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ABSTRAK 

Sejalan dengan berkembangnya ilmu 

pengetahuan telah memberikan pengaruh dalam 

sektor pembinaan kemampuan aspek dalam diri 

anak terutama kreativitas agar tercipta manusia 

yang kreatif dan inovatif di masa yang akan 

datang. Sehingga diperlukan pembinaan dan 

bimbingan serta stimulasi agar kreativitas anak 

tergali sesuai dengan bakat kreativitas yang ada 

dalam diri anak. tujuan yang hendak dicapai 

dalam peneitian ini adalah untuk mendapatkan 

informasi yang empiris berkaitan dengan 

pemberian stimulus melalui metode bercerita 

pada kemampuan kreativitas menggambar anak. 

Untuk itulah dalam penelitian ini, 

peneliti mencoba mencari jawaban dengan 

mengajukan permasalahan sebagai berikut: 

”apakah dengan pemberian stimulus melalui 

metode bercerita dapat mengembangkan 

kreativitas menggambar pada anak Kelompok A 

TK Al-Hidayah Kecamatan Ponggok Kabupaten 

Blitar? 

Subyek populasi dalam penelitian ini 

adalah anak kelompok A TK Al-Hidayah 

Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Sebanyak 

11 Anak. 

Dalam pengamatan ini, penguji 

menggunakan metode bercerita dalam 

pemberian stimulus untuk mengembangkan 

kreativitas anak dalam menggambar. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan, kemampuan kreativitas menggambar 

pada anak kelompok A TK Al-Hidayah 

Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar 

meningkat setelah dilaksanakan kegiatan 

pembelajaran pemberian stimulus melalui 

metode bercerita.Dalam kategori berkembang 

pada siklus I mencapai prosentase ketuntasan 

63%, pada siklus II peningkatan mencapai 

prosentase ketuntasan 81% dan pada siklus III 

meningkat mencapai prosentase ketuntasan 

90%. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

hasil penelitian ini adalah mengembangkan 

kreativitas menggambar dengan pemberian 

stimulus melalui metode bercerita pada anak 

kelompok  TK Al-Hidayah Kecamatan Ponggok 

Kabupaten Blitar dapat meningkatkan kreativitas 

meggambar anak. 

 

Kata kunci : Anak TK Kelompok A, Kemampuan Kreativitas Menggambar, Metode 

Bercerita, Pemberian Stimulus 
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelanggaraan 

pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 5 aspek 

perkembangan yang meliputi aspek nilai agama dan moral, bahasa, sosial emosional, 

kognitif, dan fisik motorik dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai 

kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantumdalam Permendiknas 

no 58 tahun 2009. 

 Dalam pembelajaran anak usia dini sudah saatnya pengembangan kreativitas anak 

memperoleh perhatian sehingga dapat menciptakan kedua belah otak anak yang seimbang, 

disini akan membantu anak meaningkatkan prestasi belajar, mencapai kemandirian dan 

mampu menghadapi tantangan. Namun pada kenyataan dalam pembelajaran pendidikan 

anak usia dini khusunya untuk lingkup perkembangan kreativitas anak, belum terlalu 

diperhatikan dalam upaya meningkatkan perkembangan kreativitas anak, terutama 

kreativitas dalam fisik motorik halus yaitu menggambar. Salah satu hambatan dalam 

mengembangkan kreativitas menggambar pada anak usia dini, sering kali guru dalam 

menyampaikan materi kurang dapat dimengerti anak. 

Ada beberapa faktor terjadi yang mempengaruhi perkembangan anak tersebut salah 

satunya ada masalah ksehatan dalam diri anak yang  menghambat berkembangnya 

potensial anak. Salah satu mengapa anak kurang meminati materi yang diberikan oleh 

pendidik, kurangnya inovasi cara penyampaian materi kepada anak didik mereka. Salah 

satu hal yang penting dalam menunjang proses pembelajaran yaitu  media alat 

pembelajaran yang menarik. Mengingat sikap mandiri anak dalam proses belajar khusunya 

mengembangkan kreativitas menggambar pada anak usia dini, pendidik memang harus 

melatih dan menggali sikap mandiri anak. Namun yang disayangkan dalam penanaman 

sikap mandiri pada diri anak, justru seringkali orangtua yang menjadi salah satu hambatan 

dalam mengembangkan sikap mandiri anak. Orangtua selalu memabantu apa yang anak 

mereka lakukan. sehingga ketiadaan kesempatan bagi anak untuk melakukan sesuatu 

sendiri dengan mandiri. Pada kenyatanya, harapan kemampuan kreativitas yang baik dan 

optimal terutama kemampuan kreativitas fisik motorik halus dalam menggambar pada anak 

kelompok A belum terwujud sepenuhnya dan masih perlu ditingkatkan dengan baik, 

sebagian dari mereka masih belum dapat mengembangkan kreativitas menggambarnya 

dengan optimal, sehingga dalam hal kemampuan kreativitas manggambar pada anak usia 
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dini perlu lebih ditingkatkan. Dari kemampuan kreativitas menggambar  anak yang belum 

sesuai harapan pada anak kelompok A TK Al-Hidayah  kecamatan ponggok kabupaten 

blitar merupakan masalah yang perlu dan harus dipecahkan, sehingga peneliti  

menggunakan penelitian tindakan kelas untuk memecahkan masalah tersebut. 

 

II. METODE 

A. Setting lokasi dan subjek penelitian 

Peneletian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif, yaitu bersifat 

preaktis berdasarkan permasalahan nyata dalam peningkatan  kreativitas di TK AL-

Hidayah. Lokasi penelitian ini bertempat di TK AL-Hidayah Kecamatan Ponggok 

Kabupaten Blitar. Sedangkan subjek penelitian ini ditujukan kepada anak kelas A tahun 

ajaran 2014-2015 yaitu usi 4-5 tahun yang berjumlah  11 anak yang terdiri dari 6 anak 

perempuan dan 5 anak laki-laki. 

B. Prosedur Penelitian 

Proses penelitian disini satunya menggunakan penelitian melalui 3 siklus dan 

tiap siklus rerdiri dari 4 langkah, yaitu : (1) perencanaan (2) pelaksanaan (3) obsevrvasi 

(4) refleksi. 

C. Teknik Dan Instrumen 

Instrumen pengumpulan data berupa lembar observasi penelitan kemampuan 

kreativitas menggambar anak yang dihasilkan oleh anak dalam bentuk hasil karya anak 

dengan menggunakan prosentase bintang. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses menguraikan sesuatu kedalam bagian-bagian yaitu 

identifikasi data dan membuat interpretasi. Pada penelitian ini analisis data yang 

digunakan adalah analisis data kulaitatif, dimana hasil yang diperoleh dari observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

Pengumpulan data adalah komponen yang paling penting didalam penelitian.  

Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang ditempuh 

untuk memperoleh data, cara atau teknik pengumpulan data tersebut antara lain 

interview, observasi dan dokumentasi.  

Penelitian ini mengunakan teknik analisis observasi yang bersifat mengamati 

proses anak dalam kreativitas anak dalam menggambar. Berikut langkah-langkah 

analisis data sebagai berikut : 
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Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan kriteria sebagai berikut : 

1) 75% - 100% = termasuk baik (B) 

2) 50% - 75% = termasuk cukup (C) 

3) 40% - 55% = termasuk kurang (K) 

E. Jadwal Penelitian 

SIKLUS I : 26 Januari 2015 

SIKLUS II : 02 Februari 2015 

SIKLUS III : 09 Februari 2015 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Gambaran Selintas Setting Penelitian Tindakan Kelas 

Dilaksanakan di kelomok A TK Al-Hidayah Kecamatan Ponggok Kabupaten 

Blitar pada tahun pelajaran 2014/2015. TK Al-Hidayah adalah salah satu lembaga yang 

terletak di daerah pedesaan dan masih belum lama berjalan. Tepatnya di Dusun Gentor 

Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. TK Al-Hidayah terdiri dari dua 

rombongan belajar yaitu kelompok A dan kelompok B. Penelitian dilaksanakan pada 

kelompok A dengan jumlah 11 anak yang terdiri dari 6 anak perempuan dan 5 anak 

laki-laki. 

B. Deskripsi Temuan Penelitian 

1. Rencana Umum Pelaksaan rencana umum dalam penelitian ini adalah dengan 

mempersiapkan : 

a. Menyususn Rencana Kegiatan Mingguan 

P =  

Keterangan : 

P     = Prosentase hasil jawaban dalam % 

f      = jumlah anak yang memperoleh penilaian 

N    = jumlah item pengamatan dikalikan dengan nilai yang tertinggi 
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b. Menyusun Rencana Kegiatan Mingguan 

c. Membuat Lembar Observasi 

d. Lembar Penilaian anak pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian 

tindakan kelas yang terdiri dari 3 siklus dan 4 tahapan. Dalam penelitian 

tindakan kelas ini peneliti menggunakan : 

1) Siklus I 

Tema  : Pekerjaan 

Sub Tema : Tempat  pekerjaan 

Semester / minggu  : II/IV 

Media  : Buku cerita dan peralatan menggambar 

2) Siklus II 

Tema : Pekerjaan 

Sub Tema        : Macam-macam  pekerjaan 

Semester / minggu : II/V 

Media  : Buku cerita dan peralatan menggambar 

3) Siklus III 

Tema : Pekerjaan 

Sub Tema : Macam-macam Tugas Setiap Pekerjaan 

Semester / minggu : II/VI 

Media : Buku cerita dan peralatan menggambar 

2. Pelaksanaan Tindakan pembelajaran siklus I – Siklus III 

a. Tahap perencanaan 

b. Tahap pelaksanaan 

c. Tahap pengumpulan data 

d. Refleksi 

3. Pembahasan Dan Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan bahwa pembelajaran 

dengan mengembangkan kreativitas menggambar melalui metode bercerita 

memberikan perubahan yang sangat baik. Karena dapat dibaca melalui tabel siklus 

1, siklus 2, dan siklus 3. Pada kemampuan kreativitas menggambar anak dengan 

katagori berkembang sesuai harapan pada Pra Tindakan sebesar 45% atau 5 anak 

dan pada siklus 1 sebesar 63% atau sebanyak 7 anak, siklus 2 sebesar 81% atau 9 

anak, dan siklus 3 sebesar 90% atau 10 anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pemberian stimulus melalui metode bercerita untuk mengembangkan kemampuan 
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kreativitas menggambar mengalami perubahan yang baik dari siklus 1, siklus 2 ke 

siklus 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kendala dan Keterbatasan 

Keseluruhan memang tidak ada kendala yang cukup memberatkan pada 

penelitian dalam kegiatan pembelajaran di TK Al-hidayah Kecamatan Ponggok 

Kabupaten Blitar. hanya saja kendala dalam proses belajar mengajar yaitu tidak 

dapat dipungkiri konsentrasi anak yang cepat berubah sehingga guru harus dapat 

selalu menarik perhatian anak dan selalu kreatif dalam mengkondisikan kelas. 

Memang ada beberapa keterbatasan yang dialami guru dalam mengembangkan 

kreativitas menggambar pada anak kelompok A di TK Al-hidayah Kecamatan 

Ponggok Kabupaten Blitar, yaitu kurangnya perhatian dan motivasi guru terhadap 

anak dan metode yang belum berkembang serta media yang kurang memadai untuk 

mendukung upaya mengembangkan kreativitas menggambar pada anak. 
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NO HASIL PENILAIAN PRA TINDAKAN SIKLUS 1 SIKLUS 2 SIKLUS 3 

1.  
18% 

(2 anak) 

18% 

(2 anak) 

27 % 

(3 anak) 

27% 

(3 anak) 

2.  
27% 

(3 anak) 

45% 

(5 anak) 

55% 

(6 anak) 

63 % 

(7 anak) 

3.  
55% 

(6 anak) 

37% 

(4 anak) 

18% 

(2 anak) 

10 % 

(1 anak) 

4.  
0% 

(0  anak) 

0% 

(0  anak) 

0% 

(0  anak) 

0 % 

(0 anak) 

 Jumlah 100% 100% 100% 100% 
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