidup dalam ketegangan – ketegangan sehingga jiwanya akan tertekan. Hal ini 

akan menimbulkan penyimpangan – penyimpangan tingkah laku sehingga 

keseimbangan emosi anak akan terganggu. Dengan demikian, orang dewasa 

dapat memberikan kegiatan–kegiatan kreativitas pada anak, seperti 

menggambar, membentuk dari berbagai media, menari dan sebagainya. 

Kegiatan – kegiatan tersebut dapat menjadi alat untuk menyeimbangkan emosi 

anak sehingga perkembangan kepribadian anak kembali harmonis.  

 Ketiga, fungsi pengembangan kreativitas terhadap perkembangan estetika. 

Disamping kegiatan – kegiatan berekspresi yang sifatnya mencipta, anak 

dibiasakan dan dilatih untuk menghayati bermacam – macam keindahan 

seperti keindahan alam, lukisan, tarian, musik, dan sebagainya. Dengan 

kegiatan tersebut maka anak akan senantiasa menyerap pengaruh indah yang 

didengar, dilihat dan dihayatinya. Ini berarti perasaan estetika atau perasaan 

keindahan anak terbina dan dikembangkan. Pada akhirnya anak akan 

memperoleh kecakapan untuk merasakan, membeda – bedakan, menghargai 

keindahan yang akan mengantar dan mempengaruhi kehalusan budi 

pekertinya. Dengan demikian, anak didekatkan pada sifat – sifat yang indah 

dan baik dalam kehidupannya sebagai manusia. 
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Kemampuan  diatas  rata – rata tidak berarti bahwa  kemampuan  itu  harus 

unggul, yang pokok ialah  bahwa kemampuan itu harus  cukup diimbangi oleh 

kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas. Tanggung jawab / pengikatan 

diri terhadap tugas menunjuk pada semangat dan  motivasi  mengerjakan dan  

menyelesaikan suatu  tugas. Suatu  pengikatan diri  dari  dalam, jadi  bukan  

tanggung jawab yang  diterima dari luar.  

 Biasanya   orang    menganggap   bahwa   bakat   hanya   ditentukan    oleh 

kemampuan  diatas  rata – rata   atau   intelegensi   yang   tinggi,   akan   tetapi 

kenyataan   menunjukkan   tidaklah   demikian    halnya   misalnya   seseorang  

memiliki bakat  tehnik, tetapi  tanpa  adanya   kreativitas   pada   dirinya untuk  

mencoba – coba bereksperimen  untuk  menciptakan  sesuatu  yang baru, serta 

dorongan  semangat  yang  kuat ,   dalam    mengerjakan   dan   menyelesaikan  

apa  yang   telah    dimulai,  meskipun   mengalami    banyak    rintangan   atau  

kegagalan  maka  ia  tidak  akan menghasilkan karya – karya  yang  bermakna.  

Ketekunan dan keuletan  dalam mengerjakan dan  menyelesaikan  suatu  tugas  

sangat  menentukan    keberhasilan   seseorang   disamping   kemampuan   dan 

' kreativitas ' yang  tinggi. 

 Pidato Guilford tahun 1950 dalam Munandar (1999: 5-6) saat pelantikan 

sebagai Presiden American Psychological Association mengatakan : 

“Keluhan yang paling banyak saya dengar mengenai lulusan perguruan tinggi 

kita adalah bahwa mereka cukup mampu melakukan tugas–tugas yang 

diberikan dengan menguasai tekhnik–tekhnik yang diajarkan, namun mereka 

tidak berdaya jika dituntut untuk memecahkan masalah yang memerlukan 

cara–cara yang baru.” 

 

 Dengan demikian kreativitas sangatlah penting  karena  dengan  kreativitas 
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orang   dapat   mewujudkan  apresiasi  dirinya,  dan  orang  yang  kreatif  akan 

memudahkan  hidupnya  dalam  memecahkan  suatu  masalah  sehingga  dapat 

meningkatkan  kwalitas  hidupnya.    

 

B. Membuat Bentuk Dengan Media Bermain Plastisin  

1. Konsep Dasar Media Plastisin 

 

 Seperti  telah  dijelaskan  pengembangan  kreativitas  dapat dikembangkan 

dengan pusat anak (area) salah satu area yang dibutuhkan adalah area seni. 

 Anna Suhaenah,S 1998 dalam Badru Zaman (2009: 2.7) berpendapat 

bahwa sumber belajar adalah manusia, bahan, kejadian, peristiwa, setting, 

tehnik yang membangun, kondisi yang memberikan kemudahan bagi anak 

didik untuk belajar memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap. 

 Dengan media yang mudah didapat dan area yang dibutuhkan, penulis 

mengambil plastisin dari tanah liat sebagai salah satu media pembelajaran. 

 Menurut BB Clay Designs, 6 maret 2011, clay plastisin adalah lilin/ 

malam yang digunakan anak untuk bermain, plastisin dapat digunakan 

berulang – ulang karena tidak untuk dikeraskan. 

 Menurut kelompok belajar BB Clay Designs (2011), arti kata clay adalah 

tanah liat. Tanah liat adalah materi alam yang dapat diolah dan dibentuk 

menjadi macam tembikar atau kita sebut juga keramik. 

 Menurut Well Mina (23 Juni 2012)  plastisin / lilin malam juga termasuk 

keluarga clay, biasanya untuk mainan anak banyak dijual di toko dengan 

banyak warna dan mudah dibentuk. Bentuk akhirnya tetap lunak dan dapat 
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diolah kembali.   

 Hampir semua kegiatan di TK bisa memotifasi anak untuk melakukan 

percobaan dan kreatif. Salah satu contohnya adalah dengan mengenalkan anak 

dengan seni rupa.  

 Menurut Sumanto,(2005: 186)  pembelajaran seni rupa di TK harus sejalan 

dengan hakekat dan fungsi seni sebagai alat pendidikan adalah dengan 

mempertimbangkan aspek edukatif, psikologis, karakteristik materi dan 

ketersediaan sumber belajar. 

 Adapun aspek edukatif adalah pembelajaran yang dikembangkan 

hendaknya dapat mendidik anak sejalan dengan perkembangannya. Aspek  

psikologis yang dimaksud adalah perkembangan pikir, rasa dan emosional 

yang berkaitan dengan karakteristik /sifat dasar anak yang serba ingin tahu. 

Aspek karakteristik materi disesuaikan dengan kurikulum yang ada, 

sedangkan aspek ketersediaan sumber belajar adalah sumber / bahan yang 

digunakan menarik bagi anak, mudah didapat, praktis, dan aman 

penggunaannya. Di sini tersedia  macam–macam  alat / media  bermain  salah  

satunya   media plastisin dari tanah liat.  Dengan  media  plastisin  ini anak  

dapat  bermain  sesuka  hati   sesuai dengan  keinginan/ imajinasi   anak  didik.  

 Pembelajaran seni rupa dapat diajarkan dengan cara bermain, menurut 

Patty Smith Hill 1932 dalam B.E.F.Montolalu, dkk (2009: 1.7)  

memperkenalkan sebuah masa  “bekerja–bermain” dimana anak– anak dengan 

bebasnya mengeksplorasi benda – benda serta alat – alat bermain yang ada 

dilingkungannya, mengambil prakarsa serta melaksanakan ide – ide mereka 
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sendiri.  

 Dengan bermain  plastisin  ini, anak belajar meremas, menggilik,  

menipiskan dan merampingkannya, ia membangun konsep tentang benda, 

perubahannya    dan    sebab   akibat   yang ditimbulkannya.  Ia  melibatkan    

indra     tubuhnya     dalam      dunianya, mengembangkan  koordinasi  tangan  

dan  mata, mengenali  kekekalan  benda, dan mengeksplorasi konsep ruang 

dan waktu.  

 Pestalozzi dalam Badru Zaman (2009: 1.6) berkeyakinan, bahwa segala 

bentuk pendidikan adalah berdasarkan pengaruh panca indra, dan melalui 

pengalaman – pengalaman tersebut potensi – potensi yang dimiliki oleh 

seorang individu dapat dikembangkan. Pestalozzi percaya bahwa cara belajar 

yang terbaik untuk mengenal berbagai konsep adalah dengan melalui berbagai 

pengalaman, antara lain dengan merasakan dan menyentuhnya. 

 Pandangan Jean Piaget dan Lev Vigotsky (pandangan konstruktivis) dalam 

Badru Zaman (2009: 1.11) memiliki asumsi bahwa, anak adalah pembangun  

pengetahuan yang aktif. Anak mengkonstruksi / membangun pengetahuannya 

berdasarkan pengalamannya. Pengetahuan tersebut diperoleh anak dengan 

cara membangun sendiri secara aktif melalui interaksi yang dilakukannya 

dengan lingkungan. Misalkan dengan cara bermain plastisin. 

 

2. Tujuan Dan Manfaat Plastisin  

 Menurut Sumanto (2005: 191) tujuan dimanfaatkannya lingkungan alam 

dan budaya dalam pembelajaran seni rupa di TK adalah: 
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a. Agar pembelajaran bisa lebih efektif, dengan lingkungan yang sudah 

dikenal anak maka anak dapat menerima dan menguasai dengan baik 

b. Agar pelajaran jadi relefan dengan kebutuhan siswa sesuai dengan  minat 

dan perkembangannya. 

c. Agar lebih efisien murah dan terjangkau yakni dengan menggunakan 

bahan alam, seperti tanah liat.   

 Karena pembelajaran yang disukai anak adalah melalui bermain maka 

metode bermain plastisin sangat tepat untuk langkah awal pembentukan 

kreativitas karena diawali dengan proses melemaskan  plastisin dengan 

meremas, merasakan, menggulung, memipihkan, dll 

 Menurut Piaget dalam E.Foreman 1193 dalam Yuliani Nurani Sujono 

(2008: 5.6) menyatakan bahwa pengetahuan bukan hanya berupa peniruan dari 

lingkungan anak melainkan lebih kepada mengonstuksi pemikiran. 

 Piaget (Furth,1969) dalam Yuliani Nurani Sujono (2008: 5.6) menyatakan 

bahwa pengetahuan adalah hasil dari pengonstruksian pemikiran secara aktif 

dengan membuat hubungan antara obyek satu dengan obyek lainnya. 

 Menurut piaget (Foreman, 1930) dalam Yuliani Nurani Sujono (2008: 5.7) 

plastisin dari tanah liat juga mempelajari bagaimana obyek dapat berubah 

posisi dan bentuknya, sesuai keinginan atau khayalan anak menurut teori 

perubahan / transformasi. 

3. Kelebihan dan Kelemahan Plastisin 

 Menurut Moedjiono 1992 dalam Dwijunianto.wordpress.com (23 Juni 

2012) mengatakan bahwa media sederhana tiga dimensi memiliki kelebihan– 
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kelebihan: memberikan pengalaman secara langsung, dan konkrit, tidak 

adanya verbalisme, obyek dapat ditunjukkan secara utuh baik konstruksinya 

atau cara kerjanya dari segi struktur organisasi dan alur proses secara jelas.  

Sedangkan kelemahannya tidak dapat membuat obyek yang besar karena 

membutuhkan ruang besar dan perawatannya rumit. 

 

4. Langkah – langkah Pembelajaran 

 Sebagai permulaan  guru menunjukkan benda  konkrit untuk  diperlihatkan 

pada   anak  didik  misalkan gelas dan piring, kemudian  guru  membuat  gelas 

dan piring  dengan   plastisin tanah liat sesuai dengan contoh yang ada, 

kemudian anak diajarkan untuk membuat yang sama dengan contoh atau 

membuat bentuk lain sesuka anak. Guru membebaskan apapun yang dibuat 

anak, guru tidak boleh membatasi atau  menyalahkan apapun yang dibuat   

anak   agar   kreatif   mereka  dapat  berkembang.   

 Sebaiknya belajar lilin/ plastisin dari tanah liat dilakukan di lantai daripada 

di bangku/ meja, sehingga anak dengan leluasa berpindah tempat, dapat duduk 

dengan nyaman dan dapat menikmati bermain plastisin tanah liat sesuai 

khayalan anak. 

 Untuk mengatasi kotornya tanah liat anak menggunakan celemek plastik 

dan disediakan tempat cuci tangan beserta lap agar sewaktu pembelajaran 

selesai anak dengan mudah dapat segera membersihkan tangannya.  
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C. Pedoman Penilaian dan Kriteria/Indikator Hasil Belajar 

1. Pedoman  Penilaian  

 Menurut  Depdiknas (2004: 6-7) pencatatan hasil penilaian harian 

pelaksanaannya adalah catatlah hasil penilaian perkembangan anak pada 

kolom penilaian di Rencana Kegiatan Harian (RKH). Anak yang belum 

mencapai indikator seperti diharapkan dan dari beberapa indikator hanya 

mampu melaksanakan satu indikator atau dalam melaksanakan tugas selalu 

dibantu guru, maka pada kolom penilaian dituliskan nama anak dan diberi 

tanda bulatan kosong (0). Anak yang sudah melebihi indikator yang 

diharapkan atau mampu melaksanakan tugas, tanpa bantuan guru secara tepat/ 

cepat / lengkap dan benar, maka pada kolom penilaian dituliskan nama anak 

dan diberi tanda bulatan penuh (●). Jika anak hanya dapat melaksanakan 

beberapa indikator misalnya dua dari empat indikator, maka pada kolom 

penilaian ditulis nama anak dan diberi tanda check list (√). 

 Menurut Anita Yus ( 2005: 111) pencatatan penilaian dapat menggunakan 

skala penilaian berupa memuaskan, berhasil, dan belum berhasil atau dengan 

lambang (○) artinya berhasil melakukan beberapa kriteria yang ditentukan, 

lambang (√) bisa melakukan separuh dari kriteria yang telah ditentukan dan 

tanda (x) untuk siswa yang belum dapat memenuhi kriteria yang ditentukan. 

 Menurut Depdiknas (2010: 11) pedoman penilaian dengan menggunakan 

lambang bintang, maksudnya apabila anak dapat memenuhi semua kriteria 

maka diberi nilai bintang (����) artinya berkembang sangat baik / 
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optimal, bintang (���) artinya berkembang sesuai harapan, sedangkan 

bintang (��) artinya mulai berkembang, dan bintang (�) artinya anak belum 

berkembang, dari beberapa indikator / kriteria yang telah ditetapkan guru.  

                                                                                                                                                                        

2. Kriteria/Indikator Hasil Belajar 

 Menurut Kurikulum Standar Kompetensi Pendidikan Anak Usia Dini 

(2004: 37) terdapat indikator dalam aspek seni : 

a) Menggambar bebas dengan berbagai media dengan rapi 

b) Mewarnai bentuk gambar sederhana dengan rapi 

c) Menggambar orang dengan lengkap dan proporsional 

d) Membuat gambar dengan tehnik mozaik dengan memakai berbagai bentuk 

e) Melukis dengan jari 

f) Membuat bentuk dari media plastisin, lempung, dll 

g) Mencocok dengan pola buatan guru atau ciptaan anak sendiri 

h) Melukis dengan jari, dll 

 Selanjutnya Munandar (1999: 71) menunjukkan indikator untuk 

kreativitas, yang meliputi ciri – ciri antara lain memiliki rasa ingin tahu yang 

mendalam dan sering mengajukan pertanyaan yang baik, memberikan banyak 

gagasan atau usul terhadap suatu masalah juga bebas dalam menyatakan  

pendapat kemudian mempunyai rasa keindahan yang dalam dan menonjol 

dalam bidang seni serta mampu melihat suatu masalah dari berbagai segi atau 

sudut pandang, mempunyai rasa humor yang luas juga orisinal dalam 

ungkapan gagasan dan pemecahan masalah. 
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Tabel 2.2 Indikator Kretivitas 

No Indikator 

1 Keterampilan membuat bentuk  

2 Kerapian membuat bentuk  

3 Kemampuan untuk menambahkan bentuk lain pada bentuk yang ada 

4 Komposisi atau bentuk yang proporsional dan menarik 

  

 Peneliti melakukan penilaian pada anak dengan berpedoman pada 

Depdiknas (2010: 11) pedoman penilaian dengan menggunakan lambang 

bintang, apabila anak berkembang sangat baik / optimal guru akan memberi 

nilai ����, apabila anak berkembang sesuai harapan guru maka nilainya 

bintang ���, apabila anak baru mulai berkembang maka nilainya bintang 

�� dan apabila anak belum berkembang pada tiap indikatornya sesuai 

harapan guru maka diberi nilai bintang �. 

 

D. Hubungan antara Kreativitas dengan Plastisin 

 Plastisin dapat meningkatkan kecerdasan ruang dan gambar karena 

palstisin bisa membuat bentuk sesuai khayalan anak- anak. 

 Menurut Teori Primary Mental Abilities yang dikemukakan oleh 

Thurstone dalam Yuliani Nurani Sujiono,dkk (2008: 1.7) berpendapat bahwa 

kognitif merupakan penjelmaan dari kemampuan primer yang salah satunya 

adalah pemahaman ruang (spatial factors).  
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 Menurut Kak Romy (2007: 28-29) dengan memiliki kecerdasan ruang 

anak mampu menikmati dan menghargai suatu hasil karya seni. Anak juga 

mampu memahami gambar berupa denah atau peta. Kecerdasan ini dapat 

mengembangkan kreatifitas anak untuk menciptakan pola – pola gambar yang 

baru. Apabila kecerdasan ruang dan gambar ini dikembangkan dan terasah 

dengan baik maka akan dapat membantu individu untuk menekuni berbagai 

profesi kerja di masa yang akan datang. Berbagai profesi kerja yang dapat 

ditekuni antara lain: arsitek, pemahat, pelukis, sutradara, perancang busana, 

perencanaan tata kota, insinyur tehnik sipil atau insinyur tehnik mesin, pilot, 

nahkoda,dll. 

 Selain itu kreativitas dapat ditingkatkan dengan bermain plastisin 

membuat berbagai macam bentuk, karena cara berfikir anak TK atau usia 5-6 

tahun menurut piaget 1972 dalam Slamet Suyanto (2008: 5)  perkembangan 

kognitifnya sedang beralih dari fase praoperasional ke fase konkret 

operasional. Cara berfikir konkrit berpijak pada pengalaman akan benda – 

benda konkrit, bukan berdas arkan pengetahuan atau konsep – konsep abstrak. 

 Ki Hajar Dewantara 1965 dalam Slamet Suyanto (2008: 11) menyatakan 

bahwa anak usia dini belajar paling baik dengan “Indria” (indranya). Dengan 

menyentuh, meremas, memukul, atau memegang plastisin anak akan dapat 

membuat berbagai bentuk apapun  yang sering dijumpainya, bahkan mereka 

dapat memanipulasinya menjadi berbagai bentuk yang diinginkan. 
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E. Kerangka Berfikir 

 Nana Sudjana 1997 dalam Badru Zaman (2009: 2.6) memiliki pendapat 

bahwa sumber belajar sebagai segala daya yang dapat dimanfaatkan guna 

memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajarnya. 

 Perencanaan sumber belajar yang dilakukan oleh guru akan memberikan 

manfaat apabila guru dapat menyiapkan dan memilih sumber belajar yang 

sesuai dengan karakteristik, minat dan tujuan pembelajaran anak yang hendak 

dicapai. 

 Dalam hal ini bermain plastisin akan lebih menarik minat anak untuk 

meningkatkan kreativitas, karena anak bisa bermain tanpa rasa bosan sehingga 

tujuan dapat tercapai. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat diduga bahwa dengan menggunakan 

media bermain plastisin sangat membantu anak dalam membuat bentuk 

misalkan bentuk–bentuk peralatan rumah tangga. 

 Pada gambar 2.1 dapat terlihat bagan kerangka berfikir yang 

memperlihatkan tentang kondisi sebelum penelitian dilakukan,  penelitian 

pada siklus I, dan penelitian pada siklus II. Dimana tiap-tiap siklusnya sangat 

berhubungan antara kondisi awal, siklus I dan siklus II. 

 Berdasarkan bagan kerangka berpikir pada gambar 2.1  peneliti berasumsi 

melalui metode bermain plastisin  dapat meningkatkan kreativitas anak dalam 

membuat bentuk di TK Masyitoh 02 Kawunganten, Cilacap, Kelompok B 

semester genap tahun ajaran 2011/2012. 
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Gambar 2.1 Bagan siklus I dan II 

  

 Pada kondisi awal, bermain plastisin di dalam kelas dan secara klasikal 

hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian peneliti melakukan 

tindakan bermain plastisin di ruang terbuka dan pembelajaran dengan 

kelompok. Pembelajaran ini dilakukan pada dua siklus dan hasilnya dapat 

terlihat pada kondisi akhir yang menunjukkan peningkatan kemampuan siswa. 

 

F.  Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

media bermain plastisin dapat meningkatkan kreativitas anak didik di 

kelompok B pada semester genap, TK Masyitoh 02 Kalijeruk Kec. 

Kawunganten Kab. Cilacap Tahun pelajaran 2011/2012. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

 Pada penelitian ini peneliti akan meneliti kelompok belajar kelas B TK 

Masyitoh 02 Kawunganten tahun pelajaran 2011/2012 dengan desain 

penelitian adalah  dengan menggunakan bentuk PTK (Penelitian Tindakan  

Kelas) yang maksudnya penelitian ini dilakukan dalam satu kelas.  

 Dalam Suharsimi (2006: 92) PTK menurut model Kurt Lewin konsep inti 

PTK nya dalam satu siklus terdiri dari empat langkah yaitu: 1. 1. Perencanaan 

/ planning, 2. Aksi / tindakan / acting, 3. Observasi / observing, 4. Refleksi / 

reflecting (Lewin 1990). 

 Menurut Tukiran (2010: 8) PTK model Kemmis dan Mc Taggart adalah 

pengembangan dari PTK model Kurt Lewin, yang terdiri dari perencanaan, 

tindakan, pengamatan dan refleksi yang keempatnya merupakan satu siklus 

(Depdiknas, 1999: 21) 

 Selain itu adalagi PTK model John Elliott yang juga mengembangkan 

PTK model Kurt Lewin, akan tetapi lebih detail, karena dalam model ini satu 

tindakan terdiri dari beberapa step / langkah tindakan yaitu, langkah tindakan 

1, langkah tindakan 2, dan langkah tindakan 3 (Depdiknas, 1999: 22) 

 Menurut Suharsimi Arikunto,dkk (2008: 2) PTK dalam bahasa inggris 

dikenal dengan istilah Classroom Action Recearch (CAR). Membentuk 

pengertian yaitu (1) Penelitian, (2) Tindakan, (3) Kelas. Maka dapat 
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disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan 

dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan.  

 Menurut Suharsimi (2008: 16) ada beberapa ahli yang mengemukakan 

model penelitian tindakan dengan bagan yang berbeda, akan tetapi garis 

besarnya sama, antara lain; perencanaan  tindakan (planning)  penerapan   

tindakan/pelaksanaan  (action)  mengobservasi   dan   mengevaluasi proses  

dan  hasil  tindakan / pengamatan   (observation  and  evaluation )  dalam  

melakukan kegiatan refleksi  (reflecting)  dan  seterusnya  sampai  perbaikan  

peningkatan yang diharapkan tercapai kriteria keberhasilan.  

 Adapun  model  dan   penjelasan   untuk  masing  –  masing  tahap   adalah 

sebagai  berikut :  
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 Pada hakekatnya penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan yang 

meliputi: 

1. Perencanaan (Planing) 

Dalam tahap  ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, 

dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. 

2. Tindakan 

Penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi 

penerapan isi rancangan, yaitu mengenai tindakan di kelas. 

3. Pengamatan  

Kegiatan pengamatan dilakukan oleh pengamat. Sambil melakukan 

pengamatan guru pelaksana mencatat semua yang terjadi sehingga 

memperoleh hasil yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya. 

4. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan. Kegiatan refleksi ini sangat tepat dilakukan ketika guru 

pelaksana sudah melakukan tindakan. Kemudian didiskusikan dengan 

peneliti. 

 Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah yang ada dalam 

memperbaiki proses belajar mengajar yang kurang tepat serta meningkatkan 

prestasi belajar siswa khususnya dan mutu pendidikan pada umumnya. 
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B.   Prosedur Penelitian 

 Dari berbagai desain penelitian yang ada peneliti menggunakan prosedur 

penelitian menurut Suharsimi Arikunto. (2008: 16) 

 Penelitian dilakukan dengan menggunakan 2 siklus dengan kegiatan 

masing masing siklus adalah sebagai berikut : 

1. SIKLUS I 

a. Tahap perencanaan  

Pada tahap ini peneliti menentukan langkah – langkah pengembangan 

seperti : 

1) Bekerjasama bersama observer menetapkan urutan materi 

pembelajaran dan cakupannya. 

2) Membuat dan melengkapi alat peraga 

3) Menetapkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran ini menggunakan  

media plastisin dari tanah liat 

4) Membuat lembar observasi untuk mengamati aktifitas anak didik, 

aktifitas guru dan kegiatan pembelajaran  

5) Mendesain alat evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

6) Mengubah  letak pembelajaran yang tadinya di kelas menjadi di ruang 

terbuka. 

b. Tahap pelaksanaan tindakan  

 Pada  tahap ini, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

yang telah direncanakan. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan metode pembelajaran yang telah ditetapkan bersama 



35 

 

 

 

pengembang. 

 Pelaksanaan tindakan selengkapnya sebagai berikut: 

1). Rencana Kegiatan Harian (RKH) pertemuan ke – 1 

No Waktu Kegiatan 

1 Kegiatan Awal 

(30 menit) 

1.Peneliti mengkondisikan anak sebelum    

   kegiatan pembelajaran. 

2.Peneliti memimpin doa dan membuka    

   pelajaran dengan salam. 

3.Peneliti melakukan apersepsi penyampaian  

   sarana belajar.   

4.Peneliti memotifasi kebutuhan  belajar  

2 Kegiatan Inti  

(60 menit) 

1.Peneliti menunjukkan contoh bentuk     

   seperti botol, sendok, piring, gelas.  

2.Peneliti mengenalkan nama dan kegunaan  

   dari bentuk yang dibuat 

3.Peneliti membuat botol, sendok, piring dan  

   gelas dari tanah liat, anak memperhatikan  

   kemudian mereka menirukan membuat. 

3 Kegiatan Akhir 

(30 menit) 

1.Peneliti mengajak anak untuk menyanyikan  

   lagu “Botol namanya budu”. 

2.Peneliti mengulas dan menyimpulkan  

   kegiatan yang telah dilakukan dalam sehari 

 

2). Rencana Kegiatan Harian (RKH) pertemuan ke – 2 

 

No Waktu Kegiatan 

1 Kegiatan Awal 

 (30 menit) 

1.Peneliti mengkondisikan anak   sebelum  

   kegiatan pembelajaran. 

2.Peneliti melakukan apersepsi penyampaian  

   sarana belajar.   

3.Peneliti mengajak anak untuk menyanyikan  

   lagu “ botol namanya budu”. 

4.Peneliti mengajak anak tanya jawab tentang  

   macam bentuk tanah liat yang dibuat   

   kemarin 

2 Kegiatan Inti 

(60 menit) 

1.Peneliti menunjukkan bentuk yang lain  

   seperti, sapu, serok, kursi, meja. 

2.Peneliti mengenalkan nama dan kegunaan  

   dari sapu, serok, kursi, dan meja. 

3.Peneliti membuat sapu, serok, kursi dan  

   meja  dari tanah liat, anak memperhatikan  
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   kemudian mereka menirukan membuat. 

3 Kegiatan Akhir 

(30 menit) 

1.Peneliti mengajak anak untuk menyanyikan  

   lagu “Botol namanya budu”. Dan lagu “  

   Rumahku”. 

2.Peneliti mengulas dan menyimpulkan  

   kegiatan yang telah  dilakukan. 

3.Peneliti mengevaluasi anak didik dari sehari  

   kegiatan. 

 

3). Rencana Kegiatan Harian (RKH) pertemuan ke -3 

No Waktu Kegiatan 

1 Kegiatan Awal 

(30 menit) 

1.Peneliti mengkondisikan anak sebelum  

   kegiatan pembelajaran. 

2.Peneliti melakukan apersepsi penyampaian  

   sarana belajar.   

3.Peneliti mengajak anak untuk bermain tebak  

   benda, dari macam – macam gambar bentuk   

   dalam kotak rahasia. 

4.Peneliti mengajak anak tanya jawab tentang  

   kegunaan benda yang pernah dibuat anak  

   dari plastisin tanah liat. 

2 Kegiatan Inti 

(60 menit) 

1.Peneliti menunjukkan benda nyata yang lain  

   seperti, HP, TV, CD. 

2.Peneliti menugaskan anak didik untuk  

   membuat bentuk HP,TV,CD, tanpa  

   diperlihatkan cara   membuatnya. 

3.Peneliti memberikan reward berupa kalung  

   gambar buah pada anak yang  telah  

   mengerjakan tugas dengan baik.  

3 Kegiatan Akhir 

(30 menit) 

1.Peneliti mengulas dan menyimpulkan  

   kegiatan yang telah dilakukan. 

2.Menyanyikan lagu “Botol” dan “Rumahku”. 

3.Peneliti mengevaluasi anak didik dari  

   kegiatan sehari. 

 

c. Tahap Pengamatan / Observasi 

  Pada tahap ini tim observasi / pengamat melakukan observasi 

terhadap pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi 

kreativitas anak. Disamping observasi kreativitas anak, peneliti 
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menggunakan observasi keterlibatan anak yang digunakan  kepada anak 

didik untuk mengetahui hambatan yang dialami anak didik selama proses 

pembelajaran berlangsung, dan untuk mengetahui kemampuan anak dalam 

membuat berbagai macam bentuk sesuai dengan keinginan anak. 

d. Tahap Refleksi 

  Setelah data observasi dianalisis, guru melakukan refleksi diri 

terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini, 

tim observer dan guru berusaha untuk dapat mengetahui kemampuan anak 

didik dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil tersebut digunakan 

untuk menentukan tindakan pada siklus berikutnya. 

  Adapun langkah – langkah dalam refleksi tindakan yaitu 

diantaranya langkah pertama merinci dan menganalisis efektifitas 

pembelajaran yang didasarkan pada hasil diskusi antara tim observer 

terhadapa hasil observasi aktifitas anak didik, data hasil observasi guru, 

serta hambatan yang dihadapi guru, minat / ketertarikan belajar anak 

terhadap permainan plastisin tanah liat dalam membuat macam bentuk 

peralatan rumah tangga, dan catatan kelas. 

 Langkah kedua mengidentifikasi permasalahan yang sudah dan belum 

terpecahkan atau yang muncul selama pembelajaran berlangsung, dengan 

mengajukan pertanyaan refleksi terhadap komponen Kegiatan Belajar 

Mengajar / KBM seperti : 

1) Apakah anak didik sudah memahami macam – macam bentuk    

      Misalkan bentuk peralatan rumah tangga yang sering dijumpai anak   
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     didik ? 

2) Apakah guru sudah berperan sesuai dengan yang telah direncanakan,  

      misalnya sebagai fasilitator, mediator, motivator? 

 Langkah ketiga yaitu menentukan tindak lanjut dengan cara merencanakan 

tindakan selanjutnya berdasarkan hasil refleksi yang direncanakan secara 

kolaborasi antara guru dan tim observer. 

 

2. SIKLUS II 

a. Tahap perencanaan  

 Diskusi dengan observer tentang permasalahan baru yang timbul pada 

siklus I, hasil refleksi pada siklus I dijadikan dasar menyusun rencana 

perbaikan pembelajaran di RKH pada siklus II 

b. Tahap pelaksanaan tindakan  

 Pada  tahap ini, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

yang telah direncanakan. Guru melaksanakan kegiatan dengan media sama 

dengan siklus I bedanya pada siklus I anak mengerjakan tugas secara 

individu pada siklus II anak melakukan kegiatan secara berkelompok 

Pelaksanaan tindakan selengkapnya sebagai berikut: 

1). Rencana Kegiatan Harian (RKH) pertemuan ke – 1 

No Waktu Kegiatan 

1 Kegiatan Awal 

(30 menit) 

1.Peneliti mengkondisikan anak sebelum    

   kegiatan pembelajaran. 

2.Peneliti memimpin doa dan membuka    

   pelajaran dengan salam. 

3.Peneliti melakukan apersepsi penyampaian  

   sarana belajar.   
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4.Peneliti memotifasi kebutuhan  belajar  

2 Kegiatan Inti  

(60 menit) 

1.Peneliti membagi jumlah anak 23 menjadi 3    

   kelompok kecil. 

2.Peneliti memperlihatkan benda konkrit   

   berupa gelang, cincin, kalung dan jam  

   tangan. 

3.Peneliti mulai membuat benda kesukaan  

   seperti: gelang, kalung, cincin, dan jam  

   tangan. 

3 Kegiatan Akhir 

(30 menit) 

1.Peneliti mengajak anak untuk tanya jawab  

   kegunaan kalung, gelang, cincin, dan jam  

   tangan. 

2.Menyanyikan lagu “nama-nama jari” 

3.Peneliti mengulas dan menyimpulkan  

   kegiatan yang telah dilakukan dalam sehari 

 

2). Rencana Kegiatan Harian (RKH) pertemuan ke – 2 

 

No Waktu  Kegiatan 

1 Kegiatan Awal 

 (30 menit) 

1.Peneliti mengkondisikan anak   sebelum  

   kegiatan pembelajaran. 

2.Peneliti melakukan apersepsi penyampaian  

   sarana belajar, anak duduk sesuai  

   kelompoknya kemarin.  

3.Peneliti mengajak anak untuk menyanyikan  

   lagu “ nama-nama jari”. 

 

2 Kegiatan Inti 

(60 menit) 

1.Peneliti menunjukkan bentuk yang lain  

   seperti mobil, motor, dan becak. 

2.Peneliti mengenalkan nama dan kegunaan  

   dari mobil, motor dan becak. 

3.Tanpa diberi contoh cara membuatnya,  

    siswa diberi tugas membuat mobil, motor  

    dan becak pada kelompoknya masing-  

   masing. 

3 Kegiatan Akhir 

(30 menit) 

1.Peneliti mengajak anak untuk menyanyikan  

   lagu “naik becak”. Dan lagu “ nama-nama  

   jari”. 

2.Peneliti mengulas dan menyimpulkan  

   kegiatan yang telah  dilakukan. 

3.Peneliti mengevaluasi anak didik dari sehari  

   kegiatan. 
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3). Rencana Kegiatan Harian (RKH) pertemuan ke -3 

No Waktu Kegiatan 

1 Kegiatan Awal 

(30 menit) 

1.Peneliti mengkondisikan anak sebelum  

   kegiatan pembelajaran. 

2.Peneliti melakukan apersepsi penyampaian  

   sarana belajar.   

3.Peneliti mengajak anak untuk bermain tebak  

   benda, dari macam – macam gambar bentuk   

   dalam kotak rahasia. 

2 Kegiatan Inti 

(60 menit) 

1.Peneliti memberikan motivasi dan arahan  

   untuk kegiatan hari ini. 

2.Peneliti menugaskan anak secara  

   berkelompok membuat bentuk benda yang  

   disukai anak, baik yang pernah dibuat atau  

   bentuk yang lain. 

3.Peneliti memberikan reward berupa kalung  

   gambar buah pada kelompok anak yang   

   telah mengerjakan tugas dengan baik.  

3 Kegiatan Akhir 

(30 menit) 

1.Peneliti mengulas dan menyimpulkan  

   kegiatan yang telah dilakukan. 

2.Menyanyikan lagu yang sudah dihafal anak. 

3.Peneliti mengevaluasi anak didik dari  

   kegiatan sehari. 

  

c. Tahap Pengamatan / Observasi 

  Penilaian yang diobservasi adalah tentang kreativitas anak dan 

keterlibatan anak pada saat pembelajaran. Pada penilaian ini dilihat 

perubahan yang terjadi pada anak saat siklus I dan pada siklus II. Cara 

penilaian berdasarkan kemampuan anak masing-masing pada siklus I dan 

ke II bukan pada kemampuan kelompoknya. 

d. Tahap Refleksi 

  Setelah data observasi dianalisis, guru melakukan refleksi diri 

terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini, 

tim observer dan guru berusaha untuk dapat mengetahui kemampuan anak 
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didik dalam pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus II. Hasil 

tersebut digunakan untuk menentukan tindakan pada siklus berikutnya 

apakah perlu melakukan siklus III atau cukup berhenti pada siklus II saja. 

  

C.   Ruang Lingkup Penelitian   

1. Subjek Penelitian  

 Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah anak didik di kelompok B TK 

Masyitoh 02 Kalijeruk Kawunganten Cilacap, yang berjumlah 23 anak 

didik, dengan rincian anak laki – laki sejumlah 11 orang dan anak 

perempuan sejumlah 12 orang.dan rentang usia berkisar antara 5 -6 tahun. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian  

a. Waktu Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada tahun 2011/2012 semester 

genap , dengan rincian : 

Siklus I  : Senin, 7 Mei 2012 – Rabu, 9 Mei 2012 

Siklus II : Senin, 14 Mei 2012 – Rabu, 16 Mei 2012 

b. Lokasi Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di TK Masyitoh 02 Kalijeruk 

Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, pada kelompok B. TK kami 

berdiri pada tahun 1998, di bawah naungan Yayasan Bina Bhakti Wanita 

Muslimat NU Kabupaten Cilacap. 
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D.  Sumber Data 

1. Pengertian Sumber Data Penelitian 

 Menurut Suharsimi (2006: 129) sumber data dalam penelitian adalah 

subyek dari mana data dapat diperoleh. 

 Menurut Sanapiah Faisal (1982: 391-394) sumber data merupakan data 

sejarah, data terpercaya yang dapat digunakan dalam penelitian disebut juga 

bukti sejarah. 

 Menurut Hadeli ( 2006: 73) Sumber data berasal dari pengumpulan data 

atau istilah lain instrument / alat pengumpul data. 

2. Jenis – jenis sumber data penelitian  

  Menurut Suharsimi Arikunto (2008: 130)  Untuk mempermudah penelitian 

sumber data yang dapat diperoleh  adalah  langsung wawancara atau memberi 

angket kepada siswa atau dari sumber data lain yaitu buku harian, dokumen, 

laporan pengamatan, tes hasil belajar,dll.  

 Menurut Sanapiah Faisal (1982: 391) sumber data penelitian 

diklasifikasikan menjadi dua kategori antara lain : 

a. Sumber data primer, yakni cerita atau penuturan atau catatan para saksi 

mata yang benar–benar menyaksikan peristiwa tersebut. 

b. Sumber data sekunder,yakni cerita atau penuturan atau catatan suatu 

peristiwa yang tidak disaksikan sendiri oleh pelapor, pelapor mungkin 

telah bicara pada saksi mata yang sebenarnya. 

 Arikunto (2006: 129) berpendapat untuk mempermudah mengidentifikasi 

sumber data, maka diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan huruf “P” dari 
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bahasa inggris antara lain:  

P : Person/ sumber data berupa orang,  

P : Place/ sumber data berupa tempat  

P : Paper/ sumber data berupa symbol 

Apabila sehubungan dengan wilayah maka sumber data yang jadi subjek 

penelitian menjadi : 

a. Penelitian populasi 

b.  Penelitian Sampel 

c.  Penelitian Kasus 

3. Sumber Data yang Digunakan Dalam Penelitian Ini 

 Sumber data yang dikemukakan pada penelitian ini adalah sumber data 

menurut Suharsimi Arikunto (2008: 130) yaitu sumber data langsung 

melalui wawancara kepada siswa dan sumber data tidak langsung, yang 

didapat dari observasi / pengamatan kepada siswa / dokumen hasil karya 

siswa.   

 

E. Variabel Penelitian 

1. Pengertian Variabel penelitian  

 Menurut F.N. Kerlinger  (Arikunto 2006: 116- 119)  variable sebagai 

sebuah konsep seperti halnya laki – laki dalam konsep jenis kelamin, insyaf 

dalam konsep kesadaran.  

 Menurut Sutrisno Hadi (Arikunto, 2006: 116) mendefinisikan variabel 

sebagai gejala yang bervariasi misalnya jenis kelamin, berat badan, dsb. Gejala 
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adalah obyek penelitian dan variabel adalah obyek penelitian yang bervariasi. 

 Arikunto (2006: 118) berpendapat variabel adalah objek penelitian, atau 

apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

 Sanapiah Faisal (1982: 82) berpendapat variabel adalah kondisi–kondisi 

atau karakteristik–karakteristik yang oleh pengeksperimen dimanipulasikan, 

dikontrol atau diobservasi.  

2. Jenis – jenis Variabel penelitian  

 Suharsimi Arikunto (2006: 116) berpendapat variabel ada dua  

a. variabel kuatintatif misalkan luas kota, umur, banyaknya jam dalam  

sehari, dll.  

b. variabel kualitatif, misalnya kemakmuran, kepandaian,dll. 

 Lebih luas lagi dari variabel kuantitatif diklasifikasikan menjadi 2 

kelompok yaitu variabel diskrit dan variabel kontinum. 

1). Variabel diskrit disebut variabel nominal atau kategorik, terdiri dari dua 

kutub berlawanan yakni “ya” dan “tidak”, “pria” dan “wanita” dengan kata lain 

angka yang digunakan dalam variabel diskrit ini untuk menghitung yaitu 

banyaknya pria atau wanita , maka angkanya dinyatakan sebagai frekuensi. 

2). Variabel kontinum dipisahkan menjadi 3 variabel kecil : 

a). Variabel ordinal yaitu variabel yang menunjukkan tingkatan, sebutan lain 

adalah variabel “lebih kurang” karena yang satu mempunyai kelebihan 

dibanding yang lain, misal Ani terpandai, Siti pandai, Nono tidak pandai. 

b). Variabel interval yaitu variabel yang mempunyai jarak, jika dibanding 

dengan variabel lain, sedang jarak itu dapat diketahui dengan pasti, misal 
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suhu udara di luar 31
0
C suhu tubuh kita 37

0
 C, maka selisih suhu adalah 

6
0
C. 

c). Variabel rasio yaitu variabel perbandingan, variabel ini dalam hubungan 

antar – sesamanya merupakan “sekian kali”. Contohnya Berat Pak Katro 70 

Kg sedangkan berat anaknya 35 Kg, berarti berat Pak Karto dua kali lipat 

berat anaknya. 

  Menurut Fred N. Kerlingert  (Arikunto, 2006: 119) variabel terdiri dari : 

a. Variabel tunggal, misalkan ada penelitian apa susu membuat orang 

menjadi gemuk maka variabel tunggalnya antara lain susu dan berat 

badan juga kesadaran bermasyarakat. 

b.  Variabel lebih dari satu, misal pengaruh lingkungan belajar terhadap 

prestasi murid, maka variabelnya antara lain lingkungan belajar di 

rumah, di sekolah bahkan di masyarakatnya/ pergaulannya. 

Menurut Hadeli (2006: 31-33) variabel terdiri dari: 

a. Variabel Nominal adalah variabel dimana tidak ada keharusan 

mengurutkan kategorinya. 

b. Variabel ordinal adalah variabel dimana kategorinya dapat diurutkan  

c. Variabel interval adalah variabel yang kategorinya dapat diurutkan dan 

jarak antar satu kategori dengan kategori berikutnya dapat dihitung 

dengan tepat. 

 Menurut Sanapiah Faisal (1982:  86) variabel terdiri dari: 

a. Variabel bebas adalah kondisi atau karakteristik yang oleh 

pengeksperimen dimanipulasikan dalam rangka untuk menerangkan 
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hubungannya dengan fenomena yang diobservasi. 

b. Variabel tergantung adalah kondisi atau karakteristik yang berubah 

atau muncul atau yang tidak muncul ketika pengeksperimen, 

mengintroduksi , merubah atau mengganti variabel bebas. 

 Selain itu Suharsimi (2006: 122) menyimpulkan macam variabel 

ada variabel yang mempengaruhi disebut variabel penyebab, variabel 

bebas atau independent variabel (x) dan variabel akibat yang disebut 

dengan variabel tidak bebas, variabel tergantung, variabel terikat,atau 

depent variabel (y). 

3. Variabel Dalam Penelitian Ini  

  Peneliti mengacu pada Arikunto (2006: 122) yang membedakan 

variabel menjadi dua, antara lain variabel bebas dan variabel terikat. 

 Dalam penelitian ini berjudul meningkatkan kreativitas anak melalui 

metode bermain plastisin, maka variabel bebasnya adalah bermain 

plastisin, dan variabel terikatnya adalah meningkatkan kreativitas anak 

didik. 

  

F. Metode Pengumpulan Data Penelitian 

1. Pengertian Metode Pengumpulan Data Penelitian  

  Menurut Suharsimi (2006: 149) metode pengumpulan data adalah 

cara memperoleh data, menentukan cara bagaimana dapat diperoleh data 

mengenai variabel –variabel tersebut. 

  Hadeli (2006: 73) berpendapat istilah lain untuk pengumpulan data 
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adalah instrument atau alat pengumpulan data. 

  Menurut Sanapiah Faisal (1982: 175) data diperlukan untuk 

menjawab masalah penelitian atau menguji hipotesis yang sudah 

dirumuskan. Membicarakan pengumpulan data akan berarti membicarakan 

alat yang digunakan dalam pengumpulan data. 

2. Jenis – jenis Metode Pengumpulan Data 

  Menurut Sanapiah (1982:175) ada banyak ragam alat pengumpulan 

data ada angket, wawancara, tes psikologi, observasi dan sebagainya. 

  Menurut Hadeli (2006: 73) jenis – jenis metode pengumpulan data 

yaitu angket / questionnaire, wawancara / interview, dan pengamatan / 

observation. 

  Arikunto (2006: 149) berpendapat, wawancara, observasi, 

kuesioner, dan dokumentasi, kesemuanya merupakan bagian dari metode 

pengumpulan data. 

3. Kebaikan dan Kelemahan Metode Pengumpulan Data 

  Arvil S.Barr, guru besar dan peneliti Universitas Wisconsin, 

mempertanyakan mana lebih baik martil, bor atau gergaji ? jawabnya 

adalah tidak ada yang lebih baik karena semua punya fungsi masing – 

masing dan punya kekurangan masing – masing, dengan kata lain peneliti 

hendaknya menggunakan metode tidak hanya satu agar dapat melengkapi 

data yang lainnya (Sanapiyah Faisal 1982: 175) 

a. Observasi 

  Menurut  Sanapiah Faisal (1982: 204)  observasi adalah 
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pengamatan langsung yang akan memberikan sumbangan yang amat 

penting dalam penelitian deskriptif. Catatan anekdot anak didik dapat 

dijadikan criteria pembanding lainnya, di samping kondisi, perbuatan atau 

performan yang ada. 

  Kerlinger dalam Arikunto (2006: 222) mengatakan bahwa 

mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua 

bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, 

menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya. Metode observasi adalah 

suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara 

sistematis dengan prosedur yang terstandar. 

  Suharsimi Arikunto (2006: 227-230) berpendapat dalam observasi 

dibutuhkan pengamatan yang objektif, dalam pengamatan atau observasi 

melalui 2 tahap antara lain : 

1)  Tahap pertama yaitu mendiskusikan format observasi,apa yang harus  

     diamati dan bagaimana cara membuat catatan apa dibuat dalam    

     lembar observasi atau booklet terpisah. 

2) Tahap kedua  yaitu latihan mengamati dan sekaligus mencatat. 

  Hadeli (2006: 82-87) berpendapat pengamatan atau observasi  

adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan 

terhadap objek baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan 

ini menempuh tiga cara utama antara lain: 

1) Pengamatan langsung 

2) Pengamatan tidak langsung, bisa dengan perantara suatu  alat atau   
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cara 

3) Pengamatan partisipatif, yaitu pengamatan dengan cara ikut ambil 

bagian atau melibatkan diri dalam suatu objek yang diteliti.  

 Lembar observasi terdiri dari lembar observasi anak dan lembar observasi 

guru. 

a) Lembar Observasi Kreativitas  Anak 

b) Lembar Observasi keterlibatan Anak  

c) Lembar Observasi Guru Kelas 

Lembar Observasi Kreativitas Anak 

Nama   :.................................................... 

Jenis Kelamin  :.................................................... 

Umur   :.................................................... 

Tgl. Observasi  :..................................................... 

No Indikator 

Kriteria Penilaian 

Ket 
�

�

�

� 

�

�

� 

�

� 
� 

1 Keterampilan membuat bentuk       

2 Kerapian membuat bentuk       

3 Kemampuan untuk menambahkan 

bentuk lain pada bentuk yang ada 

     

4 Komposisi atau bentuk yang 

proporsional dan menarik 

     

 

Keterangan : 

 

Symbol ���� artinya anak berkembang sangat baik / optimal 
Symbol ���     artinya anak berkembang sesuai harapan 

Symbol ��        artinya anak mulai berkembang 

Symbol �       artinya anak belum berkembang 
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Lembar Observasi Keterlibatan Anak 

 Nama   :.................................................... 

 Jenis Kelamin  :.................................................... 

 Umur   :.................................................... 

 Tgl. Observasi  :..................................................... 

No Aspek yang diamati Ya Tidak 

1 Anak mampu mengikuti instruksi guru selama 

proses kegiatan pembelajaran  

  

2 Keterlibatan anak selama proses pembelajaran   

3 Keaktifan anak selama proses pembelajaran   

4 Perhatian / ketertarikan anak selama proses 

pembelajaran  

  

 

 Lembar observasi keterlibatan anak di atas menurut Nana Sudjana 

(2010: 60-62) untuk kriteria dalam proses belajar mengajar diperlukan 

untuk tolak ukur keberhasilan proses belajar mengajar. Proses belajar 

mengajar dapat dilihat dari efisiensi, keefektifan, relevansi, produktivitas 

proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan pengajaran.  

 

LEMBAR OBSERVASI GURU KELAS 

 

� NAMA MAHASISWA : ...................................................... 

� N I M    : ...................................................... 

� TEMA    : ...................................................... 

� HARI/TANGGAL  : ...................................................... 

 

KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN 

 

INDIKATOR YA TIDAK 

A. PEMBUKAAN   

1. Menentukan media pembelajaran    

2. Menyusun langkah- langkah kegiatan   
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pembelajaran 

3. Apersepsi dalam pembelajaran sesuai tema   

4. Menyiapkan alat penilian   

 
  

B. INTI   

1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara 

individu, kelompok, dan klasikal 

  

2. Menggunakan media pembelajaran   

3. Melakukan komunikasi secara efektif dengan 

anak didik 

  

4. Membantu menumbuhkan kepercayaan diri anak 

didik  

  

5. Berorientasi pada kebutuhan anak didik   

   

C. PENUTUP   

1. Melaksanakan penilaian pada saat pembelajaran   

2. Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran   

3. Mengulas kagiatan hari ini   

4. Menyampaikan pesan pada pembelajaran hari ini   

   

 

Cilacap,..................... 

          Teman sejawat / Supervisor / Penguji  

           

            ........................ 
                     NIP.   

b.  Dokumentasi  

 Yaitu berupa alat yang dapat mendukung data yang dibutuhkan, 

peneliti menggunakan beberapa alat dokumentasi antara lain: portofolio 

anak, catatan anecdot record anak didik. Catatan anekdot anak didik dapat 

dijadikan kriteria pembanding lainnya, di samping kondisi, perbuatan atau 

performan yang ada. 

 Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 231) metode dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal – hal atau variebel yang berupa catatan, 
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portofolio, majalah, agenda dan sebagainya.  

 Sanapiah Faisal (1982: 133) berpendapat analisis dokumen adalah 

telaah sistematis atas catatan – catatan atau dokumen – dokumen sebagai 

sumber data. Analisis dokumen sangat berguna dalam menambah 

pengetahuan penting mengenai suatu bidang studi.   

 Menurut IGAK Wardhani (2008: 2.28) dokumen / catatan harian 

tentang guru dan siswa saat pembelajaran berlangsung, atau segera 

setelah pembelajaran selesai. Catatan ini dapat berisi pendapat, reaksi, 

atau saran tentang pembelajaran yang telah berjalan. 

 

4. Metode Penelitian yang digunakan  

 Sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan observasi atau pengamatan sebagai metode pengumpulan 

data dilengkapi dengan catatan anekdot anak didik dan dokumen yang 

ada. 

  Dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas proses pengambilan 

data peneliti dibantu oleh teman sejawat sebagai observer, yaitu: 

Nama  : SURATINAH 

Jabatan : Kepala TK PERTIWI Kawunganten 

NIP  : 19590728 198303 2 011 

  Tugas observer yaitu mengamati kegiatan guru dan anak didik saat 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran di kelas, Kegiatan guru meliputi 

penerapan pendekatan pembelajaran yang telah dipilih, penggunaan alat 
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peraga yang ditetapkan, interaktif antara guru dan siswa, sesuai dengan 

lembar pengamatan yang telah disiapkan. Pengamatan terhadap siswa 

antara lain sikap dan peran aktifnya dalam proses pembelajaran. Selain itu 

juga observer perlu memberikan masukan mengenai pelaksanaan  

perbaikan pembelajaran. 

 

G. Metode Analisis Data  

1. Pengertian Metode Analisis Data Penelitian 

  Menurut arikunto (2006: 236) yang dilakukan dalam langkah 

persiapan ini adalah memilih / menyortir data sedemikian rupa sehingga 

hanya data yang terpakai saja yang tertinggal. Dalam buku lain sering 

disebut pengolahan data, ada yang menyebut data preparation, ada pula 

data analisis.  

 Menurut Mills 2008 dalam IGAK Wardhani (2008: 5.4) analisis 

data adalah upaya yang dilakukan oleh guru yang berpern sebagai peneliti 

untuk merangkum secara akurat data yang telah dikumpulkan dalam 

bentuk yang dapat dipercaya dan benar. 

 Suharsimi (2008: 132) berpendapat analisis data merupakan suatu 

usaha untuk memilih, memilah, membuang, menggolongkan, serta 

menyusun dalam kategori untuk menjawab pertanyaan pokok tentang tema 

apa yang dapat ditemakan pada data dan seberapa jauh data dapat 

mendukung tema.   
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2. Jenis – Jenis Metode Analisis data 

 Menurut Suharsimi A. (2006: 343-344)  dalam menganalisis data 

peneliti akan menganalisis suatu data yang ditinjau dari dua hal,yaitu 

penelitian statistik dan non statistik 

a. Penelitian statistik harus mempertimbangkan pengambilan sampel.    

Pada umumnya penelitian yang diadakan penelitian sampel. 

b. Penelitian non statistik adalah mencari proporsi, mencari persentasi 

dan rasio, disebut juga  data kualitatif bukan data kuantitatif.  

 Menurut Sanapiah Faisal (1982: 253) statistik adalah seperangkat 

tehnik matematika untuk mengumpulkan, mengorganisasi, menganalisis, 

dan menginterprestasi data angka. Dikenal dua jenis pengolahan statistik, 

yakni analisis deskriptif dan analisis inferensial. 

1) Analisis Deskriptif adalah data deskriptif menggambarkan suatu 

kelompok, dan hanya berlaku untuk kelompok itu sendiri. 

2) Analisis Inferensial, selalu melibatkan proses sampling dan pemilihan 

kelompok kecil yang diasumsi berhubungan dengan kelompok besar 

tempat tertariknya kelompok kecil itu. 

 Analisis data inferensial terbagi menjadi dua yaitu tes statistik 

parametrik dan tes statistik nonparametrik. 

 Menurut Suharsimi (2008: 131) dalam pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas ada dua jenis data yang dapat dikumpulkan peneliti yaitu : 

a. Data Kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) dapat dianalisis secara 

deskriptif, peneliti menggunakan analisis statistic deskriptif, contoh 
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mencari nilai rata –rata. 

b. Data Kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat 

yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat 

pemahaman terhadap suatu mata pelajaran, perhatian, antusias, 

kepercayaan diri, motifasi belajar, dll dapat dianalisis secara kualitatif.  

 

3. Kebaikan dan Kelemahan Metode Analisis Data 

 Arikunto, dkk (2006: 131) kelemahan dari metode analisis data 

adalah walaupun data yang telah dikumpulkan lengkap dan valid, jika 

peneliti tidak mampu menganalisisnya maka data tidak akan memiliki nilai 

ilmiah yang dapat digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. 

 Kelebihan metode analisis data  menurut Arikunto, (2006: 131) 

kegiatan pengumpulan data yang benar dan tepat merupakan jantungnya 

penelitian tindakan, sedangkan analisis data akan memberikan kehidupan 

dalam kegiatan penelitian. Untuk itu seorang peneliti perlu memahami 

tehnik analisis data yang tepat agar manfaat penelitiannya memiliki nilai 

ilmiah yang tinggi. 

  

4. Metode Analisis Data yang Digunakan 

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian ini tidak terfokus 

pada angka tapi pada gambaran kejadian yang berlangsung.  

 Menurut Arikunto (2008: 131)  menyatakan bahwa penelitian tidak 
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menitik beratkan pada angka - angka tetapi pada upaya untuk memberikan 

gambaran atas fenomena yang sedang berlangsung.  

 

H. Kriteria Keberhasilan 

 Penelitian ini dikatakan berhasil jika seluruh siswa dapat menguasai materi 

sebesar 70% sampai 80%. 

 Menurut Nana Sudjana (2010: 8) Penilaian Acuan Patokan / PAP adalah 

penilaian patokan yang harus dikuasai oleh siswa. Dengan demikian 

keberhasilan siswa dibanding dengan tujuan pada patokan bukan pada rata–rata 

dalam kelompok siswa. Keberhasilan bisa ditentukan kriterianya, yakni 

berkisar 75% - 80% dari tujuan atau nilai yang seharusnya dicapai. Kurang dari 

kriteria tersebut dinyatakan belum berhasil. 

 Menurut Mulyasa (2010:183) bersumber pada hasil yang diperoleh dari 

penilaian yang dilakukan guru mencerminkan pemahaman siswa pada konsep 

yang diajarkan diharapkan adanya peningkatan pemahaman sesuai nilai yang 

diperoleh oleh masing–masing siswa. Minimal 75 % dari jumlah siswa 

mencapai nilai hasil belajar tuntas dari materi yang diajarkan pada siklus I dan 

siklus II. 

 Kriteria ketuntasan belajar  idealnya lebih besar dari 60 %, namun  tiap  

sekolah  dapat  menentukan  sendiri  sesuai  dengan kondisi sekolah.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil Penelitian  

 Pembelajaran akan kreativitas sebelum penelitian dilakukan sangat kurang 

diminati anak didik, selain itu secara umum orang lebih mengutamakan 

kecerdasan IQ saja daripada kreativitas, padahal kreativitas penting, hal ini 

juga terjadi di kelas dimana kami mengajar. Dalam  pengamatan   kami anak  

didik    di    TK  Masyithoh  02  Kalijeruk  Kecamatan Kawunganten 

Kabupaten  Cilacap  Jawa  Tengah, tahun    pelajaran 2011/2012 semester 

genap ini, kreativitas  anak   masih    rendah,  hal ini dapat  terlihat    ketika   

mengerjakan    tugas   ketrampilan   apapun   masih banyak terlihat anak yang  

hanya   mencontoh    dan   tidak   berani/ tidak mau mencoba menambah 

bentuk lain dari contoh    yang  sudah  ada. Selain itu anak didik banyak yang 

terlihat bosan, ngantuk, kurang tertarik,  dan bahkan ada yang  main  sendiri  

saat  mengerjakan  ketrampilan  seperti menggambar, mewarnai, menjiplak, 

menggunting atau ketrampilan lainnya. Padahal jika anak tidak bosan 

mengerjakan ketrampilan, hasil kegiatan atau prakarya anak dapat 

meningkatkan kecerdasan visual spasial anak. Dengan ketrampilan tangan 

anak dapat memanipulasi bahan, kreativitas dan imajinasi anak pun terlatih 

karenanya. Selain itu kerajinan tangan dapat membangun kepercayaan diri 

anak. 

 Berbagai upaya telah dilakukan guru dalam meningkatkan kreativitas anak 
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didik, seperti  menggambar  di halaman, mewarnai gambar yang sudah ada, 

dll.  Akan   tetapi   belum   didapat   peningkatan   kreativitas  pada  anak  

didik  secara signifikan. Dari 23 anak didik hanya 3 siswa yang dapat 

mengerjakan tugas tanpa bantuan Guru, sedangkan yang lain masih dibantu 

Guru, hal ini berarti kreativitas siswa masih sangat rendah. 

 Berdasarkan pengamatan masalah yang ada pada TK kami,  langkah yang 

akan diambil peneliti  agar  kreativitas  anak    dapat    meningkat    adalah     

dengan      metode   bermain    plastisin. Peneliti mencoba mencari jalan keluar 

masalah dengan upaya perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), karena masalah tersebut dapat menimbulkan masalah baru 

dalam Kegiatan Balajar Mengajar (KBM) di TK yang kami kelola. 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan di TK Masyitoh 02 

Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap dilaksanakan dalam 2 siklus. 

Siklus I dan II masing-masing dilaksanakan dalam 3 pertemuan. Siklus I 

dilaksanakan pada hari senin sampai dengan rabu, tanggal 7-9 Mei 2012. 

Siklus II dilaksanakan pada hari senin sampai dengan rabu, tanggal 14-16 Mei 

2012. 

 Hasil belajar anak didik pada kelompok B TK Masyitoh 02 Kawunganten 

Cilacap pada tahun pelajaran 2011/2012 dalam upaya meningkatkan 

kreativitas anak didik melalui metode bermain plastisin secara umum 

mengalami kemajuan. 
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B. Deskripsi Setiap Siklus 

Berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam 

peningkatan kreativitas, berbagai penyebab munculnya permasalahan, 

sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan, dilakukan serangkain 

tindakan untuk mengatasi permasalah tersebut. Tindakan penelitian ini terdiri 

dari dua siklus, dengan  prosedur penelitian meliputi: penyusunan rencana 

tindakan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Deskripsi 

masing-masing siklus dikemukakan berikut ini: 

1. Kondisi Awal  

 Pada kondisi awal kemampuan anak dalam peningkatan kreativitas di TK 

Masyitoh 02 Kawunganten Cilacap  masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada 

kondisi anak yang lebih suka main sendiri-sendiri, kurang antusias saat guru 

memberi pembelajaran tentang kreativitas. 

 Ketidakmampuan anak menciptakan hasil karya sesuai yang diinginkan 

disebabkan belum adanya keberanian dalam membuat berbagai hasil karya, 

perasaan takut salah dan juga kurangnya motifasi guru dalammembuat hasil 

karya baik berupa menggambar, mewarnai, membuat bentuk dengan berbagai 

media, dll. 

 Berdasarkan hasil penelitian awal, jumlah anak yang sudah mampu 

mencapai indikator keberhasilan masih sedikit, dari 23 anak didik hanya 3  

siswa yang dapat mengerjakan tugas tanpa bantuan Guru, sedangkan yang lain 

masih dibantu Guru, hal ini berarti kreativitas siswa masih sangat rendah, hal 

demikian dapat dilihat pada table 4.1. 
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Tabel 4.1 Lembar Observasi Kondisi Awal Anak 

No 
Nama 

Anak 

Indikator 
Kesimpulan 

1 2 3 4 

1 Faiz �� � �� �� MB 

2 Azwar �� � ��� �� MB 

3 Iqbal ��� �� ��� �� BSH 

4 Sobhan ��� �� �� �� MB 

5 Vega � � � � BB 

6 Sofi �� � � � BB 

7 Syifa � � � � BB 

8 Putri �� � � � BB 

9 Lila � �� � � BB 

10 Dhilla �� � � � BB 

11 Rohmah � �� � � BB 

12 Fiqoh �� � � � BB 

13 Nia �� �� � � MB 

14 Sari �� � �� �� MB 

15 Tio �� � � �� MB 

16 Fikri �� �� �� �� MB 

17 Dita � � � � BB 

18 Alfath �� �� �� �� MB 

19 Alim �� �� � � MB 

20 Afif ��� ��� �� �� BSH 

21 Arun ��� ��� �� �� BSH 

22 Fatah �� �� �� �� MB 

23 Nabil �� � �� �� MB 

 

Keterangan indikator kreativitas: 

Indikator 1. Trampil membuat bentuk 

Indikator 2. Rapi membuat bentuk 

Indikator 3. Mampu menambah bentuk lain pada bentuk yang ada 

Indikator 4. Komposisi bentuk proporsional 

 

Keterangan penilaian: 

�   : artinya anak belum berkembang (BB) 

� � : artinya anak mulai berkembang (MB) 

� �� : artinya anak berkembang sesuai harapan (BSH) 

� ��� : artinya anak berkembang sangat baik /optimal (BSB)  
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Tabel 4.2 Pada kondisi awal, Data Frekuensi dan prosentase pembelajaran 

Tahap 

Belum 

berkembang 

Mulai 

berkembang 

Berkembang 

sesuai harapan 

Berkembang 

sangat baik 

F % F % F % F % 

Studi Awal 9 39 11 48 3 13 0 0 

 

  Dari tabel 4.1 dan 4.2  dapat diketahui bahwa pada kondisi awal dari 23 

jumlah anak yang ada. Jumlah anak yang belum berkembang ada  9 anak (39%), 

anak yang mulai berkembang ada 11 anak (48%), dan anak yang berkembang 

sesuai harapan ada 3 anak (13%) sedangkan yang berkembang sangat baik/ 

optimal masih belum ada. 

 

2. Siklus I 

 Masih banyak anak yang belum mampu memcapai indikator-indikator 

keberhasilan pada kondisi awal, hal tersebut membuat peneliti berusaha 

melakukan perbaikan melalui kegiatan pada siklus I. Kegiatan pada siklus I 

adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

1) Bekerjasama bersama observer menetapkan urutan materi pembelajaran 

dan cakupannya. 

2) Membuat dan melengkapi alat peraga 

3) Menetapkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran ini menggunakan  media 

plastisin dari tanah liat 

4) Membuat lembar observasi untuk mengamati aktifitas anak didik, 

aktifitas guru dan kegiatan pembelajaran  

5) Mendesain alat evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
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6) Mengubah  letak pembelajaran yang tadinya di kelas menjadi di ruang 

terbuka. 

b.  pelaksanaan tindakan   

1). Rencana Kegiatan Harian (RKH) pertemuan ke-1 Senin, 7 Mei 2012 

Kegiatan Awal: 

a). Peneliti mengkondisikan anak sebelum kegiatan pembelajaran 

b). Peneliti memimpin doa dan membuka pelajaran dengan salam 

c). Peneliti menyampaikan apersepsi penyampaian sarana belajar 

d). Peneliti memotifasi kebutuhan belajar 

Kegiatan Inti: 

a). Peneliti menunjukkan contoh bentuk seperti botol, sendok, piring,       

     gelas 

b). Peneliti mengenalkan nama dan kegunaan dari bentuk yang dibuat 

c). Peneliti membuat botol, piring, gelas dan sendok dari tanah liat, anak  

     memperhatikan kemudian mereka menirukan membuat 

Kegiatan Akhir: 

a). Peneliti mengajak anak menyanyikan lagu “botol namanya budu”. 

b). Peneliti mengulas dan menyimpulkan kegiatan yang telah dilakukan  

     dalam sehari. 

2). Rencana Kegiatan Harian (RKH) pertemuan ke-2 Selasa, 8 Mei 2012 

Kegiatan awal: 

a). Mengkondisikan anak sebelum kegiatan pembelajaran  

b). Peneliti melakukan apersepsi penyampaian sarana belajar. 
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c). Peneliti mengajak anak untuk menyanyikan lagu “ botol namanya    

     budu”. 

d). Peneliti mengajak anak tanya jawab tentang macam bentuk tanah  

     liat yang dibuat kemarin 

Kegiatan Inti: 

a). Peneliti menunjukkan bentuk yang lain seperti, sapu, serok, kursi,  

     dan meja. 

b). Peneliti mengenalkan nama dan kegunaan dari sapu, serok, kursi,  

     dan meja. 

c). Peneliti membuat sapu, serok, kursi dan meja  dari tanah liat, anak  

     memperhatikan kemudian mereka menirukan membuat. 

Kegiatan Akhir: 

a). Peneliti mengajak anak untuk menyanyikan lagu “Botol namanya  

     budu”. Dan lagu “Rumahku”. 

b). Peneliti mengulas dan menyimpulkan kegiatan yang telah dilakukan. 

c). Peneliti mengevaluasi anak didik dari sehari kegiatan. 

3). Rencana Kegiatan Harian (RKH) pertemuan ke-3, Rabu, 9 Mei 2012 

Kegiatan awal: 

a). Peneliti mengkondisikan anak sebelum kegiatan pembelajaran. 

b). Peneliti melakukan apersepsi penyampaian sarana belajar.   

c). Peneliti mengajak anak untuk bermain tebak benda, dari macam–  

     macam gambar bentuk dalam kotak rahasia. 

d). Peneliti mengajak anak tanya jawab tentang kegunaan benda yang  
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     pernah dibuat anak dari plastisin tanah liat. 

Kegiatan Inti: 

a). Peneliti memberikan motivasi dan arahan untuk kegiatan hari ini. 

b). Peneliti menjelaskan tentang macam– macam bentuk yang dibuat 

c), Peneliti menunjukkan benda nyata yang lain seperti, HP, TV, CD. 

d). Peneliti menugaskan anak didik untuk membuat bentuk HP,TV,CD,  

     tanpa diperlihatkan cara   membuatnya. 

e). Peneliti memberikan reward berupa kalung gambar buah pada anak  

     yang  telah mengerjakan tugas dengan baik.  

Kegiatan Akhir: 

a). Peneliti mengulas dan menyimpulkan kegiatan yang telah dilakukan. 

b). Peneliti memberikan pesan agar anak suka bermain tanah liat  

     membuat macam bentuk yang  disukai. 

c). .Menyanyikan lagu “Botol” dan “Rumahku”. 

d). Peneliti mengevaluasi anak didik dari kegiatan sehari. 

c. Tahap Pengamatan / Observasi 

  Pada tahap ini tim observasi / pengamat melakukan observasi terhadap 

pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi kreativitas anak. 

Disamping observasi kreativitas anak, peneliti menggunakan observasi 

keterlibatan anak yang digunakan  kepada anak didik untuk mengetahui hambatan 

yang dialami anak didik selama proses pembelajaran berlangsung, dan untuk 

mengetahui kemampuan anak dalam membuat berbagai macam bentuk sesuai 

dengan keinginan anak. 
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d. Tahap Refleksi 

 Setelah dilakukan pengamatan pada siklus I,  peneliti mendapatkan hasil 

observasi seperti yang tertera pada tabel 4.3 kondisi anak berubah setelah 

dilakukan siklus I,  peneliti melakukan penelitian selama 3 kali pertemuan pada 

siklus I. 

Tabel 4.3 Hasil observasi siklus I 

No 
Nama 

Anak 

Indikator 
Kesimpulan 

1 2 3 4 

1 Faiz ��� �� ��� ��� BSH 

2 Azwar ��� �� ���� ��� BSH 

3 Iqbal ���� ��� ���� ��� BSB 

4 Sobhan ���� ��� ��� ��� BSH 

5 Vega �� �� �� �� MB 

6 Sofi ��� �� �� �� MB 

7 Syifa �� �� �� �� MB 

8 Putri ��� �� �� �� MB 

9 Lila �� ��� �� �� MB 

10 Dhilla ��� �� �� �� MB 

11 Rohmah �� ��� �� �� MB 

12 Fiqoh ��� �� �� �� MB 

13 Nia ��� ��� �� �� BSH 

14 Sari ��� �� ��� ��� BSH 

15 Tio ��� �� �� ��� BSH 

16 Fikri ��� ��� ��� ��� BSH 

17 Dita �� �� �� � MB 

18 Alfath ��� ��� ��� ��� BSH 

19 Alim ��� �� �� �� BSH 

20 Afif ���� ���� ��� ��� BSB 

21 Arun ���� ���� ��� ��� BSB 

22 Fatah ��� ��� ��� ��� BSH 

23 Nabil ��� �� ��� ��� BSH 

 

Keterangan indikator kreativitas: 

Indikator 1. Trampil membuat bentuk 

Indikator 2. Rapi membuat bentuk 

Indikator 3. Mampu menambah bentuk lain pada bentuk yang ada 

Indikator 4. Komposisi bentuk proporsional 
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Keterangan penilaian: 

�   : artinya anak belum berkembang (BB) 

� � : artinya anak mulai berkembang (MB) 

� �� : artinya anak berkembang sesuai harapan (BSH) 

� ��� : artinya anak berkembang sangat baik/ optimal (BSB) 

 

Tabel 4.4 Pada Siklus I , Data Frekuensi dan prosentase kegiatan  pembelajaran 

Tahap 

Belum 

berkembang 

Mulai 

berkembang 

Berkembang 

sesuai harapan 

Berkembang 

sangat baik 

F % F % F % F % 

Siklus I 0 0 9 39 11 48 3 13 

 

 Pada tabel 4.3 dan 4.4 dari hasil observasi pada siklus I dapat diketahui 

peningkatan kemampuan anak dari jumlah anak yang belum berkembang pada 

kondisi awal ada 9 anak, pada siklus I jumlah anak yang belum berkembang sudah 

tidak ada lagi, jumlah anak yang mulai berkembang pada siklus I menjadi 9 anak 

(39%)  jumlah anak yang berkembang sesuai harapan ada 11 anak (48%) dan 

jumlah anak yang berkembang sangat baik/ optimal ada 3 anak (13%). 

3. Siklus II 

a. Tahap perencanaan  

 Diskusi dengan observer tentang permasalahan baru yang timbul pada 

siklus I, hasil refleksi pada siklus I dijadikan dasar menyusun rencana 

perbaikan pembelajaran di RKH pada siklus II. 

b. Tahap pelaksanaan tindakan  

 Pada  tahap ini, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

yang telah direncanakan. Guru melaksanakan kegiatan dengan media sama 

dengan siklus I bedanya pada siklus I anak mengerjakan tugas secara individu 

pada siklus II anak melakukan kegiatan secara berkelompok 
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Pelaksanaan tindakan selengkapnya sebagai berikut: 

1). Rencana Kegiatan Harian (RKH) pertemuan ke-1, Senin, 14 Mei 2012 

Kegiatan awal: 

a). Peneliti mengkondisikan anak sebelum kegiatan pembelajaran. 

b). Peneliti memimpin doa dan membuka pelajaran dengan salam. 

c). Peneliti melakukan apersepsi penyampaian sarana belajar.   

d). Peneliti memotifasi kebutuhan  belajar. 

Kegiatan Inti: 

a). Peneliti membagi jumlah anak 23 menjadi 3 kelompok kecil. 

b). Peneliti memperlihatkan benda konkrit berupa gelang, cincin,  

     kalung dan jam tangan. 

c). Peneliti mulai membuat benda kesukaan seperti: gelang, kalung,  

     cincin, dan jam tangan. 

Kegiatan Akhir: 

a). Peneliti mengajak anak untuk tanya jawab kegunaan kalung, gelang,  

     cincin, dan jam tangan. 

b). Menyanyikan lagu “nama-nama jari” 

c). Peneliti mengulas dan menyimpulkan kegiatan yang telah dilakukan  

     dalam sehari. 

2). Rencana Kegiatan Harian (RKH) pertemuan ke-2,Selasa, 15 Mei 2012 

Kegiatan awal: 

a). Peneliti mengkondisikan anak   sebelum kegiatan pembelajaran. 

b). Peneliti melakukan apersepsi penyampaian sarana belajar, anak  
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     duduk sesuai  kelompoknya kemarin.  

c). Peneliti mengajak anak untuk menyanyikan lagu “ nama-nama jari”. 

d). Peneliti mengajak anak tanya jawab tentang macam bentuk tanah  

     liat yang dibuat kemarin. 

Kegiatan Inti: 

a). Peneliti menunjukkan bentuk yang lain seperti mobil, motor, dan  

     becak. 

b). Peneliti mengenalkan nama dan kegunaan dari mobil, motor dan  

     becak. 

c). Tanpa diberi contoh cara membuatnya, siswa diberi tugas membuat  

     mobil, motor dan becak pada kelompoknya masing-masing. 

Kegiatan Akhir: 

a). Peneliti mengajak anak untuk menyanyikan lagu “naik becak”. Dan  

     lagu “ nama-nama jari”. 

b). Peneliti mengulas dan menyimpulkan kegiatan yang telah dilakukan. 

c). Peneliti mengevaluasi anak didik dari sehari kegiatan. 

3). Rencana Kegiatan Harian (RKH) pertemuan ke-3, Rabu, 16 Mei 2012 

Kegiatan awal: 

a). Peneliti mengkondisikan anak sebelum kegiatan pembelajaran. 

b). Peneliti melakukan apersepsi penyampaian sarana belajar.   

c). Peneliti mengajak anak untuk bermain tebak benda, dari macam –  

     macam gambar bentuk  dalam kotak rahasia. 

d). Peneliti mengajak anak tanya jawab tentang kegunaan benda yang  
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     pernah dibuat anak dari plastisin tanah liat. 

Kegiatan Inti: 

a). Peneliti memberikan motivasi dan arahan untuk kegiatan hari ini. 

b). Peneliti menugaskan anak secara berkelompok membuat bentuk benda  

     yang disukai anak, baik yang pernah dibuat atau bentuk yang lain. 

c). Peneliti memberikan reward berupa kalung gambar buah pada  

     kelompok anak yang telah mengerjakan tugas dengan baik. 

Kegiatan Akhir: 

a). Peneliti mengulas dan menyimpulkan kegiatan yang telah dilakukan. 

b). Peneliti memberikan pesan agar anak suka bermain tanah liat membuat    

     macam bentuk  yang  disukai. 

c). Menyanyikan lagu yang sudah dihafal anak. 

d). Peneliti mengevaluasi anak didik dari kegiatan sehari.  

c. Tahap Pengamatan / Observasi 

  Penilaian yang diobservasi adalah tentang kreatifitas anak dan keterlibatan 

anak pada saat pembelajaran. Pada penilaian ini dilihat perubahan yang terjadi 

pada anak saat siklus I dan pada siklus II. Cara penilaian berdasarkan 

kemampuan anak masing-masing pada siklus I dan ke II bukan pada 

kemampuan kelompoknya. 

d. Tahap Refleksi 

 Setelah data observasi dianalisis, guru melakukan refleksi diri terhadap 

kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini, tim observer 

dan guru berusaha untuk dapat mengetahui kemampuan anak didik dalam 
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pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus II. Hasil tersebut digunakan 

untuk menentukan tindakan pada siklus berikutnya apakah perlu melakukan 

siklus III atau cukup berhenti pada siklus II saja 

 Setelah dilakukan pengamatan pada siklus I, berdasarkan lampiran 4 

peneliti mendapatkan hasil yang tertera pada tabel 4.5. 

 Ternyata setelah dilakukan pembelajaran pada siklus II terjadi peningkatan 

jumlah anak yang mampu mencapai indikator-indikator penilaian. 

Peningkatan kemampuan pada anak didik ini membuktikan bahwa peneliti 

berhasil melakukan penelitian pada anak didik. 

Tabel 4.5 Hasil observasi siklus II 

No 
Nama 

Anak 

Indikator 
Kesimpulan 

1 2 3 4 

1 Faiz ���� ��� ���� ��� BSB 

2 Azwar ���� ��� ���� ��� BSB 

3 Iqbal ���� ���� ���� ��� BSB 

4 Sobhan ���� ���� ���� ��� BSB 

5 Vega ��� ��� �� ��� BSH 

6 Sofi ���� ��� �� ��� BSH 

7 Syifa ��� �� �� �� MB 

8 Putri ���� ��� �� ��� BSH 

9 Lila ���� ���� ��� ��� BSB 

10 Dhilla ���� ��� ���� ��� BSB 

11 Rohmah ��� ���� �� ��� BSH 

12 Fiqoh ���� ��� ��� �� BSH 

13 Nia ���� ���� �� �� BSH 

14 Sari ���� ���� ��� ��� BSB 

15 Tio ���� ��� �� ��� BSH 

16 Fikri ���� ���� ��� ��� BSB 

17 Dita ���� ���� ���� ���� BSB 

18 Alfath ���� ���� ���� ��� BSB 

19 Alim ���� �� �� �� MB 

20 Afif ���� ���� ���� ���� BSB 

21 Arun ���� ���� ���� ���� BSB 

22 Fatah ���� ���� ���� ���� BSB 

23 Nabil ���� ��� ��� ��� BSH 
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Keterangan indikator kreativitas: 

Indikator 1. Trampil membuat bentuk 

Indikator 2. Rapi membuat bentuk 

Indikator 3. Mampu menambah bentuk lain pada bentuk yang ada 

Indikator 4. Komposisi bentuk proporsional 

 

Keterangan penilaian: 

�   : artinya anak belum berkembang (BB)  

� � : artinya anak mulai berkembang (MB) 

� �� : artinya anak berkembang sesuai harapan (BSH) 

� ��� : artinya anak berkembang sangat baik/ optimal (BSB) 

 

Tabel 4.6 Pada Siklu II , Data Frekuensi dan prosentase pembelajaran 

Tahap 

Belum 

berkembang 

Mulai 

berkembang 

Berkembang 

sesuai harapan 

Berkembang 

sangat baik 

F % F % F % F % 

Siklus II 0 0 2 9 7 30 14 61 

 

 Pada tabel 4.5 dan 4.6 dari hasil observasi pada siklus II dapat diketahui 

bahwa jumlah anak yang belum berkembang sudah tidak ada sama dengan 

siklus I, sedangkan  jumlah anak yang mulai berkembang  ada 2 anak (9%), 

jumlah anak yang dapat berkembang sesuai harapan ada 14 anak (61%) dan 

jumlah anak yang berkembag sangat baik/optimal meningkat dari 3 anak di 

siklus I menjadi 7 anak (30%) di siklus II. 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Setelah diadakan penelitian tindakan kelas terhadap anak TK Masyitoh 02 

Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, tahun pelajaran  

2011/2012  dengan  melalui dua siklus, ternyata membawa hasil yang 

memuaskan bagi peneliti maupun para dewan guru. Upaya peningkatan 
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kreativitas melalui metode bermain plastisin hasilnya dapat dilihat pada hasil 

observasi yang telah dilaksanakan. 

 Prosentase kemampuan anak dalam mengikuti kegiatan dari mulai studi 

awal sampai pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada siklus I dan siklus II 

dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut. 

Tabel 4.7 Prosentase keberhasilan anak dari kondisi awal, siklus I dan siklus II 

Tahap 

Belum 

Berkembang 

Mulai 

Berkembang 

Berkembang 

sesuai harapan  

Berkembang 

sangat baik 

F % F % F % F % 

Kondisi Awal  9 39 11 48 3 13 0 0 

Siklus I 0 0 9 39 11 48 3 13 

Siklus II 0 0 2 9 7 30 14 61 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kemampuan anak dalam 

meningkatkan kreativitasnya mengalami peningkatan. Dari kondisi awal jumlah 

anak yang sudah berkembang sesuai harapan dan anak yang berkembang sangat 

baik / optimal berjumlah 3 anak atau 13% meningkat pada siklus I menjadi 61 % 

atau 14 anak berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik /optimal. 

Dan pada siklus II meningkat lebih baik lagi menjadi 90 % atau 21 anak yang 

terdiri dari 7 anak berkembang sesuai harapan dan 14 anak berkembang sangat 

baik / optimal. 

 Untuk observasi guru peneliti dibantu oleh teman sejawat yang sudah lebih 

berpengalaman di TK. Hasil dari observasi peneliti telah melakukan semua 

indikator yang ada, kekurangan peneliti adalah dalam penggunaan waktu 

pembelajaran yang seharusnya 60 menit pada siklus I terjadi sampai 65 menit. 

Akan tetapi pada siklus II sudah dapat disesuaikan dengan jadwal yang ada. 

 



Tabel 4.7 dapat digambarkan dengan diagram batang sebagai berikut :

 Gambar 4.1 Diagram batang Frekuensi peningkatan kreativitas anak

Gambar 4.2 Diagram 

 

 

Belum 

Berkembang

9

0 0

Frekuensi Keberhasilan Anak Pada Kondisi Awal, Siklus I dan II

Kondisi Awal

Belum 

Berkembang

39%

0% 0%

Prosentase Keberhasilan Anak Pada Kondisi Awal, Siklus I dan II

Kondisi Awal

 

Tabel 4.7 dapat digambarkan dengan diagram batang sebagai berikut : 

Gambar 4.1 Diagram batang Frekuensi peningkatan kreativitas anak

Gambar 4.2 Diagram batang Prosentase peningkatan kreativitas anak
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Gambar 4.1 Diagram batang Frekuensi peningkatan kreativitas anak 
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Dari 23 anak didik kelas B TK Masyitoh 02 Kalijeruk, Kec. Kawunganten, Kab. 

Cilacap, ada 2 anak yang masih belum berhasil yaitu Syifa dan Alim. Dari data 

kondisi awal, siklus I dan siklus II dapat di dilihat pembahasan secara individual 

sebagai berikut : 

1) Syifa 

 Pada kondisi awal dari empat indikator yang ada  Syifa belum 

berkembang, di siklus I baru terlihat mulai berkembang dari setiap 

indikatornya dari belum berkembang menjadi mulai berkembang. Dan pada 

siklus II peningkatan penilaian Syifa hanya terjadi pada indikator (1) trampil 

membuat bentuk dari mulai berkembang menjadi berkembang sesuai harapan. 

Sedangkan pada indikator (2) kerapian membuat bentuk, indikator (3) 

kemampuan untuk menambah bentuk lain pada bentuk yang ada, dan indikator 

(4) komposisi atau bentuk yang proporsional dan menarik belum meningkat 

semua masih pada nilai mulai berkembang.    

 Latar belakang Syifa adalah anak dari keluarga yang berkecukupan. 

Ayahnya sudah bercerai dengan ibunya dan menikah dengan tetangga desa, 

sedangkan ibunya bekerja di konveksi yang setiap hari berada di kantor dari 

pagi hingga malam hari. Keseharian Syifa selalu dengan tantenya, Syifa lebih 

suka bermain di dalam rumah daripada di luar, semua permainan Syifa terbuat 

dari pabrik, tidak ada permainan yang terbuat dari lingkungan di sekitar rumah. 

Dengan pola pengasuhan demikian membentuk Syifa menjadi berasumsi 

bahwa bermain di luar rumah berakibat kotor dan jorok, kotor merupakan hal 

yang menjijikan. 
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2) Alim 

 Perkembangan Alim pada kondisi awal pada indikator (1) trampil 

membuat bentuk dan indikator (2) kerapian membuat bentuk sudah mulai 

berkembang, pada indikator (3) Kemampuan menambah bentuk lain pada 

bentuk yang ada dan indikator (4) komposisi bentuk yang proporsional dan 

menarik masih pada kondisi belum berkembang. Pasa siklus I ada peningkatan 

pada indikator (1) dari mulai berkembang menjadi berkembang sesuai harapan. 

Sedangkan pada indikator (2) masih sama dengan kondisi awal mulai 

berkembang, untuk indikator (3) dan (4) meningkat dari posisi belum 

berkembang menjadi mulai berkembang. Pada siklus II peningkatan penilaian 

hanya terjadi pada indikator (1) dari berkembang sesuai harapan menjadi 

berkembang sangat baik. Sedangkan pada indikator yang lain masih pada 

posisi sama seperti siklus I. 

 Alim belum kreatif mungkin disebabkan karena Alim sulit berteman 

dengan teman lain selain teman yang berada di sekitar rumahnya. Pada siklus I 

Alim selalu dibimbing guru dalam membuat berbagai bentuk yang ada, pada 

siklus II Alim sudah tidak didampingi guru. Alim hanya melirik hasil karya 

teman disekitarnya yang berada dalam kelompoknya. 

3) Iqbal 

 Perkembangannya pada pembelajaran  membuat bentuk sangat 

berkembang pesat. Pada kondisi awal indikator (1) dan (3) pada posisi 

berkembang sesuai harapan, pada siklus I dan II menjadi berkembang sangat 

baik/ optimal. Begitu juga pada indikator (2) kondisi awal mulai berkembang 
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pada siklus I menjadi berkembang sesuai harapan dan pada siklus II 

menjadiberkembang sangat baik/optimal. Dilihat keseharian Iqbal berasal dari 

keluarga yang selalu memotivasi anaknya, cara bermain Iqbal bebas dan 

mudah bergaul dengan siapapun. Kebebasan bermain Iqbal terlihat dari 

kebiasaan Iqbal main bukan hanya dengan teman sebaya tapi juga pada teman 

yang lebih tua dari usianya. 

4) Fais,  

 Perkembang secara bertahap pada Fais dikondisi awal indikator (1),(3) dan 

(4), baru mulai berkembang. Pada siklus I menjadi berkembang sesuai harapan 

dan pada siklus II indikator (1) dan (3) ini berkembang menjadi sangat 

baik/optimal. Sedangkan pada indikator (4) di siklus II masih pada berkembang 

sesuai harapan. Pada indikator (2) kondisi awal belum berkembang, siklus I 

menjadi mulai berkembang dan siklus II menjadi berkembang sesuai harapan. 

Fais sering bermain di TK pada saat bukan jam sekolah, hal ini membuktikan 

bahwa cara bermain Fais bebas dan tidak terkekang.  

5) Fikri 

 Perkembang pada indikator (1),(2),(3) dan (4) pada posisi mulai 

berkembang. Pada siklus I meningkat menjadi berkembang sesuai harapan dan 

siklus II meningkat jadi berkembang sangat baik/optimal pada indikator (1) dan 

(2), sedangkan indikator (3) dan (4) menambah bentuk lain dan membuat 

bentuk menjadi proporsional masih perlu bimbingan dari guru, penilain masih 

pada berkembang sesuai harapan. 
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6) Dilla  

 Perkembangan pada kondisi awal indikator (1) mulai berkembang, 

indikator (2), (3) dan (4)  belum berkembang. Pada siklus I ada peningkatan 

indikator (1) menjadi berkembang sesuai harapan, indikator (2), (3) dan (4) 

mulai berkembang. Sedangkan pada siklus II terjadi perubahan indikator (1) 

dan (3)  menjadi berkembang sangat baik, indikator (2) dan (4) menjadi 

berkembang sesuai harapan. 

7) Tio  

 Pada kondisi awal indikator (1) dan (4) baru mulai berkembang, indikator 

(2) dan (3) belum berkembang. Pada siklus I indikator (1) dan (4) meningkat 

jadi berkembang sesuai harapan, indikator (2) dan (3) menjadi mulai 

berkembang. Siklus II panilaian yang didapat adalah indikator (1) menjadi 

berkembang sangat baik/optimal, indikator (2) masih berkembang sesuai 

harapan, indikator (3) masih tetap mlai berkembang dan indikator (4) juga 

sama masih berkembang sesuai harapan. 

8) Nabil  

 Saat kondisi awal indikator (1) (3) dan (4) baru mulai berkembang, 

sedangkan indikator (2) belum berkembang. Pada siklus I indikator (1) (3) dan 

(4) menjadi berkembang sesuai harapan dan indikator (2) mulai berkembang. 

Pada siklus II indikator (1) meningkat jadi berkembang sangat baik/optimal, 

indikator (2) meningkat jadi berkembang sesuai harapan, indikator (3) dan (4) 

masih tetap berkembang sesuai harapan belum ada peningkatan.  
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9) Dita  

 Dita adalah anak yang paling menonjol, Karena pada saat kondisi awal 

Dita masih belum berkembang dari berbagai indikator yang ada. Pada siklus I 

Dita sudah mulai berkembang dari indikator (1) (2) (3) menjadi mulai 

berkembang, indikator (4) masih belum berkembang. Sedangkan pada siklus II 

perkembangannya bertambah dari yang mulai berkembang pada indikator (1) 

(2) (3)  menjadi berkembang sangat optimal / baik sedangkan pada indikator 

(4) dari belum berkembang menjadi berkembang sangat baik/optimal. 

Peningkatan ini terjadi mungkin karena ketertarikan Dita untuk bermain tanah 

lempung dan karena pemberian reward menjadi Dita merasa tertantang untuk 

membuat yang lebih baik lagi. 

10) Azwar 

 Pada kondisi awal indikator (1) dan (4) mulai berkembang, indikator (2) 

belum berkembang, indikator (3) berkembang sesuai harapan. Pada siklus I 

indikator (1) dan (4) menjadi berkembang sesuai harapan, indikator (2) 

menjadi mulai berkembang dan indikator (3) menjadi berkembang sangat 

baik/optimal. Pada siklus II indikator (1) dan (3) menjadi berkembang sangat 

baik/optimal, indikator (2) berkembang sesuai harapan dan indikator (4) masih 

tetap berkembang sesuai harapan.   

11) Sobhan 

 Pada kondisi awal indictor (1) berkembang sesuai harapan, indikator (2) 

(3) (4) baru mulai berkembang. Pada siklus I terjadi peningkatan indikator (1) 

menjadi berkembang sangat baik/ optimal, indikator (2)(3)(4) menjadi 
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berkembang sesuai harapan. Pada siklus II indikator (1)(2)(3) menjadi 

berkembang sangat baik/optimal, indikator (4) menjadi berkembang sesuai 

harapan.  

12) Vega 

 Penilain yang diperoleh pada Vega di indikator (1)(2)(3)(4) semua masih 

belum berkembang. Pada siklus I terjadi peningkatan pada indikator 

(1)(2)(3)(4) menjadi mulai berkembang semuanya. Pada siklus II 

perkembangan hanya terjadi di indikator (1)(2)(4) menjadi berkembang sesuai 

harapan, sedangkan indikator (3) masih baru mulai berkembang. 

13) Sofi 

 Kondisi awal pada indikator (1) mulai berkembang, indikator (2) (3) (4) 

masih belum berkembang. Pada siklus I indikator (1) berkembang sesuai 

harapan,  indikator (2)(3)(4) menjadi mulai berkembang. Sedangkan pada 

siklus II indikator (1) berkembang sangat baik/optimal, indikator (2) dan (4) 

berkembang sesuai harapan sedangkan indikator (3) belum meningkat masih 

mulai berkembang. 

14) Putri 

Pada kondisi awal indikator 91) mulai berkembang, indikator (2) (3) (4) belum 

berkembang. Pada siklus I terjadi perubahan indikator (1) menjadi berkembang 

sesuai harapan indikator (2)(3)(4) menjadi mulai berkembang. Pada siklus II 

indikator (1) berkembang sangat baik /optimal, indikator (2) berkembang 

sesuai harapan, indikator (3) baru mulai berkembang dan indikator (4) 

berkembang sesuai harapan. 
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15) Lila 

 Pada kondisi awal indikator (1) belum berkembang, indikator (2) 

berkembang sesuai harapan, indikator (3) dan (4) belum berkembang. Pada 

siklus I indikator (1) menjadi mulai berkembang, indikator (2) berkembang 

sesuai harapan, dan indikator (3) (4) mulai berkembang. Pada Siklus II 

indikator (1) dan (2) berkembang sangat baik/optimal, indikator (3) (4) 

berkembang sesuai harapan. 

16) Rohmah 

 Penilaian kondisi awal Rohmah didapat indikator (1)(3) dan (4) masih 

belum berkembang, indikator (2) mulai berkembang. Pada siklus I indikator 

(1)(3)(4) meningkat menjadi mulai berkembang, indictor (2) berkembang 

sesuai harapan. Sedangkan pada siklus II indikator (1) dan (4) berkembang 

sesuai harapan, indikator (2) berkembang sangat baik/optimal, indikator (3) 

masih mulai berkembang.   

17) Fiqoh 

 Kondisi awal perkembangan Fiqoh didapat indikator (1) mulai 

berkembang sedangkan indikator (2) (3) (4) masih belum berkembang. Pada 

silkus I indikator (1) menjadi berkembang sesuai harapan, indikator (2) (3) (4) 

menjadi mulai berkembang. Pada siklus II indikator (1) menjadi berkembang 

sangat baik /optimal, indikator (2) dan (3) menjadi berkembang sesuai harapan 

dan indikator (4) masih tetap mulai berkembang. 

18) Nia 

 Pada kondisi awal indikator (1) dan (2) Nia mulai berkembang, indikator 
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(3) dan (4) belum berkembang. Pada siklus I indikator (1) dan (2) menjadi 

berkembang sesuai harapan, indikator (3) dan (4) menjadi mulai berkembang. 

Pada siklus II indikator (1) dan (2) meningkat jadi berkembang sangat 

baik/optimal, sedangkan indikator (3) dan (4) masih mulai berkembang.  

19) Sari 

 Pada kondisi awal indikator (1) (3) dan (4) Sari mulai berkembang, 

indikator (2) belum berkembang. Pada siklus I terjadi peningkatan penilaian 

yang didapat Sari yaitu indikator (1)(3)(4) menjadi berkembang sesuai harapan, 

indikator (2) menjadi mulai berkembang. Pada siklus II terjadi peningkatan 

indikator (1) (2) menjadi berkembang sangat baik /optimal, indikator (3) dan 

(4) berkembang sesuai harapan. 

20) Alfath 

 Dikondisi awal indikator (1)(2)(3)(4) nilai Alfath mulai berkembang. Pada 

siklus I indikator (1)(2)(3)(4) menjadi berkembang sesuai harapan. Pada siklus 

II indikator (1) (2) dan (3) meningkat jadi berkembang sangat baik/optimal, 

sedangkan indikator (4) masih tetap berkembang sesuai harapan.  

21) Afif 

 Kondisi awal Afif diindikator (1) dan (2) sudah dapat berkembang sesuai 

harapan, indikator (3) dan (4) baru mulai berkembang. Pada siklus I indikator 

(1) dan (2) meningkat jadi berkembang sangat baik/ optimal, indikator (3) dan 

(4) menjadi berkembang sesuai harapan. Pada siklus II keempat indikator dapat 

berkembang sangat baik/optimal.  
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22) Arun 

 Kondisi awal indikator (1) dan (2) berkembang sesuai harapan, indikator 

(3) dan (4) baru mulai berkembang. Pada siklus I indikator (1) dan (2) menjadi 

berkembang sangat baik /optimal, indikator (3) dan (4) menjadi berkembang 

sesuai harapan. Pada siklus II keempat indikator menjadi berkembang sangat 

baik/ optimal.  

23) Fatah 

 Pada kondisi awal nilai yang didapat Fatah pada semua indikator adalah 

mulai berkembang. Pada siklus I penilaian semua indikator meningkat menjadi 

berkembang sesuai harapan dan pada siklus II semua indikator meningkat 

penilaiannya menjadi berkembang sangat baik / optimal. 

 Pada siklus II ini terjadi peningkatan sangat banyak karena peneliti 

menggunakan rewad berupa kalung hadiah, hal ini dapat menambah semangat 

anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu karena proses 

pembelajaran dirubah menjadi bentuk kelompok tidak individual.
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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Pada tabel hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa bermain plastisin 

dapat meningkatkan kreativitas pada anak kelompok B  TK Masyitoh 02 Kalijeruk 

Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Pada semester genap tahun 

pelajaran 2011/2012. 

 Dengan dibuktikan adanya hasil diskriptif prosetase ketuntasan belajar 

yaitu dari kondisi awal jumlah anak yang sudah berkembang sesuai harapan dan 

anak yang berkembang sangat baik / optimal berjumlah 3 anak atau 13% 

meningkat pada siklus I menjadi 61 % atau 14 anak berkembang sesuai harapan 

dan berkembang sangat baik /optimal. Dan pada siklus II meningkat lebih baik 

lagi menjadi 90 % atau 21 anak yang terdiri dari 7 anak berkembang sesuai 

harapan dan 14 anak berkembang sangat baik / optimal. 

 

B. Saran 

Dari hasil kesimpulan diatas hasil terhadap tindakan penelitian kelas 

tersebut ada beberapa hal yang penting untuk dapat ditindak lanjuti yaitu: 

1. Saran untuk guru 

a. Penggunaan media pembelajaran yang mudah didapat dan guru ikut aktif 

dapat dijadikan suatu alternatif untuk meningkatkan kreativitas anak. 
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b. Hasil penelitian ini mampu mendiskripsikan kemampuan kreativitas anak 

melalui pembelajaran bermain plastisin dari tanah liat dapat meningkat, atau 

dengan bahan alam yang lain yang ada di lingkungan sekitar kita. 

c. Sebaiknya setelah tanah liat diambil dari alam, segera bungkus dengan 

plastik, agar kondisi tanah liat tidak cepat mengeras saat akan digunakan. 

d. Sebelum digunakan untuk membentuk tanah liat diremas-remas terlebih 

dahulu agar hasilnya nanti terlihat rapi dan halus. 

e. Pembelajaran dengan adanya benda konkrit dapat mempermudah anak didik 

dalam mengawali imajinasinya membuat bentuk. 

f. Ciptakan suasana pembelajaran yang menarik bagi anak dengan esensi 

bermain tidak di dalam kelas saja. 

g. Bimbinglah dengan kasih sayang serta motivasi dengan sanjungan, hargai 

hasil karya anak dengan hadiah/reward. 

 

2. Saran untuk sekolah 

Implementasi media pembelajaran bermain plastisin dari tanah liat, 

dengan membuat berbagai bentuk dapat meningkatkan hasil belajar anak dan 

juga sebagai modal dasar seni ketrampilan yang akan berguana dikehidupan 

nanti, dan tidak ada salahnya apabila model pembelajaran ini dicoba pada 

aktivitas lain dengan bahan dan dengan metode atau teknik yang lain pula. 

 

3. Saran untuk orang tua 

Agar lebih memperhatikan setiap potensi yang dimiliki anak tidak hanya 

potensi akademik semata tetapi juga pada potensi kreativitas dengan stimulus diri 
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termasuk diterapkan kegiatan kreativitas di rumah dengan suasana yang 

menyenangkan. 

 

C. Tindak Lanjut 

 Supaya kemampun anak dalam meningkatkan kreativitas di TK Masyitoh 

02 Kalijeruk Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap dapat terus menerus 

meningkat, maka perbaikan pembelajaran sebaiknya dapat diterapkan terus 

menerus dan berkelanjutan. Khususnya bagi 2 anak yang belum tuntas belajar. 
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