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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan kreativitas adalah salah satu aspek yang penting yang 

harus dicapai oleh anak. Menurut Polmalato (Wardhani, 2008), salah satu 

kemampuan yang turut menentukan suksesnya hidup seseorang adalah 

kemampuan kreativitas. Pada dasarnya, setiap anak memiliki potensi untuk 

kreatif walaupun tingkat kreativitasnya berbeda-beda. 

Menurut Munandar (1999: 45) kreativitas sangatlah penting dipupuk 

dan dikembangkan dalam diri anak karena;  

1. Dengan kreasi anak dapat mewujudkan dirinya dan peruwujudan diri termasuk 
salah satu kebutuhan pokok dalam hidup manusia. Dengan hal ini, seorang anak 
dapat mengembangkan dan menggunakan semua bakat dan kemampuannya 
dengan demikian akan memperkaya hidupnya.  Hal tersebut menunjukan bahwa 
pada dasarnya anak telah memiliki kreativitas. 

2. Kreativitas atau berpikir kreatif, sebagai kemampuan untuk melihat bemacam-
macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah, merupakan bentuk 
pemikiran yang sampai saat ini kurang mendapat perhatian dalam pendidikan 
yang formal (Guilford, 1967). Pemikiran (berpikir divergen) perlu dilatih, karena 
membuat anak lancar dan luwes (fleksibel) dalam berpikir, mampu melihat suatu 
masalah dari berbagai sudut pandang, dan mampu melahirkan banyak gagasan. 

3. Bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat, tetapi juga memberikan 
kepuasan kepada individu. 

4. Dengan kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. 
Dalam era pembangunan ini tidak dapat dipungkiri bahwa kesejahteraan dan 
kejayaan masyarakat dan negara kita bergantung pada sumbangan kreatif, berupa 
ide-ide baru, penemuan-penemuan baru, dan teknologi baru dari anggota 
masyrakatnya. 
  

Oleh sebab itu, seperti yang dikatakan oleh Munandar di atas 

(Rachmawati dan Kurniati, 2005)   bahwa    sangat   penting   kreativitas  agar       
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dipupuk sejak dini, karena dengan kreasi, seseorang dapat mengoptimalkan 

kemampuan yang dimilikinya. Dengan kreativitas pula, seseorang dapat 

menyelesaikan masalah yang akan dihadapinya dalam kehidupannya sehari-hari. 

Hal tersebut dapat memberikan kepuasan bagi individu serta memberikan solusi 

yang berguna bagi orang lain jika ide, pemecahan masalah, penemuan-penemuan 

atau hasil kreatif tersebut dapat berguna bagi kehidupan orang banyak. 

Namun yang terjadi dilapangan, masih banyak guru yang belum 

memahami potensi kreatif yang dimiliki pada anak usia dini. Salah satu yang 

tampak oleh peneliti adalah perbedaan perlakuan yang diberikan terhadap anak 

laki-laki dan perempuan, ternyata pandangan guru terhadap kreativitas seorang 

anak masih dipengaruhi oleh jenis kelamin. Saat peneliti mengobservasi salah 

satu TK, jika seorang guru diminta mengikutsertakan anak muridnya 

diperlombaan kreativitas, guru tersebut lebih memilih anak laki-laki 

dibandingkan dengan anak perempuan. Ketika guru lain menanyakan alasannya, 

menurutnya tingkat kreativitas anak laki-laki lebih baik dibandingkan anak 

perempuan, karena pada kenyataannya dalam kehidupan sosial yang ada, anak 

laki-laki dituntut harus lebih kreatif dibanding anak perempuan agar dimasa yang 

akan datang, anak dapat memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya serta 

dapat diandalkan untuk orang sekitarnya. Sehingga anak laki-laki harus 

dibiasakan dalam situasi-situasi yang dapat meningkatkan tingkat kreativitasnya 

dan menurutnya hal tersebut yang menyebabkan anak laki-laki lebih kreatif 

dibanding anak perempuan. Tidak hanya itu saja, saat peneliti mengunjungi 
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beberapa TK yang ada di Bandung, guru lebih sering menjadikan anak laki-laki 

sebagai leader dalam suatu kelompok pembelajaran atau kelompok bermain 

karena banyak harapan dari lingkungan sekitar agar anak laki-laki dapat 

menghasilkan ide-ide yang lebih baik untuk kelompoknya. Contoh  konkret yang 

terjadi di salah satu TK yang ada di Bandung, pada saat peneliti membantu 

mengajar di TK ini, antara guru dan orang tua masih sangat kental pandangannya 

terhadap isu perbedaan gender. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa pakar menguatkan bahwa 

menurut Hurlock (1990) terdapat perbedaan kreativitas antara anak laki-laki dan 

perempuan. Hurlock (1990) dalam penelitiannya menyatakan bahwa anak laki-

laki lebih menunjukan kreativitas yang lebih besar dari pada anak perempuan, 

terutama setelah berlalunya masa kanak-kanak. Untuk sebagian besar, hal ini 

disebabkan oleh perbedaan perlakuan untuk mandiri, didesak oleh teman 

sebayanya untuk lebih mengambil resiko dan didorong oleh orang tua serta guru 

untuk lebih menunjukan inisiatif dan originalitas (Hurlock,1990).  

Penelitian yang membahas tentang perbedaan kreativitas ditinjau dari 

jenis kelamin yang dilakukan pada anak usia dini ini sulit ditemukan, 

kebanyakan lebih sering dilakukan pada anak sekolah dasar, remaja dan orang 

dewasa. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Stanley (Munandar, 2009: 254) 

menyatakan bahwa;  

”Pada masa kanak-kanak, anak perempuan melebihi anak laki-laki dalam 
kemampuan verbal, berpikir divergen verbal dan dalam kecerdasan umum 
sedangkan anak laki-laki dalam kemampuan kuantitatif dan visual-spasial lebih 
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baik dibanding anak perempuan, kemudian anak perempuan pada umumnya 
mencapai nilai lebih tinggi pada tes prestasi, lebih sedikit mengulang kelas, dan 
kurang menimbulkan masalah di dalam kelas” 
  
Penelitian tersebut menyatakan bahwa kreativitas anak perempuan lebih 

baik dibandingkan anak laki-laki. Sedangkan pada penelitian yang lainnya yang 

dilakukan pada anak SD dan SMP, yaitu pada penelitian Munandar (1977), 

ternyata tidak ditemukan perbedaan yang nyata atau signifikan antara siswa 

perempuan dan laki-laki pada tes intelegensi, kreativitas, daya ingat, dan prestasi 

di sekolah. Senada dengan itu, penelitian Ardiani (2008) tentang perbedaan 

tingkat kreativitas verbal pada anak sekolah dasar ditinjau dari demografi 

menemukan bahwa tingkat kreativitas anak laki-laki dan perempuan tidak 

ditemukan perbedaan yang signifikan, dan ternyata tingkat kreativitas anak 

perempuan dan laki-laki berada pada tingkat kreativitas yang sedang. Sedangkan 

pada penelitian yang dilakukan pada anak SMU dan Perguruan Tinggi yang 

penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Indonesia ternyata ditemukan perbedaan yang signifikan yaitu nilai skor 

kreativitas anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan pada tes 

kreativitas (Munandar, 2009: 255).  

Dilihat dari penelitian-penelitian tersebut ternyata tingkat kreativitas anak 

laki-laki dan perempuan hasilnya berbeda-beda sesuai tingkatan usianya. Namun 

demikian, penelitian yang membahas tentang perbedaan kreativitas untuk anak 

usia dini ini masih sangat sedikit.  
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Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini akan 

meneliti kreativitas figural anak usia dini ditinjau dari jenis kelamin. 

Implikasinya dalam pendidikan anak usia dini, penelitian ini dapat memberi 

pandangan baru tentang perbedaan kreativitas anak ditinjau dari jenis kelamin 

sehingga penelitian ini dapat menjadi acuan serta informasi bagi orang tua serta 

guru atau pendidik agar dapat memberikan stimulasi yang tepat atau memberikan 

pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan perkembangan kreativitas anak.  

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang dan fokus masalah diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimanakah kreativitas figural anak perempuan pada anak usia dini? 

2. Bagaimanakah kreativitas figural anak laki-laki pada anak usia dini? 

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kreativitas figural anak 

laki-laki dengan anak perempuan pada anak usia dini? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui kreativitas figural anak perempuan pada anak usia dini  

2. Untuk mengetahui kreativitas figural anak laki-laki pada anak usia dini  

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara 

kreativitas figural anak laki-laki dan anak perempuan pada anak usia dini 
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D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

mengenai perbedaan tingkat kreativitas figural anak usia dini berdasarkan jenis 

kelamin. Selain itu, dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor apa 

saja yang dapat mengembangkan kreativitas anak. Serta dapat menyumbangkan 

ilmu pengetahuan bagi ilmu pendidikan anak usia dini dan bagi peneliti-peneliti 

lainnya yang ingin melanjutkan penelitian yang serupa. 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada orang tua dan guru agar dapat memberikan perlakuan yang tepat pada 

anak dalam mengembangkan perkembangan kreativitasnya serta sebagai 

pedoman bagaimana menumbuhkan kreativitas yang baik pada anak dan 

bagaimana mencegah hal-hal yang dapat menghambat perkembangan kreativitas 

anak. 

 

E. Asumsi 

1. Kreativitas sangatlah penting bagi anak usia dini karena kreativitas sebagai 

basic skill yang telah anak miliki semenjak ia lahir (Rachmawati dan Kurniati, 

2005: 39). 

2. Tes kreativitas figural dapat mengukur tingkat kreativitas seseorang, terdiri 

dari 65 buah lingkaran yang berdiameter 2 cm. Alat kreativitas figural ini 

dapat digunakan pada anak usia minimal lima tahun atau pada anak yang telah 

dapat menggambar (Hilmansyah, 2009). 
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3. Terdapat perbedaan kreativitas antara anak laki-laki dan perempuan (Hurlock, 

1990). 

4. Pada masa kanak-kanak, anak perempuan pada umumnya mencapai nilai lebih 

tinggi pada tes prestasi, lebih sedikit mengulang kelas, dan kurang 

menimbulkan masalah di dalam kelas (Stanley, 1983). 

 

F. Hipotesis  

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah  

Ho  : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kreativitas 

figural anak laki-laki dan perempuan. 

Ho  :  µ1 = µ2 

Ha  : Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kreativitas figural 

anak laki-laki dan perempuan.  

Ha  :  µ1 ≠ µ2     

Dengan derajat kepecayaannya :  = 0.05 

Kurvanya berbentuk two tailed 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode expost facto atau metode komparatif.  

Menurut Sugiyono (2002) penelitian expost facto adalah suatu penelitian yang 
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dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut 

kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian 

tersebut.  

Dalam penelitian ini, terdiri dari dua kelompok yang akan dibandingkan 

namun tanpa pemberian treatment oleh peneliti. Karena salah satu variabelnya 

(independent variabel) merupakan karakteristik yang sudah melekat pada diri 

anak. Komparasi yang terjadi yaitu pada 2 sampel antara anak laki-laki dan anak 

perempuan. 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji-t dua 

kelompok independent pada n ≤ 30. Penelitian ini adalah penelitian parametrik 

yang menggunakan skala interval, dengan menggunakan sampel kurang dari 30 

anak. Menurut Sugiyono dalam Rahim (2009) menyatakan bahwa teknik 

statistika parametris yang digunakan untuk menguji komparatif sampel yang 

kedua datanya berbentuk rasio atau interval adalah menggunakan Uji t atau t-

test.  

 

H. Lokasi dan Sampel Penelitian 

Lokasi penelitian berlangsung di TK Labschool Universitas Pendidikan 

Indonesia. Yang beralamat di Jl. Dr. Setiabudi No. 299 Bandung. Adapun 

pertimbangan peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan 

TK Labschool adalah sekolah yang diperuntukkan untuk melakukan penelitian. 
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Menurut Sugiyono (2002 : 57) sample adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa TK B Labschool Universitas Pendidikan Indonesia. Yang terdiri 20 orang 

siswa yaitu pada TK B1 terdiri dari 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan, TK 

B2 terdiri dari 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan.  

Sedangkan teknik sampel yang digunakan adalah cluster sampling. 

Menurut Sugiyono  (2002: 76) cluster sampling digunakan apabila sampel yang 

akan diteliti sangat luas. Cluster sampling dilakukan pada TK B1 dan TK B2 

Labschool, yang akan diambil secara random. Jumlah sampel yang diambil yaitu 

20 orang anak yang terdiri dari 10 anak perempuan dan 10 anak laki-laki. 


