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ABSTRACT 

Creativity is the ability to think about things in all new and unusual ways and give 

birth to a unique solution to the problems at hand. Creativity demands something unique or 

something that is just done by children, that is, they have a high curiosity. The purpose of this 

study was to analyze the creativity of grade B children at PAUD Yapis Konda. Using a 

descriptive qualitative research approach. Sources of research data that researchers used in 

this study were students of class B PAUD Yapis Konda totaling 7 students. Based on the 

results of the creativity analysis of PAUD Yapis Konda class B, it shows that all indicators of 

children's creativity achievement have been achieved. 
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PENDAHULUAN 

Taman kanak-kanak adalah salah 

satu bentuk satuan pendidikan anak usia 

dini padajalur pendidikan formal bagi 

anak usia 4-6 tahun. Pada masa ini anak 

mulai sensitif untuk menerima barbagai 

perkembangan seluruh potensi. Proses 

pembelajaran di Taman Kanak-kanak 

dapat di lihat dari begitu banyak kegiatan-

kegiatan yang merangsang perkembangan 

kreativitas anak, salah satunya sumber 

pembelajaran yang menuntut kreativitas 

anak dan kemampuan dalam 

melakukannya. Pada dasarnya manusia 
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memiliki potensi kreatif sejak awal 

diciptakan, dengan potensi kreativitas 

alami yang dimiliki setiap manusia 

diciptakan, maka anak senantiasa 

membutuhkan kreativitas dengan ide-ide 

kreatif.  

Pendidikan di Taman Kanak-

kanak memfasilitasi pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara optimal dan 

menyeluruh sesuai dengan norma-norma 

dan nilai-nilai kehidupannya. Melalui 

pendidikan Taman Kanak-kanak 

diharapkan anak dapat mengembangkan 

segenap potensi yang dimilikinya baik 

psikis maupun memasuki pendidikan 

selanjutnya. Menurut Azhari (2013) 

menyatakan bahwa pendidikan 

menentukan perkembangan serta 

perwujudan sumber daya manusia 

khususnya pada pembangunan bangsa dan 

negara. Pendidikan memiliki peranan yang 

penting dalam membentuk sumber 

manusia yang cerdas, cakap, kreatif, 

beriman dan berakhlak mulia. Hal tersebut 

juga tertuang dalam tujuan pendidikan 

nasional yang mengharapkan pendidikan 

dapat mengembangkan potensi peseta 

didik agar bertakwa, berbudi luhur, 

berilmu, cerdas, kreatif, melek teknologi 

serta berakhlak mulia.(Sekar, 2017).  

Pernyataan tersebut diperkuat oleh 

A. Sudiarja (2018) yang membahas 

Undang- Undang No.20 tahun 2003, bab 

II pasal 3 menyatakan berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab 

(Sudiarja, 2018). Dalam UU No.20 tahun 

2003 tersebut pemerintah menyatakan 

bahwa peserta didik haruslah memiliki 

jiwa kreatif. Kreatif memiliki peranan 

yang penting dalam perkembangan otak 

anak, karena kreatif juga mampu 
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meningkatkan kognitif anak juga 

kecerdasannya. Hakikatnya perkataan 

kreatif adalah penemuan sesuatu yang 

baru dan bukan akumulasi dari 

keterampilan atau pengetahuan yang 

diperoleh dari buku pelajaran. Kreatif 

diatikan juga sebagai pola berpikir atau 

ide yang timbul secara spontan dan 

imajinatif, yang mencerminkan hasil-hasil 

ilmiah, penemuan ilmiah, dan penciptaan 

penciptaan secara mekanik (Muhammad, 

2016). 

Kreativitas menurut Santrock 

(2002) yaitu suatu kemampuan untuk 

memikirkan sesuatu dengan segala cara 

yang baru dan tidak biasa serta melahirkan 

suatu solusi yang unik terhadap masalah-

masalah yang dihadapi. Kreativitas 

menuntut suatu hal yang unik atau yang 

baru diperbuat oleh anak tersebut, hal ini 

senada dengan ciri anak usia dini yaitu 

mereka memiliki sifat rasa ingin tahu yang 

besar, setelah mereka mengetahui 

selanjutnya mereka akan masuk pada 

tahap yang lebih tinggi yaitu mencipta 

sesuatu hal yang baru. Sesuai dengan yang 

dikatakan Drevdahl  yang 

mengungkapkan bahwa kreativitas adalah 

kemampuan seseorang untuk 

menghasilkan produk, komposisi, atau 

gagasan apa saja yang pada dasarnya hal 

tersebut baru dan sebelumnya tidak 

dikenal pembuatnya. 

Peserta didik dikatakan kreatif 

jika melakukan suatu pemecahan masalah 

melalui cara yang berbeda atau tidak 

seperti biasanya. kreativitas merupakan 

hasil dari kerjasama otak kanan dan otak 

kiri. Kedua otak ini menggabungkan 

kinerja imajinasi dan kondisi riil atau 

kondisi yang sesungguhnya sehingga 

tercipta sesuatu yang baru. Kreativitas itu 

adalah 1% ide yang merupakan pemikiran 

dan 99% aksi yaitu sebuah tindakan 

seperti yang dikatakan oleh Andi Yudha 
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Asfandiyar seorang pemerhati dan praktisi 

dunia anak (Andi, 2016). 

Kreativitas memiliki manfaat 

besar bagi kehidupan dan jiwa anak, yaitu 

a) dengan kreativitas memberi anak-anak 

kesenangan dan kepuasaan pribadi yang 

sangat besar penghargaannya untuk 

perkembangan kepribadiannya sendiri, 

karena mereka dapat menciptakan sesuatu 

sendiri, b) menjadi seorang yang kreatif 

adalah hal yang penting bagi anak karena 

akan membuat permainannya 

menyenangkan merasa bahagia dan puas, 

c) prestasi merupakan kepentingan utama 

dalam hidup mereka, maka kreativitas 

membantu mereka untuk mencapai 

keberhasilan di bidang yang berarti bagi 

mereka, d) nilai kepemimpinan maka anak 

akan belajar memberi usulan atau 

bagaimana bertanggung jawab sebagai 

pemimpin di kelompok bermainnya dan 

berkreativitas (Andi, 2016). Karena 

kreativitas sebagai suatu proses 

rasionalisasi maksudnya adalah bahwa 

kreativitas itu merupakan hasil dari 

pemikiran yang kreatif. Sedangkan bakat 

kreatif berarti proses rasionalisasi atau ia 

merupakan produk akal. Anak yang 

berbakat memiliki keistimewaan dan 

kapabilitas tertentu atau yang sering 

disebut sebagai bakat alamiah yang 

diciptakan khusus oleh Allah SWT (Amal, 

2006). 

Berangkat dari permasalahan 

tersebut maka peneliti ingin mengetahui 

bagaimana proses perkembangan seni dan 

kreatifitas siswa kelas B TK Yapis Konda 

apakah sudah terpenuhi apa belum dan 

bagaimana analisis perkembangan seni 

dan kreatifitas siswa pada kelas B TK 

Yapis Konda tersebut dengan cara 

dianalisis sesuai dengan indikator yang 

telah ditetapkan. 
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A. Pengertian Kreativitas 

James J. Gallagher dan Yeni 

Racmawaty mengatakan bahwa 

“kreativitas merupakan suatu proses 

mental yang dilakukan Individu berupa 

gagasan atau produk baru, atau 

mengombinasikan antara keduanya yang 

akhirnya akan melekat pada dirinya”. 

Sementara itu Supriadi mengungkapkan 

bahwa Kreativitas adalah kemampuan 

seseorang untuk melahirkan sesuatu yang 

baru, baik berupa gagasan maupun karya 

nyata yang relativ berbeda dengan apa 

yang telah ada, dan merupakan 

kemampuan berfikir tingkat tinggi yang 

mengimplikasikan terjadinya eskalasi 

dalam kemampuan berfikir yang ditandai 

oleh sukses, diskontinuitas, diferensasi, 

integrasi antara setiap tahap 

perkembangan”. 

Menurut Munandar Kreativitas 

adalah kemampuan seseorang untuk 

melahirkan sesuatu yang baru baik berupa 

gagasan maupun karya nyata yang relative 

berbeda dengan apa yang telah ada 

sebelumnya. Chaplin mengutarakan 

bahwa kreativitas adalah kemampuan 

menghasilkan bentuk baru dalam seni, 

atau dalam permesinan, atau dalam 

memecahkan masalah-masalah dengan 

metode-metode baru. 

Secara operasional, kreativitas dapat 

dirumuskan sebagai kemampuan yang 

mencerminkan kelancaran, keluwesan dan 

orinalitas dalam berfikir, serta 

kemampuan untuk mengkolaborasi 

(mengembangkan, memperkaya, 

memperinci) suatu gagasan. 

Berdasarkan teori-teori diatas, dapat 

dipahami bahwa kreativitas adalah 

kemampuan untuk menciptakan suatu 

yang baru, yang mencerminkan 

kelancaran, keluwesan dan orisinilitas 

dalam berfikir serta kemampuan untuk 

mengabolarasi suatu gagasan sesuatu yang 

baru disini bukan berarti harussama sekali 
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baru, tetapi dapat juga sebagai kombinasi 

dari unsur-unsur yang telah ada 

sebelumnya. Oleh karenanya, dapat 

disimpulkan bahwa kreativitas adalah 

kemampuan seseorang untuk 

menghasilkan suatu yang baru sesuai 

imajinasi atau khayalannya maka potensi 

yang dimiliki anak perlu dikembangkan 

sejak usia dini. 

Adapun dalam mengembangkan 

kreativitas anak , ada beberapa hal yang 

harus dilakukan oleh seorang guru yaitu : 

1. Menciptakan rasa aman kepada anak 

untuk mengekspresikan 

kreativitasnya. 

2. Mengakui dan menghargai gagasan-

gagasan anak. 

3. Menjadi pendorong bagi anak untuk 

mengomunikasikan dan mewujudkan 

gagasan-gagasannya. 

4. Membantu anak memahami 

divergensinya dalam berfikir dan 

bersikap dan bukan untuk 

menghukumnya. 

5. Memberikan peluang untuk 

mengomunikasikan gagasan-

gagasannya. 

6. Memberikan informasi mengenai 

peluang-peluang yang tersedia 

 

B. Ciri –ciri kreativitas anak 

Salah satu aspek penting dalam 

kreativitas adalah memahami ciri-cirinya. 

Upaya menciptakan iklim yang kondusif 

bagi perkembangan kreativitas yang hanya 

mungkin dilakukan jika kita memahami 

terlebih dahulu sifat-sifat kemampuan 

kreatif dan lingkungan yang turut 

mempengaruhinya. Supriadi mengatakan 

bahwa “ciri-ciri kreativitas dapat di 

kelompokkan dalam kategori kognitif, dan 

non kognitif. Ciri-ciri kognitif diantaranya 

orisinilitas, fleksibilitas, kelancaran, dan 

elabirasi. Sedangkan ciri non kognitif 

diantaranya motivasi sikap dan 
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kepribadian kreatif. Kedua ciri-ciri ini 

sama pentingnya kecerdasan yang tidak 

tunjang dengan kepribadian kreatif tidak 

akan menghasilkan apapun. Anak kreatif 

usia 5-6 tahun ditandai dengan beberapa 

karakteristik, diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Antusias 

2. Banyak akal 

3. Berpikiran terbuka 

4. Bersikap spontan 

5. Cakap 

6. Dinamis 

7. Giat dan rajin 

8. Idealis 

9. Ingin tahu 

10. Kritis 

 

C. Penghambat Kreativitas Anak 

Pentingnya pengembangan kreativitas 

dilakukan sejak usia dasar, dikatakan 

demikian 

karena setiap peserta didik dilahirkan 

dengan adanya potensi kreatif di dalam 

diri mereka. Rachmawati (2012) 

menjelaskan persoalan yang terjadi pada 

perkembangan selanjutnya menyebabkan 

daya kreatif anak semakin berkurang. 

Peraturan-peraturan, pola kebiasaan, pola 

penghargaan, dan pola asuh orang dewasa 

di sekitar anak tersebut (Ni Made, 2016). 

Hal ini diperkuat oleh salah satu 

pemerhati anak yang menjelaskan bahwa 

kreativitas seorang anak tidak dapat 

berkembang secara optimal karena 

beberapa faktor penghambat antara lain: 

1. Terlalu banyak larangan, larangan 

secara otomatis menghambat 

pengalaman belajar. Jika pengalaman 

belajar terlambat, kreativiats tidak 

akan bisa berkembang. 

2. Memaksakan hanya satu cara, yang 

mungkin sudah out of date. 

3. Kurang menghargai karya anak, 

sehingga anak berhenti berkarya. 
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Padahal, penghargaan bisa diberikan 

melalui cara yang paling sederhana, 

seperti sapaan, pelukan, senyuman 

dan pujian. 

4. Kurang mengembangkan humor 

dalam proses pembelajaran. Humor 

tidak saja membuat relaks, tapi juga 

menyehatkan fisik dan mental. 

5. Terlalu banyak komentar negative 

atau kritik. 

6. Kurangnya pembiasaan membaca 

dirumah atau literasi. 

7. Adanya pewarisan kebiasaan buuk 

yang ditularkan orang tua kepada 

anak. 

Sistem pendidikan yang hanya 

mengedepankan aspek kognitif 

menjadikan anak seperti robot, hanya diisi 

dengan sejumlah data yang sewaktu-

waktu bisa di-recall. Tapi ingat, robot 

tidak mampu memecahkan masalah-

masalah baru. Dan orang-orang seperti 

robot inilah yang disebut pintar, yang 

sayangnya tidak kreatif dan tak memiliki 

seni (Andi,2016). 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada penelitian 

ini menggunakan penelitian kualitatif 

deskriptif. Dengan pengumpulan data 

menggunakan observasi dan dokumentasi. 

Sumber data penelitian yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas B PAUD Yapis Konda yang 

berjumlah 7 siswa.  

Adapun pertimbangan yang 

peneliti butuhkan adalah kelas yang 

memiliki karakteristik dalam 

perkembangan kreativitas usia 5-6 tahun 

yang merupakan usia yang memiliki 

tingkat kreativitas yang tinggi. Hasil 

penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan analisis deskiptif yaitu 

mendeskripsikan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya sedangkan 

observasi dilakukan untuk mengamati 

aktivitas perkembangan peserta didik 
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didalam kelas pada saat proses 

pembelajaran. Dokumentasi digunakan 

untuk memperkuat hasil dari 

pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

Adapun analisis deskriptif yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

menganalisis indikator kreativitas. Yang 

dimana indikator ini merupakan suatu 

bahasan mengenai tolak ukur atau sudah 

sampai sejauh mana tolak ukur suatu 

perkembangan kreativitas tersebut telah 

terpenuhi. Menurut Sund (Riyanto, 2002) 

menyatakan bahwa individu dengan 

potensi kreatif yaitu: 

1. Keinginan siswa untuk melakukan 

tindakan dan rencana yang inovatif 

setelah dipikirkan matang-matang. 

2. Percaya diri dan imajinatif untuk 

menemukan dan meneliti sesuatu 

dalam pembelajaran. 

3. Memiliki dedikasi bergairah serta 

aktif dalam melaksanakan tugas dan 

menanggapi pertanyaan yang 

diajukan serta cenderung 

memberikan jawaban yang lebih 

banyak. 

4. Kemampuan membuat analisis dan 

sintesis (Agus, 2015) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkembangan seni dan 

kreativitas ini mengamati subjek yaitu 

kelas B yang berjumlah 7 orang, terdiri 

dari 6 orang laki-laki dan 1 orang 

perempuan. Pengamatan dan analisis 

dilakukan pada saat materi Aspek 

pengembangan fisik motorik dan seni ini 

anak-anak ditugaskan untuk menggambar 

domba dan menempelkan bulatan kapas 

pada gambar domba tersebut, 

menggambar ikan dan menempelkan 

guntingan kertas-kertas berwarna pada 

gambar ikan tersebut. Selain itu anak-anak 

juga mewarnai. Mereka diminta 

melakukan semuanya secara individu. 
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Mereka diminta untuk membawa barang-

barang yang diperlukan untuk pembuatan 

prakarya ini yaitu kapas, lem, kertas, 

pensil, pensil warna dan spidol. 

Prakarya dibuat dengan cara 

menggambar domba di atas kertas sesuai 

pola yang sudah tersedia, kemudian anak-

anak mengambil kapas yang dibulatkan 

kecil-kecil. Setelah itu anak-anak 

memberikan lem di atas pola gambar 

domba yang telah dibuat dan 

menempelkan bulatan kapas-kapas yang 

telah dibuat tadi ke gambar tersebut. 

Prakarya tersebut membuat anak-

anak bebas untuk berkarya membuat seni 

karya tangan mereka. Prakarya menuntut 

anak-anak berkreasi dan dituntut untuk 

memiliki seni dan kreativitas. kreativitas 

adalah suatu proses bukan hasil. Proses 

bagaimana anak-anak dapat melakukan 

segala sesuatu yang tercipta dari tangan 

mereka sendiri dengan menggunakan seni. 

Menurut Sumanto kreativitas seni adalah 

kemampuan untuk menciptakan, 

menemukan, membuat merancang ulang 

dan memadukan suatu gagasan baru 

maupun lama menjadi kombinasi baru 

yang dipadukan pada akhirnya 

terkomposisi atau terpadu menjadi karya 

seni dengan didukung kemampuan 

terampil yang dimiliki anak tersebut 

(Masganti, 2016). Sesuai dengan yang 

telah dilakukan oleh anak-anak kelas B 

yang mana mereka dituntut untuk 

menciptakan prakarya dengan keterpaduan 

keterampilan yang dimilikinya, 

keterampilan dalam menggambar, 

menempel dan lain-lain. 

Ketercapaian kreativitas dan seni 

dilihat dari indikator kreativitas yang telah 

ditetapkan, indikator sebagai titik temu 

dalam menentukan apakah sudah tercapai 

atau belum, secara umum seperti yang 

telah dilakukan dan diteliti PAUD Yapis 

Konda kelas B sudah tercapai tingkat 
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kreativitas mereka, analisis sebagai 

berikut: 

Indikator yang pertama adalah 

dilihat dari keinginan siswa untuk 

melakukan tindakan dan rencana yaitu 

dalam pembuatan prakarya, yang hasilnya 

mereka sangat antusias menanggapi 

tentang pembuatan prakarya, dari awal 

sampai akhir mereka membuat dengan 

inovatif. Selanjutnya yang kedua mereka 

sangat percaya diri dalam melakukan 

tugasnya masing-masing. Para siswa 

menggambar, membulatkan kapas dan 

menempel pada pola yang sudah tersedia 

mereka menempel kapas dengan 

imajinatif dan menemukan sendiri sesuatu 

yang baru hanya dengan arahan mereka 

dapat melakukannya.  

Indikator selanjutnya adalah anak-

anak memiliki dedikasi yang bergairah 

serta aktif dalam melaksanakan tugas yang 

telah diperintahkan oleh guru. Contohnya 

ketika guru memberikan arahan untuk 

menggambar domba dan menempelkan 

kapas-kapas mereka sangat antusias dan 

sangat aktif serta mengerjakannya dengan 

penuh semangat. 

Indikator kreativitas siswa yang 

terakhir adalah anak-anak mampu 

membuat analisis dan sintesis. Pada saat 

pembelajaran menganalisis dan 

menyimpulkan bahwa hewan seperti 

domba memiliki bulu yang berwarna putih 

dan lembut seperti kapas. Serta mereka 

mengkreasikan prakarya tersebut dengan 

menambahkan warna pada awan dengan 

menggunakan pensil warna serta 

menggambar mata domba tersebut 

sehingga tercipta hasil yang sangat baik. 

Berdasarkan hasil analisis kreativitas anak 

PAUD Yapis Konda kelas B menunjukkan 

bahwa telah tercapai semua indikator 

pencapaian kreativitas anak. 

Berikut adalah dokumentasi 

kegiatan pembelajaran dalam menganalisa 

kreativitas anak di PAUD Yapis Konda: 
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Gambar 1.1 Mewarnai gambar 

 

 

 

Gambar 1.2 mewarnai ikan dengan guntingan kertas  

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Proses kreativitas anak 

 

 

 

Gambar 1.4 proses penempelan kapas pada pola 

domba 
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Gambar 1.5 guru mendampingi siswa 

 

 

Gambar 1.6 Hasil 

 

 

 

KESIMPULAN 

Kreatif adalah penemuan sesuatu 

yang baru dan bukan akumulasi dari 

keterampilan atau pengetahuan yang 

diperoleh dari buku pelajaran. Kreatif 

diartikan juga sebagai pola berpikir atau 

ide yang timbul secara spontan dan 

imajinatif, yang mencerminkan hasil-hasil 

ilmiah. Indikator ketercapaian untuk 

kreativitas dan seni yaitu 1) keinginan 

siswa untuk melakukan tindakan dan 

rencana yang inovatif setelah dipikirkan 

matang-matang, 2) percaya diri dan 

imajinatif untuk menemukan dan meneliti 

sesuatu dalam pembelajaran, 3) memiliki 

dedikasi bergairah serta aktif dalam 

melaksanakan tugas dan menanggapi 

pertanyaan yang diajukan serta cenderung 

yang lebih banyak, 4) kemampuan 

membuat analisis dan sintesis. 

Berdasarkan hasil analisis kreativitas anak 

PAUD Yapis Konda kelas B menunjukkan 

bahwa telah tercapai semua indikator 

pencapaian kreativitas anak. 
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