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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kebutuhan manusia terhadap semua bentuk kreativitas dirasakan sangatlah 

penting dalam semua bidang kehidupan manusia. Pengembangan kreativitas 

bukan hanya bermanfaat bagi individu yang bersangkutan, akan tetapi dirasakan 

juga oleh lingkungannya (Lengkana, 2009 : 2)  

 Perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi telah berkembang 

dengan demikian pesatnya. Seluruh umat manusia dibelahan bumi manapun, 

termasuk masyarakat Indonesia sedikit banyaknya telah menikmati buah karya 

ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Itu semua merupakan hasil karya 

kreativitas yang dikembangkan oleh manusia-manusia kreatif (Rachmawati dan 

Kurniati, 2010:6). 

         Clemons (Ratih 2009:1-2) menjelaskan kreativitas dipandang sebagai 

peluang strategis untuk menunjang keberhasilan hidup. Clemons  mengemukakan 

bahwa “creativity is an important component of problem solving, other higher 

cognitive abilities, social and emotional well-being, and academic and adult 

success”. Kreativitas merupakan komponen yang sangat penting dalam mengatasi 

suatu permasalahan, kemampuan kognitif tingkat tinggi selain intelegensi, 

kearifan sosial dan emosional, kesuksesan akademik dan kesuksesan dimasa yang 

akan datang. Oleh karena itu, Clemons menyebutkan bahwa tanpa adanya 

kreativitas manusia tidak akan menemukan seni, ilmu pengetahuan, teknologi, 

penyelesaian masalah dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan 

demikian,  kreativitas dipandang sebagai bentuk kemajuan dari segala aktivitas 

manusia, selain menjadikan hidup lebih bermakna, sekaligus merupakan bentuk 

aktualisasi diri pribadi. 

Munandar (1999 : 45-46) menegaskan tentang pentingnya kreativitas 

dipupuk sejak usia dini karena : (1) dengan berkreasi anak dapat mewujudkan 
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dirinya, dan perwujudan diri merupakan kebutuhan pokok pada tingkat tertinggi 

dalam hidup manusia sebagaimana yang dikembangkan oleh teori Maslow, (2) 

Kreativitas merupakan manifestasi dari individu yang berfungsi sepenuhya, (3) 

Kreativitas sebagai kemampuan untuk melihat bermacam-macam kemungkinan 

penyelesaian terhadap suatu masalah, merupakan bentuk pemikiran yang sampai 

saat ini masih kurang mendapat perhatian dalam pendidikan yang masih sebatas 

transfer pengetahuan, ingatan dan penalaran, (4) Kreativitas yang memungkinkan 

manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam era pembangunan ini, 

kesejahteraan dan kejayaan masyarakat dan negara bergantung pada sumbangan 

kreatif, berupa ide-ide baru, penemuan-penemuan baru, dan teknologi baru, untuk 

mencapai hal ini, sikap, pemikiran, dan prilaku keatif harus dipupuk sejak dini. 

          Pentingnya pengembangan kreativitas juga ditekankan oleh para wakil       

rakyat dalam sistem pendidikan melalui Ketetapan MPR-RI No.11MPR/1983  

dalam Munandar (1999 : 47) sebagai berikut: 

“Sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembagunan di  

  segala bidang yang memerlukan segala jenis keahlian dan keterampilan 

  serta dapat sekaligus meningkatkan produktivitas, kreativitas, mutu dan 

  efisiensi kerja” 

 

         Meskipun kreativitas begitu penting bagi setiap manusia, namun pada kenyataannya 

ada banyak masalah yang terjadi dalam pengembangan kreativitas tersebut. Supriadi 

(Rachmawati dan Kurniati, 2010:9) menyatakan bahwa akar permasalahan dalam 

pengembangan kreativitas adalah sistem pendidikan saat ini yang berorientasi 

pada pendekatan “akademik” yang lebih berupaya membentuk manusia untuk 

menjadi “pintar di sekolah saja” dan menjadi  “ pekerja” bukan menjadi manusia 

seutuhnya yang kreatif. 

        Munandar (1992:52) mengemukakan penyebab rendahnya kreativitas 

disebabkan oleh faktor lingkungan sistem pembelajaran di sekolah yang tidak 

memberi kesempatan pada individu untuk mengembangkan keingintahuannya 

(curiosity), keberanian mengemukakan gagasan-gagasan, percaya diri dalam 
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menunjukkan perbedaan, atau bahkan berinovasi, seperti yang tersimpulkan dalam 

laporan survei evaluasi nasional pendidikan di Indonesia 

       …pengajaran di sekolah dasar pada umumnya cukup berdaya guna untuk      

menghasilkan keterampilan-keterampilan dasar dalam membaca,  menulis 

dan berhitung tetapi kurang waktu tertuju dan kurang bahan tersedia untuk 

mengembangkan keterampilan tangan,  kemampuan seni,  atau sikap 

menghargai pekerjaan  tangan.. Yang ditekankan  adalah  keterampilan-

keterampilan rutin dan hafalan semata-mata. Anak-anak biasanya tidak 

didorong mengajukan pertanyaan dan  menggunakan daya imajinasinya,  

mengajukan  masalah-masalah sendiri,  mencari jawaban-jawaban 

terhadap masalah-masalah nonrutin atau menunjukkan banyak inisiatif. 

(Munandar, 1995 : 52)  

          Berdasarkan hal tersebut, maka guru TK harus menciptakan situasi yang 

mampu mengembangkan kreativitas anak. Pendidikan Taman Kanak-kanak 

memiliki peranan yang besar dalam membantu meletakkan dasar bagi anak dalam 

mengembangkan moral, nilai-nilai agama, sosial emosional, konsep diri, disiplin 

dan kemandirian serta mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa dan 

seni (Kurikulum 2004:1). 

 Melihat hal tersebut di atas, guru khususnya di tingkat pendidikan Taman 

Kanak-kanak hendaknya secara maksimal berperan sangat penting untuk mencari 

cara dalam proses pengembangan kreativitas. Beberapa cara yang dilakukan 

adalah dengan menggunakan media pembelajaran seperti yang dikemukakan oleh 

Eliyawati (2005 : 14) bahwa media merupakan salah satu penunjang dalam 

pelaksanaan pembelajaran, dimana tujuan pembelajaran akan tercapai sesuai 

dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Penyediaan 

media pembelajaran sangat mempengaruhi tercapainya perubahan tingkah laku 

anak, kreativitas anak akan semakin berkembang dengan media yang sangat 

menunjang.  

         Keragaman jenis media dapat dimanfaatkan untuk kreativitas anak. Salah 

satu pemanfaatan media adalah melalui penggunaan barang-barang bekas dimana 

kondisi alam lingkungan bumi yang semakin panas dan adanya permasalahan-

permasalahan yang timbul akibat banyaknya  sampah-sampah yang menimbulkan 
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bencana banjir dan polusi. Hal ini berdampak pada lingkungan dan kesehatan 

manusia. Menyadari pentingnya keselamatan lingkungan bumi tercinta maka 

pemanfaatan barang-barang bekas sebagai media pembelajaran bagi anak-anak 

dalam bidang pendidikan sangat penting untuk diperkenalkan dan diberikan. 

(http://www.kulinet.com/artikel/cara2+buat) 

        Kreativitas guru dalam menggunakan barang bekas menjadi media 

pembelajaran dapat membantu proses pembelajaran. Sebenarnya dalam 

memanfaatkan barang-barang bekas bisa mendapatkan keuntungan, dengan 

barang-barang bekas tidak perlu mengeluarkan dana, dapat mengembangkan 

kreativitas anak dengan bebas, proses pembelajaran tetap terlaksana, mengajarkan 

anak untuk mencintai lingkungan,  dan tentunya mengurangi sampah mengurangi 

beban bumi  tercinta. Tanpa keluar dari tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan.  

(http://yasemacentre.blogspot.com.media-pembelajaran).                                                  

Eliyawati (2005 : 175)  menyebutkan beberapa  keuntungan yang didapatkan 

dengan menggunakan media buatan sendiri antara lain : (1) Dapat menyesuaikan 

tingkat kebutuhan peserta didik, (2) Dapat memakainya kembali untuk 

kesempatan-kesempatan lain dengan menerapkan prinsip-prinsip SOAR (sort, 

omit, add, recycle), (3) Menghemat biaya (murah meriah). 

       Ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan melalui barang-barang bekas. 

Misalnya, gelas bekas air mineral bisa diubah menjadi hiasan dekorasi yang cantik 

untuk memperindah kelas, atau dijadikan dekorasi pada acara-acara seperti 17 

agustusan atau juga untuk dekorasi lingkungan sekolah caranya gampang, tinggal 

dibersihkan kemudian dicat dengan warna – warna cantik dan setelah cat kering 

kita buat lubang di bagian bawah gelas dengan paku yang dipanaskan, lalu pasang 

pita atau tali warna - warni dan ditata dengan rapi sedemikian rupa sehingga 

memberikan warna-warni dalam dekorasi.  

         Dari hasil sebuah penelitian dikatakan bahwa data BPS tahun 1999 

menunjukkan bahwa volume perdagangan plastik impor Indonesia, terutama 

polipropilena (PP) pada tahun 1995 sebesar 136.122,7 ton sedangkan pada tahun 
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1999 sebesar 182.523,6 ton, sehingga dalam kurun waktu tersebut terjadi 

peningkatan sebesar 34,15%. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat 

pada tahun-tahun selanjutnya. Sebagai konsekuensinya, peningkatan limbah 

plastikpun tidak terelakkan. Menurut Hartono (1998) komposisi sampah atau 

limbah plastik yang dibuang oleh setiap rumah tangga adalah 9,3% dari total 

sampah rumah tangga. Di Jabotabek rata-rata setiap pabrik menghasilkan satu ton 

limbah plastik setiap minggunya. Jumlah tersebut akan terus bertambah, 

disebabkan sifat-sifat yang dimiliki plastik, antara lain tidak dapat membusuk, 

tidak terurai secara alami, tidak dapat menyerap air, maupun tidak dapat berkarat, 

dan pada akhirnya akhirnya menjadi masalah bagi lingkungan. (YBP, 1986), 

(http://yasemacentre.blogspot.com.media-pembelajaran). 

          Kegiatan untuk mengembangkan kreativitas anak di TK BPK Penabur 638 

belum maksimal, belum mampu membangkitkan kreativitas anak secara optimal, 

dan masih  belum terlihat tepat guna (efektif). Proses pengembangan kreativitas  

selama ini hanya menekankan pada kegiatan yang terfokus pada guru, anak tidak 

bebas mengungkapkan ide-ide kreatifnya. Ketika belajar keterampilan anak-anak 

dibawa untuk menghasilkan suatu karya sesuai dengan pola dan contoh-contoh 

yang diberikan guru. Dalam hal media yang digunakan guru hanya menggunakan 

gambar-gambar contoh kegiatan yang akan dilakukan, sehingga tidak merangsang 

anak untuk berkembang imajinasinya. Dalam setiap pembelajaran yang 

berlangsung belum terlihat indikator-indikator kreativitas seperti: keaslian 

(originality) anak-anak belum berani membuat hasil karya yang berbeda dari 

guru, belum memiliki rasa percaya diri, keluwesan (Flexibility) anak-anak belum 

berinisiatif dan bebas berkreasi dengan sendirinya, Kelancaran (fluency) anak-

anak belum berani menjawab dengan spontan mengenai pendapatnya, penguraian 

(elaboration) anak-anak belum berani menceritakan dengan jelas bagian-bagian 

hasil karya terlebih bercerita di depan teman-teman.  

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Kreativitas Anak melalui 

Pemanfaatan Media Barang Bekas ( Recycle ).” 
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B.  Rumusan Masalah 

         Sesuai dengan latar belakang dan fokus masalah di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana kondisi objektif  kreativitas anak  di TK BPK Penabur 638  ? 

2. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan pengembangan kreativitas  

melalui pemanfaatan media barang bekas (recycle) di TKK BPK Penabur 

638 ? 

3. Bagaimana peningkatan kreativitas anak setelah menggunakan 

pemanfaatan media barang bekas (recycle) di TKK BPK Penabur 638 ?  

 

C.  Tujuan Penelitian 

        Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran 

mengenai pengaruh pemanfaatan media barang bekas (recycle) terhadap 

peningkatan kreativitas anak. 

          Tujuan khusus dari penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut : 

1.  Mendeskripsikan kondisi objektif kreativitas anak TKK BPK Penabur 638. 

2. Mendeskripsikan proses pelaksanaan pengembangan kreativitas anak melalui  

pemanfaatan media barang bekas (recycle) dalam meningkatkan kreativitas di 

TKK BPK Penabur 638. 

3.  Mendeskripsikan peningkatan kreativitas anak TKK BPK Penabur 638 setelah 

pelaksanaan pengembangan kreativitas melalui pemanfaatan media   barang 

bekas (recycle). 

     

D. Manfaat Penelitian 

         Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, hasil penelitian memberikan inovasi dalam pembelajaran 

sehingga dapat menstimulasi kreativitas anak, dan dapat memperbaiki atau 

menyempurnakan proses pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan 

kepada anak untuk mengembangkan kreativitasnya. 
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2.  Bagi pengelola dan guru-guru TK BPK Penabur, hasil penelitian diharapkan 

dapat  menjadi masukan bagi pengembangan kreativitas di Taman Kanak-

kanak kearah yang lebih baik lagi. 

3.  Bagi siswa, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kreativitas setiap 

anak sehingga dapat mengembangkan potensinya dengan maksimal, dapat 

mengembangkan kreativitas secara optimal, dan memudahkan anak untuk 

kreatif dengan lingkungan sekitar. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari : 

        Bab I berisi uraian tentang pendahuluan, yaitu latar belakang, identifikasi dan 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. Bab II membahas kajian pustaka tentang kreativitas pada anak TK 

melalui pemanfaatan media barang bekas (recycle). Bab III berisi penjabaran 

secara rinci mengenai metode penelitian, yaitu lokasi dan subjek penelitian, desain 

penelitian, metode penelitian, instrument penelitian, tehnik pengumpulan dan 

analisis data. Bab IV membahas hasil penelitian dan pembahasan, yaitu data hasil 

penelitian yang terdiri dari gambaran umum kondisi lapangan, tahap implementasi 

kegiatan, dan pembahasan yang terdiri dari kondisi objektif pembelajaran 

kreativitas anak melalui pemanfaatan media barang bekas (recycle) di TK BPK 

Penabur 638, penerapan pembelajaran kreativitas melalui pemanfaatan media 

barang bekas (recycle) di TK BPK Penabur 638 serta kreativitas pada anak TK 

BPK Penabur 638 setelah diterapkan  media barang bekas (recycle). Bab V berisi 

kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 


