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ABSTRAK 

PERMAINAN BALOK DALAM MENGEMBANGKAN KREATIVITAS 

ANAK DI TAMAN KANAK-KANAK DWI PERTIWI SUKARAME BANDAR 

LAMPUNG 

 Oleh :  

NOVIANI 

  

 Mengembangkan Kreativitas anak di Tk Dwi pertiwi Sukarame Bandar 

Lampung Masih tergolong sangat rendah sehingga anak belum mengembangkan 

kemampuan emosional, fisik, sosial dan nalar atau imajinasi anak dan anak belum 

memahami menghubungkan suatu obyek dengan lainnya. 

Rumusan masalah nya yaitu:”Bagaimanakah permainan balok dalam 

mengembangkan kreativitas anak di Taman Kanak-kanak Dwi pertiwi Sukarame 

Bandar lampung. 

Tujuan penelitian ini:”Untuk mengetahui apakah  kreatifitas anak dapat 

berkembang di taman kanak-kanak Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung. 

 Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, 

menganalisis data berdasarkan fakta tertulis  dan memaparkannya dengan menjadikan 

1 orang guru kelas B1 sebagai subjek/sumber data. Kemudian digunakan Alat 

pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. 

Berdasarkan hasil analisis dan data yang telah di uraikan penulis 

menyimpulkan bahhwa penggunaan metode bermain balok dapat mengembangkan 

kreatifitas anak usia dini di TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar lampung tahun ajaran 

2016/2017 dikarenakan, guru merencanakan kegiatan bermain balok, guru 

menyediakan balok-balok dan bahan, guru menjelaskan dan mengenalkan berbagai 

macam bentuk balok yang digunakan untuk mengembangkan kreatifitas anak melalui 

bermain balok dan bagaimana cara pengunaannya, guru membimbing anak terlebih 

dahulu sebelum kegiatan dilakukan, guru hendaknya melakukan kegiatan secara 

berulang-ulang agar dapat merangsang perkembangan kreatifitas, anak secara 

optimal. 

Kata Kunci : Permainan balok  dalam mengembangkan kreativitas, Anak Usia 

Dini. 
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MOTTO 

                      

     

Artinya :  Dan Allah telah mengeluarkankan kamu dari perut ibu-ibu  kamu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia  memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur  ”. (Q.S An Nahl 

: 78).
1
 

  

                                                 
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,  ( Jakarta : Cv Putra Sejati Raya, 

2003), h. 413. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

     Gagasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada dasarmya ingin 

mempertajam kembali konsep pendidikan anak prasekolah sebagai pandangan awal 

sesuai dengan konteks jaman. PAUD menurut Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 21 tahun 2003 tentang  sistem pendidikan Nasional (SPN) dijelaskan bahwa 

PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun. 

Yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lanjut. Sederhananya konsep PAUD adalah konsep 

pendidikan yang ingin menawarkan kepada masyarakat akan pentingnya karakteristik 

dan perilaku anak usia dini.
2
 

Usia dini merupakan usia yang paling kritis atau paling menentukan dalam 

pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Perolehan kesempatan untuk dapat 

mengoptimalkan tugas-tugas perkembangan pada usia dini sangat menentukan 

keberhasilan perkembangan anak selanjutnya. Setiap manusia pada dasarnya 

memiliki potensi kreativ sejak lahir tanpa kecuali, walaupun setiap manusia berbeda 

                                                 
2
 

2
Sisdiknas No.20,Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional  Tahun 2003( Yogyakarta: 

Dharma Bakti, 2005), h.8 
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dalam macam potensi yang dimiliki. Hal ini dapat kita lihat dari prilaku bayi dalam 

mengeksplorasikan apapun yang ada di sekitarnya secara alamiah . 

Suatu hal yang penting adalah bahwa di tinjau dari segi pendidikan, potensi 

kreatif dapat di tingkatkan dan di pupul sejak dini. Bila potensi kreatif tersebut tidak  

di pupuk maka potensi tersebut tidak akan berkembang, bahkan menjadi potensi 

terpendam, yang tidak diwujudkan. 

  Dalam al-quran di jelaskan anak adalah hiasan hidup di dunia bagi 

manusia.Sebagai firman Allah dalam surat Al-kahfi ayat 46 berbunyi sebagai berikut 

                              

  

 

 

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 

amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya 

di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan
3
 (Q.S.Al-

Kahfi : 46.) 

 

Dalam konteks ini, James J.Gallagher mendefenisikan ”kreativitas merupakan  

suatu proses mental yang dilakukan individu berupa gagasan produk baru, atau 

mengombinasikan antara keduanya yang akhir nya melekat pada dirinya”. Sementara 

itu Supariadi menambahkan bahwa, kreativitas merupakan kemampuan berfikir 

                                                 
3
 

3
 Departemen Agama RI,A-Qur’an dan Terjemahannya,(Bandung: Diponogoro,2005), h., 

88.a 
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tingkat tinggi yang mengimplikasikan terjadinya eskalase dalam kemapun berfikir di 

tandai oleh suksesi, diskontinuitas, diferensiasi, dan integrasi antara setiap tahap 

perkembangan .
4
  

Dalam refrensi lain juga dijelaskan oleh SC. Utami Munandar bahwa 

kreativitas adalah, kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, 

informasi atau unsur-unsur yang ada. Dalam hal ini biasanya orang mengartikan 

kreativitas sebagai daya cipta, sebagai kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru.
5
 

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.
6
 Jadi dapat disimpulkan bahwa kreativitas 

adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan suatu yang baru sesuai imajinasi 

atau khayalannya. Ada beberapa indikator perkembangan kreativitas yang harus 

dicapai oleh seorang guru Taman Kanak-kanak dalam pembelajaran, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
   Yeni Rachmawati, Strategi pengembangan kreativitas  pada Anak usia Taman Kanak-Kanak, 

(Jakarata: kencana,2010), h. 13. 
5
 SC Utami Munandar,  Mengembangkan Bakat Dan kreativitas Anak sekolah- petunjuk Bagi para 

Guru Dan Orang Tua, (Jakarta : Gramedia Wadiasarana, 1992), h. 47 
6
Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 

h. 6 
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Tabel 1 

Indikator Perkembangan Kreativitas Anak 

Aspek Perkembangan 
Indikator Pencapaian Perkembangan 

Kreativitas Anak Usia 5-6 Tahun 

Kreativitas 

1. Anak mampu menunjukkan aktivitas yang 

bersifat eksploratif 

2. Anak mampu menunjukkan sikap kreatif dalam 

menyelesaikan masalah (ide, gagasan di luar 

kebiasaan) 

3. Anak mampu membuat karya seperti bentuk 

sesungguhnya dengan berbagai bahan (balok, 

kardus, origami, lem, dll) 

4. Anak memiliki rasa ingin tahu yang besar 

5. Anak memiliki ketekunan yang tinggi 

 

Berdasarkan dari pada uraian di atas dapat dikatakan bahwa potensi pada diri 

anak ( kreativitas ) kemampuan yang dimilikinya ditandai dengan senang meniru, 

karena salah satu proses pembentukan tingkah laku mereka diperoleh dengan cara 

meniru. Dengan demikian, agar potensi tersebut mampu berkembang sesuai dengan 

harapan, tentulah dalam proases pembelajaran, seorang guru harus mampu 

menggunakan metode dan strategi yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. 

Metode merupakan bagian dari strategi kegiatan. Metode dipilih berdasarkan 

strategi yang sudah dipilih dan di tetapkan. Metode merupan cara yang dalam 

bekerjanya merupaaskan alat untuk mencapai tujuan kegiatan. Setiap guru akan 
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menggunakan metode sesuai gaya melaksanakan kegiatan. Namun yang harus diingat 

taman kanak-kanak mempunyai ciri yang khas. Oleh karena itu ada metode yang 

lebih sesuai bagi anak dibanding dengan metode lain nya, khususnya dalam 

pengembangan kreativitas anak. 

Upaya pengembangan harus dilakukan melalui kegiatan bermain agar tidak 

membuat anak  kehilangan masa bermainnya. Ketika bermain, anak berimajinasi 

dengan mengeluarkan ide-ide yang tersimpan di dalam dirinya. Dengan “bermain, 

anak dapat mengekspresikan perasaan dan berkreasi serta berimajinasi sesuai dengan 

apa yang diinginkannya .
7
 

Dalam hal ini permainan dapat menghubungkan pengalaman-pengalaman 

menyenangkan atau mengasikan, bahkan ketika siswa terlibat dalam permainan 

secara serius dan menegangkan sifat sukarela dan motivasi datang dalam diri siswa 

sendiri secara spontan. Oleh karena itu, dalam bermain perlu menggunakan berbagai 

alat praga / media yang sesuai dengan kemampuan anak dan mudah digunakan dan 

tidak membahayakan . Misal nya permaian balok.  

Permainan balok ”merupakan, permaianan berbentuk balok-balok kecil yang 

dapat disusun oleh anak. Cermin balok seluruh temuan-temuan terjadi. Demikian pula 

pemecahan masalah terjadi secara alamiah.  Bentuk konstruksi mereka dari yang 

                                                 
7
  Imam musbikin, Buku Pintar PAUD, (Yogyakart: Laksana,2010), h. 81. 
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sederhana sampai yang rumit dapat menunjukan adanya penigkatkan perkembangan 

berfikir mereka .
8
 

Dengan demikian dapat dipahami, Bermain adalah kegiatan yang dilakukan 

secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari luar. Dalam bermain tidak 

ada peraturan lain kecuali yang ditetapkan permainan itu sendiri. Dengan demikian 

dapat dipahami bahwa bermain bagi anak merupakan kegiatan yang menyenangkan, 

tidak ada paksaan, timbul dari dalam dirinya merupakankegiatan yang utama, bersifat 

pura-pura mengutamakna cara dari pada tujuan.
9
 

Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan yang penulis lakukan, diketahui 

bahwa jumlah anak didik B1 di Taman Kanak-Kanak Dwi pertiwi sukarame adalah 

sebanyak 15 orang. Dari jumlah anak didik tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas 

anak mempunyai kreativitas masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari kondisi anak 

ketika melakukan kegiatan bermain menyusun balok dan menara. Dari hasil 

wawancara dengan guru kelas kelompok B1 TK Dwi pertiwi sukarame pada 

umumnya tingkat kreativitas anak terutama dalam menyusun balok boleh dilakukan 

anak- anak masih memiliki kreativitas yang masih kurang. Berikut hasil observasi 

tentang perkembangan kreativitas ank di TK Dwi pertiwi  

 

                                                 
8
 Anggani Sudono, Sumber Belajar Dan Alat Permainan Untuk Pendidikan Anak Usia Dini , 

(Jakarta: PT.Grasindo,2010) ,h. 123 
9
 Depdikbud, Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak, ( Jakarta: Depdikbud, 

1994),h. 15. 
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Tabel I1 

Perkembangan Kreativitas Anak TK Dwi Pertiwi Sukarame Bandar Lampung  

No Nama 
Indikator pencapaian Ket 

1 2 3 4 5  

1 Adinda puri mulyani  BSH BSH BSH MB BSH BSH 

2 Andika hidayatulloh MB BB MB MB MB MB 

3 Ardika ridho pratama BB BB MB MB BB BB 

4 Aldrin  MB MB MB MB BB MB 

5 Bintang  BB BB MB MB BB BB 

6 Celsea dwi wahyuni MB BSH MB MB MB MB 

7 Chacha BB MB MB BSH BSH MB 

8 Diva az-zahira BSH BSH MB MB MB MB 

9 Firda zahra aulia MB BB BB BB MB BB 

10 Kefin MB MB BB MB MB MB 

11 Ladista aura putri BB BB MB BB BB BB 

12 Najwa BB BB MB MB BB BB 

13 Toni hartanto BB BB MB MB MB MB 

14 Uzlifatul hasanah BSH MB BSH BSH BSH BSH 

15 Ismey Trihap sari BB BB MB BB BB BB 

Sumber: Observasi Anak Didik di Taman Kanak-kanak Dwi Pertiwi Sukarame 

Bandar Lampung 

Keterangan  : 

  BB : Belum berkembang 

MB : Mulai berkembang 

BSH : Berkembang sesuai harapan 

BSB : Berkembang sangat baik 

 

Keterangan Indikator 

1. Mampu menghasilkan suatu bentuk 

2. Mempunyai rasa ingin tahu yang besar 

3. Kemampuan memciptakan sendri tanpa bantuan 



 19 

4. Memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 

Tabel tersebut menjelaskan bahwa tingkat perkembangan kreativitas di setiap 

aktivitas anak belum menunjukkan perkembangan yang lebih baik sebagaimana yang 

diharapkan. Oleh sebab itu perlu ada tindakan untuk memecahkan permasalahan yang 

ada. Berdasarkan temuan permasalahan–permasalahan tersebut, sehingga penulis 

tertarik untuk menganalisa lebih dalam lagi tentang pembelajaran menggunakan 

permainan balok dalam aspek meningkatkan kreativitas anak . 

Dengan mengguanakan pendekatan penelitian kualitatif untuk itu penulis 

berinisiatif untuk menggali bagaimana potret pembelajaran dengan menggunakan 

metode Bermain Balok dalam rangka mengembangkan kreativitas anak. Dengan 

menggunakan dalam sebuah judul penelitian “permainan balok untuk 

Mengembangkan Kreativitas Anak Di Taman Kanak-Kanak Dwi Pertiwi Sukarame 

Bandar Lampung . 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam penelitian 

sebagai berikut : “ Bagaimanakah permainan balok dalam mengembangkan 

kreativitas anak di Taman Kanak-Kanak Dwi Pertiwi Sukarame Bandar Lampung ?” 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah permainan balok dapat 

mengembangkan kreativitas anak Di Taman Kanak-Kanak Dwi Pertiwi Sukarame 
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Bandar Lampung, sementara itu kegunaan penelitian ini adalah sebagai informasi 

tentang penggunaan permainan balok dalam mengembangkan kreativitas anak di 

Taman Kanak-Kanak Dwi Pertiwi Sukaraem Bandar Lampung . 

 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan 

menggunakan permainan balok dapat mengembangkan Kreativitas Anak di Taman 

Kanak-kanak Dwi Pertiwi Sukarame Bandar Lampung  

Manfaat Penelitian. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a)  secara teoritis: 

Secara teoritis penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran tentang 

teori penggunaan metode bermain dalam mengembangkan kreativitas anak  

b)  secara praktis: 

1)  Bagi  Guru        

Dapat dijadikan acuan bagi guru, umumnya dalam kegiatan pembelajaran 

di kelas dalam rangka mengembangkan hasil belajar. 

2)   Bagi peserta didik  

Dapat menumbuhkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam pelaksanaan 

proses belajar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Permainan Balok 

 

1. Pengertian Bermain 

 

Banyak  tokoh  psikologi, terutama  psikolog  perkembangan mendefinisikan 

tentang bermain. John W Santrock menyebutkan arti bermain (play) yaitu suatu 

kegiatan  yang menyenangkan yang dilaksanakan untuk  kepentingan kegiatan itu 

sendiri. 
10

  

Menurut  Hughes, Seorang ahli perkembangan anak dalam bukunya Children, 

Play, and Development, mengatakan bahwa bermain  merupakan hal  yang  berbeda  

dengan belajar  dan  bekerja. Suatu kegiatan yang disebut bermain harus ada lima 

unsur di dalam nya, yaitu : 

a)  Mempunyai tujuan, yaitu permainan itu sendiri untuk mendapatkan 

kepuasan . 

b) Memilih dengan bebas dan atas kehendak sendiri, tidak ada yang menyuruh 

ataupun memaksa . 

c) Menyenagkan dan dapat dinikmati . 

d) Mengkhayal untuk  mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas. 

                                                 
10

 John W Santrok, Life Span Development (Perkembangan Masa Hidup), (Jakarta: Erlangga. 

2002),  h. 272 
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e) Melakukan secara aktif dan sadar .
11

 

Selain itu John Freeman dan Utami Munandar  mendefinisikan bermain 

Sebagai suatu aktifitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik 

secara fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Sementara itu Hurlock 

menyebutkan bahwa bermain (play) merupakan istilah yang digunakan secara bebas, 

sehingga arti yang paling tepat ialah setiap kegiatan yang dilakukan untuk 

kesenangan yang ditimbulkannya tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Bermain 

dilakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari luar atau 

kewajiban.
12

 

 Piaget menjelaskan bahwa bermain terdiri atas tanggapan yang diulang 

sekedar untuk kesenangan fungsional. Menurut bettelheim kegiatan bermain adalah 

kegiatan yang tidak mempunyai peraturan lain kecuali yang ditetapkan pemain 

dendiri dan tidak ada hasil akhir yang dimaksudkan dalam realitas luar.
13

 

 Menurut Hurlock dalam tadkiroatun musfiroh mengungkapkan bahwa 

bermain adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar kesenangan dan tanpa 

mempertimbangkan hasil akhir, kegiatan tersebut dilakukan atas sukarela tanpa 

paksaan atau tekanan dari pihak luar. Dalam hal ini permainan dapat menghubungkan 

pengalaman-pengalaman menyenangkan atau mengasikan, bahkan ketika siswa 

                                                 
11

 Andang Ismail, Education Games , menjadi cerdas dan ceria dengan permainan edukatif. 

(Yogyakarta : Pilar Media. 2007),h. 14 . 
12

 Ibid, h.16 
13

 Elizabeth hurlock. Perkembangan Anak. Jilid 1 , edisi 6. (Jakarta : Erlangga.tt),h. 320 
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terlibat dalam permainan secara serius dan menegangkan sifat sukarela dan motivasi 

datang dari dalam diri siswa sendri secara sepontan
14

. 

Dengan demikian dapat penulis tarik sebuah kesimpulan bahwa bermain 

adalah, dunia anak atau berbuat sesuatu yang menyenagkan hati dan memiliki nilai 

positif pada anak, dan kegiatan yang dilakukan anak secara berulang-ulang demi 

kesenangan tanpa adanya paksaan. Dengan bermain ada nya kekuatan di dalam diri 

nya yang sedang berkembang  secara optimal dan maksimal, tumbuh, lewat kegiatan 

bermain yang positif  anak bisa menggunakan otot tubuh nya. 

Membiarkan anak-anak usia pra sekolah bermain telah terbukti mampu 

menigkatkan perkembangan mental dan kecerdasaan anak, anak di bawah usia 6 

tahun mempunyai masa bermain yang cukup panjang adapun yang dilakukan anak 

dapat menimbulkan kesenangan. Dunia main bagi anak usia dini 5-6 tahun dan 

menjadi hak pada anak  untuk mendapat selalu bermain, sebab masa mereka hanya 

untuk bermain dalam kehidupan sehari-hari anak membutuhkan pelepasan dari 

kekangan, bermain kesempatan bagi anak untuk mengungkapkan emosinya secara 

wajar. 

Garvey dalam Tadkiroatun Musfiroh  mengungkapkan bermain erat kaitannya 

dengan perkembangan anak. Oleh karena itu, pembelajaran melalui bermain 

diharapkan dapat mingkatkan pengetahuan  anak, daya kreativitas, keterampilan 

soisal  walaupun dalam bentuk sangat sederhana. Maksud nya bermain dalam 

                                                 
14

 Tadkiroatun Musfiroh . Cerdas Melalui Bermain (Cara Mengasah Multiple Intelligence 

Pada Anak Sejak Usia Dini ),( Jakarta : Grasindo,2008), h.1-4 
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kehidupan anak adalah penting untuk meningkatkan perkembangan  afektif (sikap) 

dan menunjang daya imajiansi anak.
15

 

Pada perinsipnya bermain adalah, aktivitas yang mengstimulasi kecerdasan 

melaui penerapan pendekatan  Beyond Center and Circle  atau sentra dan lingkaran, 

misalnya sentra bahan alam, main peran, seni, balok, persiapan dan lain-lain.  

2. Fungsi Bermain Bagi Perkembangan Anak  

  Bermain merupakan sarana bagai anak-anak untuk mengenal lingkungan 

kehidupan nya. pada saat bermain, anak-anak  mencobakan gagasan-gagasan  mereka, 

bertanya serta mempertanyakan berbagai persoalan, dan memperoleh jawaban atas 

persoalan-persoalan mereka. 

Melalui permaian menyusun balok, misalnya anak-anak belajar  

menghubungkan ukuran suatu obyek dengan  lainnya. Mereka belajar  memahami 

bagaimana balok yang besar menompang balok yang kecil. Mereka belajar konsep 

bagaimana hal-hal yang lebih besar mampu menompang hal-hal yang lebih kecil. 

Bermain tidak sekedar bermain-main. Bermain memberikan kesempatan pada 

anak untuk mengembangkan kemampuan emosional, fisik, sosial dan nalar mereka. 

Melalui intraksi nya dengan permainan, seorang anak belajar meningkatkan toleransi 

mereka terhadap kondisi yang secara potensial dapat menimbulkan frustasi. 

Kegagalan membuat rangkaian sejumlah obyek atau mengkonstruksi suatu bentuk 

tertentu dapat menyebabkan anak mengalami frustasi .  

                                                 
15

 Ibid,h.6 
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Dengan mendapingi anak pada saat bermain, pendidik dapat melatih anak 

untuk belajar bersabar, mengendalikan diri dan tidak cepat putus asa dalam 

mengkonstruksi sesuatu. Bimbingan  yang baik bagi anak yang mengarahkan anak 

untuk dapat mengendalikan dirinya kelak di kemudian hari untuk tidak cepat frustasi 

dalam menghadapi permasalahan kelak dikemudian hari. Oleh karena itu fungsi 

bermain secara fisik, dapat memberikan peluang bagi anak untuk mengembangkan 

kemampuan motoriknya. Permainan seperti dalam olahraga mengembangkan 

kelenturan,  kekuatan serta ketahanan otot pada anak.  

Permaian dengan kata-kata (mengucapkan kata-kata) merupakan suatu 

kegiatan melatih otot organ bicara sehingga kelak pengucapan kata-kata menjadi 

lebih baik, dan anak juga belajar berintraksi secara sosial berlatih untuk saling 

berbagi dengan orang laen, meningkatkan toleransi sosial, dan belajar berperan  untuk 

memberikan konstribusi sosial bagi kelompoknya. 

Dalam hal ini para ahli sepakat bahwa, anak harus bermain agar mereka dapat 

mencapai perkembangan secara optimal. Oleh karena itu kegiatan beramain sambil 

belajar yang di maksud adalah, pelaksanaan kegiatan di TK/RA yang tidak semata-

mata hanya melakukan kegiatan bermain yang tidak  bermakna bagi anak. Melalui 

kegiatan bermain, diharapkan anak juga bisa mengembangkan segala potensi positif 

dan pembentukan perilaku yang baik yang ada pada diri mereka.   

Hoont et.al dalam Takdiroatun Musfiroh bermain memiliki kekuatan untuk 

menggerakan perkembangan anak. Pada masa kanak-kanak bermain merupakan 
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landasan bagi perkembangan mereka karena bermain merupakan dari perkembangan 

sekaligus sumber energi pekembangan itu sendiri.
16

 

Melalui bermain anak menemukan, mengembangkan, meniru dan 

memperatiakan rutinitas sehari-hari. Kesuksesan terhadap usaha  ini menaikan 

perasaan kopetensi mereka dalam membuat keputusan sehrai-hari seperti bermain 

boneka menyusun balok-balok. Menurut Hetherington dan parke, bermain  juga 

berfungsi untuk mempermudah perkembangan kognitif sosial anak.
17

 

Berdsarkan beberapa teori yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa bermain merupakan suatu kegiatan yang memberikan informasi, 

memberi kesenanngan, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari luar serta mampu 

mengembangkan berbagai potensi pada anak.  

3. Bentuk  permainan Anak menurut jenis permainan 

Umumnya permain aktif  lebih menonjol pada awal masa kanak-kanak dan 

permainan hiburan ketika  anak  masa puber, namun hal yang demikian tidak slalu 

benar. Dalam hal ini Elizabeth B.Hurlock mengemukakan permainan sepanjang  

masa kanak-kanak, sangat mempengaruhi penyesuaian pada tatanan peribadi dan 

sosial  anak. 
18
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 Ibid, h. 6 
17

 Moehslicatoen,,metode pengajaran di taman kanak-kanak  h.34 
18

 Elizabeth B.Hurlock, Perkembangan Anak, (Jakarta: Erlangga, et.al).h.32 
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Berikut uraian tentang bermain aktif dan fasif (hiburan): 

a).  Bermain aktif 

  Bermain aktif  adalah, bermain yang kegembiraan timbul dari apa 

yang dilakukan anak itu sendiri. kebanyakan anak melakukan berbagai bentuk 

permainan dan banyaknya kegembiraan  anak melakukan berbagai bentuk permainan 

dan banyaknya kegembiraan yang akan di peroleh dari setiap permainan sangat 

bervariasi. Variasi ini di sebabkan oleh sejumlah faktor, faktor itu diantaranya faktor 

Pertama adalah  kesehatan, kesehatan merupakan sangat mempengaruhi permainan 

aktif. Anak yang aktif menghabiskan lebih banyak waktu  untuk memperoleh 

kepuasan dari permainan itu sendiri, ketimbang anak yang kesehatan nya buruk 

sehingga bermain aktif  cepat melelahkan. 
19

 

Kedua teman bermain, aktif merupakan permainan yang membutuhkan teman, 

pada masa anak melewati bermain sendiri ketika bayi dan beralih ke bermain sosial 

dimasa kanak-kanak, tingkatan penerimaan sosial yang mereka nikmati akan 

menemukan banyaknya waktu yang dihabiskan dalam bermain aktif  dan banyaknya 

kegembiraan yang mereka peroleh.  

Ketiga yang menimbulkan variasai dalam bermain aktif adalah, tingkatan 

intelegensi anak. Pada umumnya, anak yang sangat pandai dan yang snagat bodoh 

lebih sedikit menghabiskan waktunya dalam bermain aktif  ketimbang mereka yang 

tingkat intelegensi rat-rata. Terutama karena perhatian tidak sejalan dengan mereka 

yang mempunyai intelegensi rata-rata akibatnya mereka menganggap permainan 
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seperti itu kurang menarik ketimbang anak yang perhatian bermainnya sesuai dengan 

tingkatan intelegensi. 

Keempat peralatan, kebanyakan permainan aktif  membutuhkan peralatan 

untuk merangsangnya. Kelima lingkungan, lingkungan merupakan tempat anak 

tumbuh mempengaruhi jenis dan jumlah bermian akktif  ini dapat dikelompokan 

dalam beberapa bentuk seperti bermain bebas sepontan, permainan drama, dan 

bermain musik. Sementara itu dalam referensi lain permainan aktif dapat 

dikelompokan dalam tiga kelompok yaitu bermain sosial, bermain dengan benda dan 

bermian sosio drama. Permainan sosial, peran bermian yang mengamati cara bermain 

anaK,  akan memperoleh kesan bahwa anak dalam bermain dengan teman-temannya 

masing-masing akan menunjukan derajat partisifasi yang berbeda.
20

 

Menurut Parten dalam Brewer yang dikutif Soemarti patmonodewo 

mengungkapkan berbagai  derajat partisifasi anak dalam bermain dapat bersifat main 

sendiri, bermain pararel, bermain asosiatif  dan bermain bersama.  

1) Bermain sendiri, maksudnya adalah anak bermain tanpa menghiraukan apa 

yang dilakukan anak  lain di sekitar. Mungkin anak menyusun balok menjadi 

menara, dan ia tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh anak lain yang 

berada di sekitar ruangan yang sama.  

2) Bermain pararel, kegiatan bermain yang dilakukan sekelompok anak  dengan 

menggunakan alat permainan yang sama, tetapi masing-masing anak bermain 
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sendiri-sendiri. Apa yang dilakukan anak tidak bergantung dengan anak 

lainnya. 

3) Bermain asosiatif, bermain ini di mana  beberapa orang anak  bermain 

bersama, tetapi tidak ada suatu  organisasi/pengturan. Bebepara anak mungkin 

memilih bermain sebagai penjahat, dan lari-lari mengitari halaman, sedang 

anak yang lain mengejar anak yang menjadi penjahat secara bersama.  

4) Bermain kooperatif,  pada permainan ini masing-masing anak memiliki peran 

tertentu guna menepai tujuan kegiatan bermain. Misalnya anak bermain   

toko-tokoan.
21

 

Oleh sebab itu diharapkan guru dapat memberikan pengalaman dalam bermain 

yang bersifat  bermain sendiri, bermain pararel, bermain asosiatif dan bermain 

bersama tersebut di atas, misalnya salah satu permainan peran (sosio-daramatik). 

Smilansky dalam Brewer yang dikutip oleh Soemarti Patmonodewo, mengungkapkan 

permainan sosio-dramatik memiliki beberapa elemen yaitu, bermain dengan 

melakukan imitasi (anak bermain pura-pura melakukan peran orang disekitar). 

Bermain seperti suatu objek (anak melakukan gerakkan dan menirukan suara 

yang sesuai denagn objek  nya, anak pura-pura menjadi mobil sambil berlari dan 

menirukan suara mobil), bermain dengan menirukan gerak (menirukan pembicaraan 

atau gerak), persisten (anak melakukan kegiatan bermain dengan tekun selama 10 

menit, intraksi (bermain dengan), komunikasi verbal.
22
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Dengan demikian dapat penulis ambil sebuah kesimpulan bahwa, proporsi waktu 

bermain yang dicurahkan dalam masing-masing  jenis permainan itu tidak bergantung 

pada usia, tatapi pada kesehatan dan kesenangan yang diperoleh dari masing-masing 

katagori. 

b) Bermain fasif 

 Bermain fasif merupakan istilah dari hiburan,yang merupakan tempat 

anak memperoleh kegembiraan dengan usaha minimum dari kegiatan orang lain.  

Bagi beberapa anak hiburan dapat di nikmati bersama dengan kelompok teman 

sebaya, seperti menonton film atau televisi, namun kebanyakan hiburan dilakukan 

sendiri. Kurang hubungan sosial tidak menghilangkan kegembiraan yang di peroleh 

dari hiburan sebagaimana bermain aktif.
23

 

 Banyak orang tua atau orang dewasa menganggap waktu yang di 

habiskan anak dengan hiburan sebagai pemborosan waktu dan menegaskan bahwa 

mereka akan lebih banyak memperoleh keuntungan  dari pada bermain aktif. 

 Elizabeth B. Hurlock, mengemukakan ada beberapa macam permainan 

yang tergolong permainan pasif atau hiburan, diantaranya adalah membaca (membaca 
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merupakan suatu bentuk hiburan). Menonton film, mendengarkan radio, 

mendengarkan musik menonton televisi.
24

 

 Moeslihatoen, R mengungkapkan metode bermain adalah suatu bentuk 

kegiatan yang memberikan kepuasan pada diri anak dan bersifat non serius, lentur, 

dan bahan bermain terkandung dalam kegiatan secara imajinatif di transformasi 

sepadan dengan dunia orang dewasa, Oleh karena itu bermain sambil belajar 

(bermain peran) dalam kehidupan anak adalah merupakan suatu hal yang penting 

untuk meningkatkan perkembangan daya sikap (afektif) anak.
25

 

  Tujuan dari permainan Tata Balok adalah untuk merangsang kepekaan 

mengenal struktur bentuk dan merangsang kepekaan untuk kerja sama dengan teman 

dan menyusun balok tersebut. Adapun alat dan bahan yang di gunakan adalah balok 

kreatif  berbagai bentuk dan ukuran. Jumlah set balok adalah setengah jumlah anak di 

kelas. Sementara langkah-langkah permainan ini adalah : 

1) Masukkan semua balok atau unsure menara susun kedalam kotak . 

2)  Bunyikan peluit panjang, dan etiap pasangan (2 anak) memilih tempat 

duduk yang diinginkan. 

3)  Tiup peluit dua kali, dan setiap wakil kelompok mengambil balok atau 

unsure menara yang mereka inginkan.  
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,h. 28-29 

 



 32 

4)  Tiup peluit lagi, dan wakil kelompok mengambil balok atau unsure menara 

kembali.Beri semangat hingga semua balok atau unsure menara terpasang. 

Lihatlahlah, apakah anak-anak dapat memasang menara atau menata balok 

dengan melihat gradasi bentuk dan ukuran. 

5) Jika sudah selesai dan anak maih ingin bermain, permainan dapat di ulang. 

Anak  boleh berkar  pasangan dan betukar balok. 

6)  Teruslah permainan hingga semua anak ingin bermain mendapat giliran 
26

 

  

  Berdasarkan jenis permainan di atas, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode bermain,yang merupakan model dan obyek nyata dari suatu 

benda, adapun bendanya yaitu permainan balok,: seperti: menggunakan balok-balok 

dengan bermacam ukuran dan warna yang dapat di gunakan anak untuk di susun 

menjadi bentuk atau bangunan tertentu dan sebagainya sehingga kreativitas anak akan 

muncul dengan adanya stimulus dengan adanya permainan balok tersebut. 

  Adapun permainan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah 

permaianan balok. Permainan balok mempunyai tempat di hati anak serta menjdi 

pilihan favorit sepanjang tahun. Ketika bermain balok seluruh temuan-temuan terjadi. 

Demikian pula pemecahan masalah terjadi secara alamiah. Bentuk konstruksi mereka 

dari yang sederhana sampai yang rumit dapat menunjukan adanya peningkatan 

perkembangan berfikir mereka.  
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    Daya penalaran anak akan bekerja, konsentrasi pada waktu bermain balok 

makin tampak meningkat. Bermain balok dapat membangkitkan sampai tak tehingga. 

Dari yang mudah sampai  tantangan yang tersulit. Konsep pengetahuan matematika 

ada di tangan dan di ujung jari mereka, nama bentuk, balok kubus, prisma, silinder, 

jembatan, balok panjang, balok pendek, balok segitiga, pengertian sama, beda lain 

tidak sama, seimbang, pengertian, ruang posisi, kuat, kurang tepat, sama, tinggi. 

  Sosialisasi terjadi selagi anak bermain balok. Membagi tugas, menentukan 

pilihan, berbagi pengalaman, tenggang rasa, berkomunikasi dengan baik. 

Pengetahuan sosial juga dapat timbul misalnya membuat kota, gedung-gedung, 

kantor, rumah, pekerjaan orang-orang, jalan lapangan terbang,stasiun, terminal atau 

taman. 

 

 Peral atan yang Terkait dengan Balok-balok untuk membangun: 

  Seperti halnya pasir dan air, bermain balok dapat dilakukan dnegan 

menyediakan dan mengombinasikan berbagai alat permainan untuk mencapai 

tujuan.  

1) Berbagai macam alat transportasi, mobil-mobilan, jalan kereta api,kapal 

terbang, truk. 

2) Berbagai macam orang-orangan,binatang,tanaman. 



 34 

3) Berbagai macam tanda lalu lintas, kantor, stasiun, rumah sakit, bank 

kantor polisi, bandara, terminal, puskesmas kotamadya.  

4) Rumah-rumahan  

B.Tinjauan Teori Bermain Balok 

 1. Pengertian  bermain Balok 

Balok merupakan salah satu bentuk alat permainan Edukatif ( APE) 

sebagaimana yang telah di tetapkan oleh Dewan Kesejahteraan Nasional sejak tahun 

1972. Alat permainan edukatif yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai 

sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai pendidikan dan dapat 

mengembangkan seluruh aspek kemampuan anak.
27

  

Balok adalah alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar dengan menyerupai  

potongan- potongan yang menyerupai kayu yang sama tebalnya dan sama tebalnya 

dan dengan panjang dua kali atau empat kali sama besarnya, ada yang berbentuk 

kurva, silinder dan setengah dari potongan balok juga di sediakan,tetapi semua 

dengan panjang yang sama yang sesuai dengan ukuran balok-balok dasar.
28

  

Balok-balok tersebut ada yang berbentuk kurva, silinder dan setengah dari 

potongan balok juga di sediakan. Permaianan balok juga sudah tidak asing lagi bagi 

dunia bermain anak-anak. Di setiap lembaga pendidikan bagi anak usia dini pastinya 
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memimiliki balok dengan berbagai variasi bentuk dan warna. Baik itu yang terbuat 

dari kayu ataupun plasti.
29

 

Mulyadi menjelaska bermai balok adalah jenis kegiatan yang sifatnya 

konstruktif, dimana anak mampu membangungun sesuatu dengan menggunakan 

balok- balok yang sudah di sediakan. Hal ini senada dengan pendapat Chandra 

menyebutkan bahwa keterampilan bermain balok adalah kemampuan dalam 

mengostruksi struktur yang di gunakan oleh anak untuk menyungkapkan ide-ide 

kreatif.
30

 

Begitu juga menurut Cambell, permainan balok merupakan permainan yang 

merupakan aktifitas otot besar dimana permainan ini dapat mengembangkan 

perkembangan koordinasi mata dan tangan, melatih keterampilan motorik halus, 

melatih anak dalam pemecahan masalah, permainan yang memberikan anak 

kebebasan berimajinasi, sehingga hal- hal baru dapat tercipta.
31

 

Berdasarkan beberapa teori-teori diatas, maka dapat kita pahami bahwa 

dengan adanya permanian balok dalam pembelajaran di Taman Kanak-kanak, itu 

dapat mengembangkan apek-aspek perkembangan anak, salah satunya yaitu 

kreatifitas anak yang harus di kembangkan sejak usia dini. Hal ini di lakukan karena 

anak merepupakan seorang penjelajah yang aktif, yang selalu ingin mencoba hal-hal 

                                                 
29

 M,S.kreatifitas dan bermain, ( jakarta: fakultas Fisikologi Univeritas ,1993),h. 59 

 
30

 Chandra.Sentra Balok. ( Materi Work Shop Guru PAUD,Pusat program pembangunan anak 

indonesia ) (Jakarta:2008),h. 5 
31

  . Cambell, D. 1997. Mengembangkan Kreativitas.( Yogyakarta: Kanisius), h. 31  



 36 

baru. Oleh karenanya kita harus bisa mengarahkan dan mefailitasi keinginan anak itu 

agar dapat memberikan suatu perubahan ke majuan dalam diri anak.  

  2. Jenis- Jenis Balok 

  Balok-balok yang di gunakan sebagai alat permainan dapat terbuat dari kayu 

maupun dari pelastik. Agar anak-anak dalam peroes belajar merasa senang ataupun 

merasa tidak  jenuh sehingga hasil belajar anak bisa seoptimal mungkin. Maka dalam 

bermain, balok harus bermacam-macam dan aktifitas yang di gunakan berfariasi, di 

harapkan pelaksaan bermain balok dengan metode bermain akan membantu anak 

mengenal dan memahami bentuk, wanrna, dan ukuran. Selain itu, hal ini akan 

memudahkan anak untuk membuat berbagai fariasi bentuk bangunan dan menbuat 

anak untu mengenal berbagai bentuk dalam geometri.  

Menurut Soemetri, ada pu bentuk-bentuk balok yang dapat di gunakan dalam 

kegiatan bermain bagi anak usia dini adalah sebagai berikut :
32

 

Gambar 1.Tipe-Tipe Unit Balok 
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Keterangan 

1. ½ unit 

2. Satu unit 

3. Unit dobel 

4. Unit Ukuran 4x 

5. Pilar  

6. Silinder kecil  

7. Silender besar  

8. Kurve Sirkuler 

9. Kurva ellip 

10. Segitiga Kecil 

11. Segitiga besar 

12. Papan Lantai 

13. Bentuk Jakur Yang Lundai  

14. Bentuk sudut 

15. Bentuk Y 

 Peralatan yang Terkait dengan Balok-balok untuk membangun: 
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  Seperti halnya pasir dan air, bermain balok dapat dilakukan dnegan 

menyediakan dan mengombinasikan berbagai alat permainan untuk mencapai 

tujuan.  

1. Berbagai macam alat transportasi, mobil-mobilan, jalan kereta api,kapal 

terbang,truk. 

2. Berbagai macam orang-orangan,binatang,tanaman. 

3. Berbagai macam tanda lalu lintas, kantor, stasiun, rumah sakit, bank kantor 

polisi, bandara, terminal, puskesmas kotamadya, Rumah-rumahan. 

 

3. Tahapan Bermain Balok  

Dalam suatu permainan tentunya melalui berbagai tahapan. Adapun cara anak 

memainkan dengan mengguna media balok-balok melalui tahapan sebagai :  

a. Anak sambil berjalan sambil membawa balok di tangannya.  

b. Balok di letakkan dalam susunan ke atas seperti menara, menyusun 

memanjang, atau diletakkan saling berjejer atau berdampingan. 

c. Anak akan mulai membuat jembatan, yaitu meletakkan dua balok secara 

terpisah, kemudian meletakkan satu balok diantara kedua balok tersebut. 

d. Anak mulai menyusun balok dengan berbagai variasi, membuat berbagai pola 

dan menyusun balok-balok dengan keeimbangan. 
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e. Anak-anak menggunakan balok- balok dan membuat bangunan sesuai dengan 

dunia realitas, seperti bangunan sekolah, kota, jalan raya. 

f. Anakl-anak juga diperkenankan untuk berimajinasi menggunakan balok-

balok tersebut sebagai benda lain, seperti mobil- mobilan, robot-robotan, 

kapal laut dan sebagainya.
33

 

Dari tahapan di atas, dapat kita ketahui bahwa agar pembelajaran menggunakan 

permainan balok, karena permaina balok dapat menggembangkan kemampuan 

kreatifitas anak, maka sudah seharusnya seorang guru atau pendidik bisa 

melaksanakan tahapan-tahapan permainan balok tersebut dengan baik dan benar. 

Agar ketika anak didik kita bermain balok, anak-anak bebas mengeluarga dan 

menggunkan imajinasi serta keinginan untuk menemukan hal-hal yang baru denga 

kreatif. 

Menurut Alpelman dalan  Montolalu, menyatakan bahwa ada tujuh tahapan 

bermaiin balok yang di buat oleh Harriet Johnsen sebagai berikut : 

1. Perkenalkan terlebih dahulu balok tersebut sebagai media pembelajaran  

2. Anak-anak mulai membangun menggunakan permainan Balok  

3. Membangun jembatan  

4. Membuat pagar untuk memagari suatu ruang  

5. Membangun bentuk bentuk dekoratif  

6. Mulai member nama pada bangunan  
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7. Bangunan –bangunan yang di buat anak- anak sering menirukan atau 

melambangkan bangunan yang sebenarnya yang mereka ketahui.
34

 

Dengan adanya tahapan- tahapan tersebut,pada tahapan 

permulaan membuat bangunan dari balok ,seorang anak hanya 

menggunakan balok dalam jumlah yang terbatas dan hanya menggunakan 

ruangan yang terbatas juga. Tetapi setelah kemampuan kreativitasnya 

berkembang ia akan melakukan elaborasi dalam bentuk bangunan yang di 

buatnya. Dengan demikian makin banyak balok yang dipakai dan 

menggunakan ruangan yang lebih luas dibandingkan saat anak berada pada 

tahap awal. 

4. Langkah- Langkah Bermain Balok  

 Bermain bagi anak merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan. Seperti 

yang di ungkapkan oleh Piaget, bahwa bermain adalah suatu dilakukan secara 

berulang-ulang dan menimbulkan kepuasan /kesenangan bagi diri seseorang.
35

  

 Pada dasarnya bermain memiliki tujuan utama, yaitu memilihara 

perkembangan atau pertumbuhan optimal anak usia dini melalui pendekatan bermain 

yang kreatif dan terintrogasi dengan lingkungan anak. Oleh karena itu agar tujuan 

bermain balok dapat terpenuhi, guru harus mengetahui langkah-langkah dalam 

bermain balok secara tepat, Menurut Yuliani Nuraini dan Bambang, langkah –
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langkah dalam pembelajaran dengan menggunakan media balok adalah sebgai 

berikut:  

1. Guru menyiapkan alat- alat dan berbagai bentuk geometri, alat- alat 

pendukung berbagai bentuk geometri alat-alat pendukung berbagai bentuk 

serta ukuran. 

2. Anak berkumpul dan duduk di karpet, guru mengabsen anak-anak yang hadir 

dan memberi tahu bahwa mereka adalah kelompok, serta menghitung jumlah 

murid yang hadir.  

3. Guru menerangkan cara bermain balok sambil menerangkan nama-nama 

bentuk balok yang diambil dan di susun menjadi bangunan  

4. Guru mengembalikan balok sesuai dengan tempatnya sambil anak-anak 

menyebutkan nama-nama balok tersebut  

5. Guru memanggil anak untuk menempati alas yang telah disediakan dan 

menggabungkan alas setengah lingkaran menjadi bentuk lingkaran, segitiga 

siku-siku menjadi bentuk persegi  

6. Guru memberitahukan bahwa mereka akan bermain balok dan menerangkan 

kepada anak balok-balok dan alat lain yang digunakan kemudian anak 

mengambil balok sesuai kebutuhan  

7. Anak membangun dengan balok dan guru hanya mengawasi  
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8. Selesai membangun balok, anak boleh mengambil orang-orangan/binatang 

pada bangunan balok yang telah dibuat dan guru membatasi jumlahnya.
36

 

 

Dengan adanya langkah-langkah tersebut di atas, maka seorang pendidik tidak akan 

bingung bagaimana cara penggunaan permainan balok yang tepat dalam kegiatan 

ngajar menganjar yang bisa menghasilkan perkembangan kreatifitas pada diri anak 

sesuai dengan materi yang ingin di sampaikan. 

5.Tujuan Permainan Balok 

  Tujuan dari permainan Tata Balok adalah untuk merangsang kepekaan 

mengenal struktur bentuk dan merangsang kepekaan untuk kerja sama dengan teman 

dan menyusun balok tersebut. Adapun alat dan bahan yang di gunakan adalah balok 

kreativ  berbagai bentuk dan ukuran. Jumlah set balok adalah setengah jumlah anak di 

kelas. Sementara langkah-langkah permainan ini adalah : 

1. Masukkan semua balok atau unsure menara susun kedalam kotak . 

2. Bunyikan peluit panjang, dan etiap pasangan (2 anak) memilih tempat 

duduk yang diinginkan. 

3. Tiup peluit dua kali, dan setiap wakil kelompok mengambil balok atau 

unsure menara yang mereka inginkan.  
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4. Tiup peluit lagi, dan wakil kelompok mengambil balok atau unsure menara 

kembali.Beri semangat hingga semua balok atau unsure menara terpasang. 

Lihatlahlah, apakah anak-anak dapat memasang menara atau menata balok 

dengan melihat gradasi bentuk dan ukuran. 

5. Jika sudah selesai dan anak maih ingin bermain, permainan dapat di ulang. 

Anak  boleh berkar  pasangan dan betukar balok. 

6.  Teruslah permainan hingga semua anak ingin bermain mendapat giliran 
37

  

  Berdasarkan jenis permainan di atas, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan permainan balok,yang merupakan model dan obyek nyata dari suatu 

benda, adapun bendanya yaitu permainan balok,: seperti: menggunakan balok-balok 

dengan bermacam ukuran dan warna yang dapat di gunakan anak untuk di susun 

menjadi bentuk atau bangunan tertentu dan sebagainya sehingga kreativitas anak akan 

muncul dengan adanya stimulus dengan adanya permainan balok tersebut. 

  Adapun permainan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah 

permaianan balok. Permainan balok mempunyai tempat di hati anak serta menjdi 

pilihan favorit sepanjang tahun. Ketika bermain balok seluruh temuan-temuan terjadi. 

Demikian pula pemecahan masalah terjadi secara alamiah. Bentuk konstruksi mereka 

dari yang sederhana sampai yang rumit dapat menunjukan adanya peningkatan 

perkembangan berfikir mereka.  
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    Daya penalaran anak akan bekerja. Konsentrasi pada waktu bermain balok 

makin tampak meningkat. Bermain balok dapat membangkitkan gertian sampai tak 

tehingga. Dari yang mudah sampai  tantangan yang tersulit. Konsep pengetahuan 

matematika ada di tangan dan di ujung jari merreka, nama bentuk, balok kubus, 

prisma, silinder, jembatan, balok panjang, balok pendek, balok segitiga, pengertian 

sama, beda lain tidak sama, seimbang, pengertian, ruang posisi, kuat, kurang tepat, 

sama, tinggi. 

  Sosialisasi terjadi selagi anak bermain balok. Membagi tugas, menentukan 

pilihan, berbagi pengalaman, tenggang rasa, berkomunikasi dengan baik. 

Pengetahuan sosial juga dapat timbul misalnya membuat kota, gedung-gedung, 

kantor, rumah, pekerjaan orang-orang, jalan lapangan terbang,stasiun, terminal atau 

taman. 

  C.  Kreativitas anak Usia Dini 

1. Pengertian Kreativitas anak 

James J.Gallagher dalagam Yeni Rachmawaty mengatakan bahwa “kreativitas 

merupakan suatu proses mental yang di lakukan individu beripa gagasan atau produk 

baru atau mengombinasikan antara keduanya yang akhirnya akan melekat pada 

dirinya .” 

Sementara itu supardi mengungkapkan bahwa kreativitas adalah kemampuan 

seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gahasan maupun karya 
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nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada, dan merupakan kemampuan 

berfikir tingkat tinggi yang mengimplikasikan terjadinya eskalasi dalam kemampuan 

berfikir yang di tandai oleh suksesi, diskontinuitas, diferensiasi,integrasi antara setiap 

tahap perkembangan
38

 

Dalam refrensi lain juga di jelaskan oleh  SC.Utami Munandar bahwa 

kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, 

informasi atau unsur-unsur yang ada. Dalam hal ini biasanya orang mengartikan 

kreativitas sebagai daya cipta, sebagai kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru.
39

 

Sementara itu dalam referensi lain lebih lanjut Munandar menjelaskan bahwa 

kreativitas merupakan perubahan variabel yang menjemuk  meliputi faktor sikap 

,motivasi dan temperamen disamping kemampuan kognitif.
40

 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa potensi pada diri anak 

(kreativitas) kemampuan yang dimilikinya ditandai dengan senang meniru, karena 

salah satu proses pembentukan tingkah laku mereka adalah di peroleh dengan cara 

meniru. Oleh sebab itu guru di tuntut untuk bisa memberikan contoh atau ide yang 

nyata akan hal-hal yang baik. 
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2. Ciri-ciri kreativitas anak 

Salah satu aspek penting dalam kreativitas adalah memahami cirri-cirinya. 

Upaya menciptakan iklim yang kondusif  bagi perkembangan kreatifitas yang hanya 

mungkin dilakukan jika kita memahami terlebih dahulu  sifat-sifat kemampuan 

kreativitas dan lingkungan yang turut mempengaruhinya. 

 Supriadi mengatakan bahwa cirri-ciri kreativitas dapat di kelompokkan dalam 

kategori kognitif, dan nonkognitif. Ciri-ciri kognitif diantaranya arisininalitas, 

fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi. Sedangkan ciri non kognitif diantaranya 

motivasi sikap dan kepribadian berkreativ. Kedua cirri-ciri ini sama 

pentingnya,kecerdasan yang tidak tunjang dengan kepribadian kreativ tidak akan 

menghasilkan apapun
41

.  

Artinya kreativitas hanya dapat dilahirkan dari orang yang cerdas yang 

memiliki kondisi psikologis yang sehat. Kreativitas tidak hanya perbuatan otak saja 

namun variable emosi dan kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap lahirnya 

sebuah karya kreativ. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kecerdasan tanpa 

mental yang sehat sulit sekali menghasilkan karya kreatis 
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Selanjutnya yang mengungkapkan kepribadian orang yang kreativ 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 dan lain sebagainya
42

.” 

 

Sedangkan menurut Utami Munandar menyebutkan bahwa cirri-ciri 

karakteristik kreativitas antara lain : 

1. Senang mencari pengalaman baru  

2. Memiliki keasyikan dalam mengerjakan tugas-tugas yang sulit 

3. Memiliki Inisiatif  

4. Memiliki ketekunan yang tinggi  

5. Cenderung kritis terhadap orang lain  

6. Berani menyatakan pendapat 

7. Selalu ingin tahu  

8. Peka atau perasa  

9. Energi dan ulet 

10. Menyukai tugas- tugas yang majemuk 

11. Percaya kepada diri sendiri 

12. Mempunyai rasa humor 

13. Memiliki rasa keindahan 

14. Berwawasan masa depan dan penuh Imajinasi.
43

 

 

Dari karakteristik tersebut dapat kita pahami bahwa betapa beragamnya 

kepribadian orang yang kreativ. Dimana orang yang kreativ memiliki potensi 

                                                 
42

  Elizabeth B.Hurlock,Perkembangan Anak, ,h, 322. 
43

 S.C. Utami Munandar, Perkembangan Kreativitas Anak, h. l 72. 



 48 

kepribadian diri yang positif dan negative. Oleh karena itu di sinilah peran penting 

kehadiran guru sebagai pembimbing yang turut membantu anak dalam 

menyeimbangkan perkembangan kepribadiannya melalui eksplorasi dengan 

pembelajaran sains,sehingga anak kreatif dan berkembang secara optimal ,tidak 

hanya berkembang pada inteklegensi tetapi juga perkembangan sosial emosinya. 

3.Potensi Kreativitas Pada Anak 

 Melalui pandangan secara psikologi pada dasar nya setiap manusia telah di 

karuniai potensi sejak di lahirkan diatas muka bumi. Hal ini dapat kita lihat pada 

prilaku bayi ataupun anak  yang secara alamiah gemar bertanya, gemar mencoba, 

gemar memperhatikan hal baru, gemar berkarya melalui benda apa saja yang ada 

dalam jangkauannya termasuk di dalamnya gemar berimajinasi. 

 Potensi kreativitas ini dapat kita lihat melalui keajaiban alamiah seorang  bayi 

dalam mengeksplorasi apapun yang ada di sekitarnya. Secara alamiah juga seorang 

bayi selalu ingin tahu serta antusias dalam menjelajahi dunia di sekitarnya.  

Sementara itu Devito dalam supriadi yang cukup oleh Yeni Rachmawaty 

mengemukakan bahwa kreativitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh 

setiap orang dengan tingkat yang berbeda- beda. Setiap orang lahir dengan potensi 

kreatif. 
44
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Dengan demikian dapat penulis ambil sebuah kesimpulan bahwa setiap 

manusia lahir adalah kreatif, persoalannya tinggal bagaimana potensi ini dapat 

dikembangkan dengan baik oleh guru dan orang tua sebagai ujung tombak dan 

sebagai sekolah yang pertama bagi kehidupan anak tersebut. 

 Untuk itu, seorang guru ataupun orang tua hendaknya harus mengetahui 

tahapan-tahapan perkembangan kreativitas anak. Walaupun tahap kreativitas itu 

berlangsung mengikuti tahap-tahap tertentu. Tidak mudah mengidentifikasi secara 

persis pada tahap manakah suatu prose situ sedang berlangsung. Apa yang harus di 

amati ialah gejalanya berupa prilaku yang dapat di tampilkan oleh individu . 

Menurut Muhammad Asrori,ada empat tahapan proses kreatif yaitu : 

a. Persiapan (preparation) 

Pada tahap ini, Individu berusaha mengumpulkan informasi atau data untuk 

memecahkan masalah yang di hadapi 

b. Inkubasi (incubation) 

Pada tahap ini, proses memecahkan masalah  “ dierami” dalam pra sadar  ; 

individu seakan-akan melupakannya. 

c. Iluminasi (illumination) 

Tahap ini sering di sebut sebagai tahap timbulnya “insigh”. Pada tahap ini 

sudah dapat timbul inspirasi atau gagasan-gagasan baru serta proses- proses 
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Psikologis yang mengawali dan mengikuti timbulnya inspirasi atau gagasan- 

gagaan baru itu. 
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d. Verivikasi (Verification) 

Pada tahap ini, gagasan –gagasan yang telah muncul itu di evaluasi secara 

kritis dan Konvergen serta menghadapkannya kepada realitas .
45

 

  

Dengan memahami tahapan –tahapan tersebut di atas, maka seorang guru atau 

pendidik akan lebih mudah dalam mengembangkan kreativitas anak didiknya. Karena 

guru tersebut memahami bagaimana seharusnya mengembangkan kreatif yang sesuai 

dengan usia atau umur anak didiknya. 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kreativitas 

Faktor yang mempengaruhi kreativitas anak ada dua macam, yaitu factor yang 

mendukung dan factor yang menghambat. Adapun factor-faktor yang dapat 

mendukung kreativitas anak adalah sebagai berikut :  

a. Situasi yang menghadirkan ketidaklengkapan serta keterbukaan  

b. Situasi yang memungkinkan dan mendorong timbulnya banyak pertanyaan  

c. Situasi yang dapat mendorong dalam rangka menghasilkan sesuatu  

d. Situasi yang mendorong tanggung jawab dan kemandirian 

     Situasi yang menekankan inisiatif diri untuk menggali, mengamati, 

bertanya, merasa mengklasifikasi, mencatat, menterjemahkan, 

mempraktikkan, menguji hasil perkiraan, dan mengkomunikasikan. 
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e. Kedwibahasaan yang kemungkinan untuk mengembangkan potensi 

kreativitas secara lebih luas karena akan memberikan pandangan dunia 

secara lebih bervariasi, lebih fleksibel dalam menghadapi masalah, dan 

mampu mengekspresikan dirinya dalam cara berbeda dari umumnya orang 

lain yang dapat muncul dari pengalaman yang dimilikinya. 

f. Urutan kelahiran (berdasarkan tes kreativitas, anak sulung laki-laki lebih 

kratif dari pada anak laki-laki yang lahir kemudian) 

g. Perhatian dari orang tua terhadap minat anak nya, stimulasi dari 

lingkungan sekolah, dan motivasi diri. 

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat berkembang nya kreativitas 

adalah sebagai berikut : 

a. Adanya kebutuhan akan keberhasilan, ketidakberanian dalam menanggung 

resiko atau upaya mengejar sesuatu yang belum di ketahui  

b. Kompormitas terhadap teman- teman kelompok dan tekanan sosial  

c. Kurang berani dalam melakukan eksplorasi, menggunakan imajinasi, dan 

penyelidikan  

d. Stereotif peran seks /jenis kelamin 

e. Diferensiasi antara bekerja dan bermain  

f. Otoritarianisme 

g. Tidak menghargai terhadap fantasi dan khayaran.
46

  

 

Dengan adanya faktor- faktor pendorong dan penghambat kreativitas 

anak tersebut diatas,maka seorang guru harus pandai dalam memilah dan 

memilih situasi dan kondisi atau keadaan anak agar bisa menerima 

                                                 
46

 Ibid, h.74-75 



 53 

pembelajaran kreativitas ini dengan baik. Sehingga ia dapat memungkinkan 

munculnya kreativitas,memupuknya, dan merangsang pertumbuhannya. 

Kreativitas dapat  diekspresikan dalam berbagai bentuk. Terutama untuk anak-

anak, segala jenis media dapat digunakan untuk mengembangkan potensi kreatif yang 

di milikinya.  

Bersumber dari imajinasi tersebut, kreativitas memerlukan pengungkapan 

melalui keterampilan tertentu yang dapat berupa apa saja. Bagi anak-anak , 

keterampilan yang berkaitan dengan bermain dan kegiatan rupa (terutama 

menggambar) sangta menyenangkan. 

Oleh karena itu asumsi tentang adanya potensi kecerdasaan pada anak muncul 

berdasarkan pradigma, bahwa setiap anak yang dilahirkan telah memiliki potensi 

Genius. Dalam mengembangkan potesi tersebut perlu memberikan stimulus mlalui 

Bermain. 

5.Manfaat Kreativitas Pada Anak Usia Dini 

Pentingnya pengembangan kreativitas ini memiliki empat alasan, 

yaitu:a. Dengan berkreasi, orang dapat mewujudkan dirinya, perwujudan diri tersebut 

termasuk salah satu kebutuhan pokok dalam hidup manusia. Menurut Maslow 

kreativitas juga merupakan manifestasi dari seseorang yang berfungsi sepenuhnya 

dalam perwujudan dirinya. 
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a) Kreativitas sebagai kemampuan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan 

untuk menyelesaikan suatu masalah, merupakan bentuk pemikiran yang sampai 

saat ini masih kurang mendapat perhatian dalam pendidikan formal. Siswa lebih 

dituntut untuk berpikir linier, logis, penalaran, ingatan atau pengetahuan yang 

menuntut jawaban paling tepat terhadap permasalahan yang diberikan. 

Kreativitas yang menuntut sikap kreatif dari individu itu sendiri perlu dipupuk 

untukmelatih anak berpikir luwes (flexibility), lancar (fluency), 

asli (originality), menguraikan (elaboration) dan dirumuskan 

kembali (redefinition) yang merupakan ciri berpikir kreatif yang 

dikemukakan oleh Guilford (Supriadi, 2001). 

b) Bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat, tetapi juga memberikan 

kepuasan kepada individu. 

c) Kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya.
47
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data penelitian 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
48

 Karena fokus penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh gambaran di lapangan tentang  permainan balok dalam mengembangkan 

kreativitas di taman kanak- kanak Dwi Pertiwi Sukarame Bandar Lampung. Maka 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci.
49

 Menurut Jhon 

W. Creswell sebagai dikutip Hamid Pattilima penelitian kualitatif adalah sebuah 

proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan 

holistik yang di bentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara 

terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.
50

  

Penelitian ini berfokus pada konsepsi penelitian deskriptif, di mana peneliti berusaha 

untuk menggambarkan atau menjelaskan peristiwa atau kejadian sesuai dengan apa 

adanya. Hal ini mempunyai tujuan utama, yaitu menggambarkan atau memaparkan 

secara sistematis fakta dan karakteristik obyek maupun subyek yang di teliti. 
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B. Subyek dan Obyek 

Dalam penelitian kualitatif, populasi diartikan sebagai generalisasi yang terdiri 

atas: subyek / obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu oleh peneliti 

dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut pendapat Spradley sebagaimana dikutip 

oleh sugiyono, penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel tetapi 

dinamakan social situacion atau situasi. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan 

obyek atau subyek penelitian yang ingin dipahami lebih mendalam apa yang terjadi 

didalamnya.
51

 

Berdasarkan dari pemikiran Spradley tersebut bahwa populasi dan sampel 

disebut dengan istilah subjek dan obyek penelitian. Dengan demikian subjek 

penelitian adalah respond dan informan yang dapat memberikan informasi tentang 

masalah yang diteliti, misalnya guru, anak didik. Sedangkan objek penelitian ini 

adalah masalah yang diteliti yaitu: permainan balok dalam mengembangkan 

kreativitas  di taman kanak- kanak Dwi Pertiwi Sukarame Bandar Lampung.  

Obyek yang digunakan penelitian baik dari pihak guru maupun anak didik yang 

ada di Taman Kanak- kanak Dwi Pertiwi Sukarame Bandar Lampung. Maka peneliti 

menjelaskan secara detail baik dari jumlah guru yang ada di TK Dwi Pertiwi terdiri 

dari 5 orang. Sedangkan jumlah anak didik terdiri dari 20 anak didik, baik dari 
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kelompok  A, dan kelompok B. Mengingat obyek yang diteliti kurang dari 100 maka 

peneliti menetapkan bahwa penelitian ini menggunakan obyek dan subyek penelitian 

Subyek yang di maksud peneliti yaitu 3 orang guru dan 15 anak didik dari 

kelompok B1 di TK Dwi Pertiwi Sukarame Bandar Lampung dan objek penelitiannya 

permainan balok dalam mengembangkan kreativitas anak di taman kanak- kanak Dwi 

Pertiwi Sukarame Bandar Lampung .  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti sendiri. Peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan 

sebagi sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis 

data, menafsirkan data dan menarik kesimpulan atas temuannya. 

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan (observasi) 

terhadap situasi dan kondisi sekolah, melakukan wawancara dengan informan, baik 

dengan guru maupun dengan peserta didik kelas B1 di Taman Kanak-kanak Dwi 

Pertiwi Sukarame Bandar Lampung dan menggali informasi data melalui dokumen-

dokumen sekolah dan membuat dokumentasi atas segala kegiatan yang di teliti. 

Untuk lebih jelasnya, peneliti jelaskan sebagai berikut: 
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a. Observasi 

Metode observasi ialah teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung 

kepada obyek penelitian.
52

 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

perkembangan kreativitas peserta didik sebelum  bermain balok dan sesudahnya, 

keadaan peserta didik pada kesehariannya serta observasi lingkungan sekolah yang 

bisa menjadi faktor penghambat dan pendorong perkembangan kreativitas anak. 

Selain itu observasi juga dilakukan untuk melihat keadaan pada saat proses 

pembelajaran di kelas. Metode observasi ada dua macam, yaitu: 

1. Observasi Partisipan: yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 

2. Observasi non-partisipan: yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat independen.
53

 

Berdasarkan pendapat di atas jelas bahwa metode observasi merupakan 

metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung berbagai kondisi 

yang terjadi pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

Observasi partisipan dimana dalam mengobservasi peneliti turut andil dalam aktivitas 

objek yang diteliti. Dengan kata lain, dalam melakukan pengamatan peneliti terlibat 

langsung dalam kegiatan – kegiatan pembelajaran di TK tersebut. Secara langsung 

peneliti mencatat, menganalisis, dan menyimpulkan hasil observasi. 
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b. Wawancara  

Wawancara adalah metode dengan cara pertemuan dua orang atau lebih untuk 

bertukar informasi ide melalui tanya jawab sehingga dapat di konstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu.
54

 Berdasarkan teori tersebut, dapat dipahami bahwa 

wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara berdialog atau tanya 

jawab dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Jenis wawancara yang 

digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan 

pertanyaan yang sistematis. Walaupun demikian peneliti juga menggunakan panduan 

wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan yang di ajukan kepada informan. 

Panduan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan wawancara, 

pengelolaan data dan informasi.  

Wawancara digunakan peneliti sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden dan informan yang lebih mendalam 

dan privasi atau pribadi, seperti kemampuan guru dalam memilih dan menggunakan 

metode pembelajaran. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode bantu atau pelengkap untuk 

memperoleh data yang berbentuk catatan atau dokumen.
55

 Dokumentasi merupakan 

cara untuk mengumpulkan data melalui data dokumentasi yang tersedia. Teknik ini 
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untuk menggali data tentang sejarah dan tujuan berdirinya, visi, misi, profil sekolah, 

keadaan tenaga pengajar grafik jumlah peserta didik, dan keadaan sarana dan  

prasarana, letak geografis dan struktur organisasi Taman Kanak-kanak Dwi Pertiwi 

Sukarame Bandar Lampung 

 

D. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data lainnya terkumpul. Kegiatan dalam analisis data 

adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan 

data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Dalam penelitian kualitatif ada banyak analisis data yang dapat digunakan. 

Namun demikian, semua analisis data penelitian kualitatif biasanya mendasarkan 

bahwa analisis data dilakukan sepanjang penelitian. Dengan kata lain, kegiatannya 

dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data”.
56

 Adapun 

langkah yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data  

Mereduksi data berarti memilih data / merangkum data, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 
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memberi gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Karena pada dasarnya 

data yang terkumpul dari lapangan begitu kompleks, rumit dan belum bermakna, 

kemudian di reduksi. Data yang dianggap relevan dan penting yaitu yang berkaitan 

tentang  permainan balok  dalam mengembangkan kreativitas anak. 

 

b. Penyajian Data  

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Langkah ini dilakukan agar data yang banyak dan telah direduksi mudah dipahami 

oleh peneliti maupun orang lain. Bentuk penyajian data yang digunakan adalah 

dengan teks yang bersifat naratif,
57

 artinya analisis berdasarkan observasi di lapangan 

dan pandangan secara teoritis untuk mendeskripsikan secara jelas tentang permainan 

balok dalam mengembangkan kreativitas anak di Taman Taman Kanak- kanak Dwi 

Pertiwi Sukarame Bandar Lampung. 

c. Kesimpulan  

 Data yang sudah diperoleh, kemudian difokuskan, dan disusun secara 

sistematis dalam bentuk naratif. Kemudian data tersebut disimpulkan sehingga makna 

data dapat ditemukan dalam bentuk tafsiran dan argumentasi. Dalam pengambilan 

kesimpulan, peneliti menggunakan pendekatan berfikir induktif yaitu pemikiran yang 

berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus kemudian dari fakta-fakta 
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yang khusus tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. 

Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan yang 

diambil sekiranya masih terdapat kekurangan maka akan ditambahkan. 

 

 

 

  



 63 

BAB IV 

ANALISIS DATA  

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar lampung 

TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung berdiri pada tahun 2010 tepatnya 

pada tanggal 2 januari 2010,  secara kelembagaan TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar 

Lampung ini merupakan lembaga pendidikan formal sebelum anak memasuki sekolah 

dasar, yakni anak usia dini 0-6 tahun yang di bawah naungan Departermen 

Pendidikan Nasional dan telah memiliki izin oprasional dan telah terakreditas dengan 

nilai B. 

Guna untuk terus menggembangkan pendidikan dalam rangka mendukung 

tujuan Pendidikan Nasional dalam mencerdaskan bangsa, terutama pendidikan bagi 

anak prasekolah atau anak usia dini, maka dari itu TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar 

Lampung senantiasa berusaha untuk menghasilkan calon-calon pembelajaran yang 

aktif, kreatif dan inovatif sebagai modal dasar bagi anak untuk melanjutkan study ke 

jenjang berikutnya. 

Dengan adanya modal tersebut, diharapkan anak akan mendapatkan ilmu 

pengetahuan yang optimal ketika mereka belajar pada jenjang pendidikan sekolah 

dasar, karena beberapa aspek perkembangan anak pada awalnya telah diberikan 
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stimulasi/rangsangan dan dapat berkembang dengan baik pada masa keemasannya, 

yaitu ketika mendapatkan pendidikan di TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung. 

2. Letak Geografis TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung 

TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung bediri di atas tanah diri sendiri 

dengan luas 150 M yang terletak di jln. Pembanguanan H5 Kecamatan Sukarame 

Kota Bandar Lampung, TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung bertempat 

ditengah-tengah perkapungan masyarakat, yang bermayoritas bersuku jawa, sunda,  

padang dan lampung. Adapun pola bagunan TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar 

Lampung adalah sebagai berikut: 

a) Bagian depan menghadap jalan  

b) Belakang berbatasan dengan rumah warga 

c) Bagian samping kiri dan kanan berbatasan dengan rumah warga. 

Dalam proses belajar mengajar perlu adanya kreatifitas atau ucapan, 

pengelihatan serta pendengaran, kenyamanan, kebersihan, kesejukan, udara, dan lain 

sebagainya. Oleh karena itu sekolah membutuhkan tempat yang aman, nyaman, 

tenang, bersih, terhindar dari suara-suara kebisingan, serta terhindar dari polusi. 

Begitu juga dengan letak geografis TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar 

Lampung, sejauh ini walaupun berada dekat dengan raya, namun hal ini tidak terlalu 

bepengaruh dan menggangu aktivitas belajar mengajar, karena jarak kelas dengan 

jalan raya terpisah 30 M oleh halaman yang di miliki TK Dwi pertiwi Sukarame 
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Bandar Lampung, sehingga  proses belajar mengajarkan tidak tergangu sedikitpun, 

bahkan anak-anak merasa nyaman dan aman berada di sekolah. 

3. Visi dan Misi TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung 

 Setiap sekolah tentunya memiliki visi dan misi yang berbeda, sehingga 

membedakan antara sekolah yang satu dengan yang lain. Namun di balik  semua itu, 

mempunyai inti yang sama, yaitu mencapai tujuan pendidikan nasional dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, setiap anggota sekolah selalu 

berperang pada visi dan misi yang hendak dicapai dalam setiap  pembelajaran. 

 Adapun Visi dan Misi TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung sebagai 

berikut: 

a. Membentuk generasi yang sehat jasmani dan rohani. 

b. Membentuk generasi yang cerdas. 

c. Membentuk generasi yang kreatif, inovatif, dan berkualitas. 

d. Membentuk generasi yang ceria, dan berakhlak mulia. 

Sedangkan Misi Taman Kanak-kanak Dwi pertiwiSukarame Bandar 

Lampung, yaitu: 

1. Terwujudnya kerjasama orang tua dan guru demi masa depan anak didik 

      2.  Membangun pembiasaan yang mandiri dan di siplin 
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4. Struktur Organisasi TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung 

 Stuktur organisasi dalam suatu sekolah atau lembaga apapun sangat penting dan 

diperlukan.Dengan adanya struktur organisasi akan mempermudah dalam mengatur 

jalanya suatu lembaga, sehingga program yang telah disusun dapat terealisasi dan 

terkoordinasi dengan baik, rapi, dan tepat, agar lembaga tersebut dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan.  

 Suatu organisasi dikatakan baik dan berhasil apabila semua unsur yang diserahi 

tugas dan tanggung jawab akan melaksanakan dengan baik dan rapi tanpa adanya 

tekanan dari beberapa pihak, baik guru ataupun karyawan secar organisasi 

mempunyai tangung jawab terhadap pimpinanya. Akan tetapi secara kedinasan 

mempunyai tanggung jawab terhadap atasan. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis 

sajikan struktur organisasi di TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung. 
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   Struktur Organisasi 

  TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

5. Keadaan Guru TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung 

TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung sebagai lembaga pendidikan 

formal selalu mengutamakan pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta 

didiknya.berbagai upaya dilakukan untuk menggambangkan kualitas taman kanak-

kanak ini, salah satunya upaya yang dilakukan yaitu menggembangkan kualitas dari 

para tenaga pengajar.  

Kepala  TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar 

Lampung 

kisnawati, A.Ma 

Guru kelas 

Melvina, A.Ma 

Guru kelas 

Meri safitri 

 

PESERTA DIDIK 
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Jumlah guru TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung mengalami 

penambahan dan pengurangan seiring dengan banyak sedikitny jumlah peserta didik, 

hal ini dilakukan untuk memenuhi standar pertandingan guru dengan jumlah peserta 

didik di setiap kelasnya. Sehingga peserta didik benar-benar terpenuhi kebutuhannya 

untuk menuntut ilmu di taman kanak-kanak ini. 

Menurut ibu meri safitri mengatakan bahwa dalam segala kegiatan yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran guru harus bersikap adil dan tidak pilih kasih 

terhadap peserta didik tanpa membedakan status sosial maupun  keadaan ekonomi 

dari peserta didik tersebut. Karena setiap peserta didik berhak menerima dan 

mendapat perlakukan yang sama, tentunya semua itu disesuaikan dengan karakteristik 

kemampuan serta keadaan anak masing-masing. 

Sesuai  dengan visi TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung, semua 

anggota sekolah terutama para guru berusaha menjaga nama baik sekolah dan 

berusaha untuk terus mengembangkan kualitas sekolah dimata masyarakat baik di 

sekitar sekola maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas.
58

 

Jumlah guru TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung saat ini berjumlah 3 

orang dengan rincian sebagai berikut: 
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Kisnawati, kepala TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung, Wawancara 
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Tabel 3 

Data Guru TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung 

Tahun ajaran 2016/2017 

No Nama L/P Tempat tanggal lahir Pendidikan 

terakhir  

Jabatan  

1 Kisnawati  P Teluk, 01-01-1987 A.Ma Kepala TK 

2 Melvina P Sukarame,19-11-1988 A.Ma Guru kelas 

3 Meri safitri P Bandar Lampung, 28-

12-1994 

SMA Guru kelas 

Sumber: Dokumentasi TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2016/2017 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa latar belakang pendidikan guru 

TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung, oleh karena itu kualifikasi guru terus di 

upayakan, salah satunya mendukung guru-guru untuk dapat menggembangkan 

jenjang pendidikan S1. 

6. Keadaan Peserta Didik TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung 

Pada tahun pertama didirikannya TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung 

memiliki peserta didik sebanyak 15 orang dengan 3 tenaga pengajar. Seiringan 

dengan berbagai usaha yang dilakukan untuk menggembangkan mutu pendidikan di 

TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung, diantaranya  penyediaan sarana dan 

prasarana yang lengkap, mutu pembelajaran, kualitas tenaga pengajar dan sebagainya, 
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akan tetapi jumlah peserta didik mengalami peningkatan dan pengurangan, hal ini di 

karenakan banyaknya TK di sekitar TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung. 

7. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan TK Dwi pertiwi Sukarame 

Bandar Lampung 

 Sarana dan Prasarana merupakan salah satu pendorong guna tercapainya suatu 

keberhasilan dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah walaupun hal 

ini bukanlah faktor penentu keberhasilan, karena masih banyak faktor-faktor yang 

menjadi pendukung suatu keberhasilan dalam pendidikan. 

Selain itu juga memiliki berbagai macam alat permainan dan sumber belajar 

akan memperudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, karena dalam 

berbagai perkembangan dalam anak usia dini memiliki dengan orang dewasa pada 

anak usia dini seraya bermain atau sebaliknya bermain seraya belajar dalam, 

merangsang perkembangan peserta didik itu sendiri. 

Secara rinci alat permainan dan sumber belajar TK Dwi pertiwi Sukarame 

Bandar Lampung dapat dijelaskan pada tabel berikut: 
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Tabel  4 

Sarana dan Prasarana TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung 

No  Nama Ruang Keterangan  

Jumlah  Luas/M 

1 Ruang kelas  1 15 

2 Ruang Kepala Sekolah  1 10 

3 Arena Bermain 2 30 

4 Tempat Cuci Tangan dan Wc 1 10 

Jumlah  5 65 

 

Tabel 5 

Data Alat Permaiana TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung 

 

Bidang Pembangunan Alat Permaianan Dan Sumber Belajar 

1 .Nilai-nilai agama dan moral  Gambar huruf hijaiyah  

 Peralatan sholat 

2. Motorik Halus  Gambar alfabet  

 Boneka tangan 

 Papan planel huruf 

 Kartu huruf  

 Stempel huruf 

 Plastisin  

 Kolase  

4.Motorik Kasar  Prosotan  

 Ayunan  

 Putaran 

 Kuda-kudaan  

 Mandi bola  

 Tangga majemuk 

3. Kognitif  Balok 

 Puzzel  

 Kartu angka 

Sumber: Dokumentasi TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung 
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B. Permainan Balok Dalam Mengembangkan Kreatifitas Anak Di Taman 

Kanak-Kanak Dwi Pertiwi Sukarame Bandar Lampung 

kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, 

baik berupa gahasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah 

ada, dan merupakan kemampuan berfikir tingkat tinggi yang mengimplikasikan 

terjadinya eskalasi dalam kemampuan berfikir yang di tandai oleh 

suksesi,diskontinuitas, diferensiasi,integrasi antara setiap tahap perkembangan 

 potensi pada diri anak (kreativitas) kemampuan yang dimilikinya ditandai 

dengan senang meniru, karena salah satu proses pembentukan tingkah laku mereka 

adalah di peroleh dengan cara meniru. Oleh sebab itu guru di tuntut untuk bisa 

memberikan contoh atau ide yang nyata akan hal-hal yang baik. 

kreativitas dapat di kelompokkan dalam kategori kognitif, dan nonkognitif. 

Ciri-ciri kognitif diantaranya arisininalitas, fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi. 

Sedangkan ciri non kognitif diantaranya motivasi sikap dan kepribadian berkreativ. 

Kedua cirri-ciri ini sama pentingnya,kecerdasan yang tidak tunjang dengan 

kepribadian kreativ tidak akan menghasilkan apapun 

 Balok adalah alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar dengan menyerupai  

potongan- potongan yang menyerupai kayu yang sama tebalnya dan sama tebalnya 

dan dengan panjang dua kali atau empat kali sama besarnya, ada yang berbentuk 
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kurva, silinder dan setengah dari potongan balok juga di sediakan,tetapi semua 

dengan panjang yang sama yang sesuai dengan ukuran balok-balok dasar 

 permainan balok merupakan permainan yang merupakan aktifitas otot besar 

dimana permainan ini dapat mengembangkan perkembangan koordinasi mata dan 

tangan, melatih keterampilan motorik halus, melatih anak dalam pemecahan masalah, 

permainan yang memberikan anak kebebasan berimajinasi, sehingga hal- hal baru 

dapat tercipta 

 Balok-balok yang di gunakan sebagai alat permainan dapat terbuat dari kayu 

maupun dari pelastik. Agar anak-anak dalam peroes belajar merasa senang ataupun 

merasa tidak  jenuh sehingga hasil belajar anak bisa seoptimal mungkin. Maka dalam 

bermain, balok harus bermacam-macam dan aktifitas yang di gunakan berfariasi, di 

harapkan pelaksaan bermain balok dengan metode bermain akan membantu anak 

mengenal dan memahami bentuk, wanrna, dan ukuran. Selain itu, hal ini akan 

memudahkan anak untuk membuat berbagai fariasi bentuk bangunan dan menbuat 

anak untu mengenal berbagai bentuk dalam geometri. 
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Langkah –langkah dalam pembelajaran dengan menggunakan media balok adalah 

sebgai berikut:  

9. Guru menyiapkan alat- alat dan berbagai bentuk geometri, alat- alat 

pendukung berbagai bentuk geometri alat-alat pendukung berbagai bentuk 

serta ukuran. 

10. Anak berkumpul dan duduk di karpet, guru mengabsen anak-anak yang hadir 

dan memberi tahu bahwa mereka adalah kelompok, serta menghitung jumlah 

murid yang hadir.  

11. Guru menerangkan cara bermain balok sambil menerangkan nama-nama 

bentuk balok yang diambil dan di susun menjadi bangunan  

12. Guru mengembalikan balok sesuai dengan tempatnya sambil anak-anak 

menyebutkan nama-nama balok tersebut  

13. Guru memanggil anak untuk menempati alas yang telah disediakan dan 

menggabungkan alas setengah lingkaran menjadi bentuk lingkaran, segitiga 

siku-siku menjadi bentuk persegi  
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14. Guru memberitahukan bahwa mereka akan bermain balok dan menerangkan 

kepada anak balok-balok dan alat lain yang digunakan kemudian anak 

mengambil balok sesuai kebutuhan  

15. Anak membangun dengan balok dan guru hanya mengawasi  

16. Selesai membangun balok, anak boleh mengambil orang-orangan/binatang 

pada bangunan balok yang telah dibuat dan guru membatasi jumlahnya 

Dengan demikian, untuk mengembangkan kreatifitas anak, para pendidik 

perlu menerapkan motode atau ide-ide mereka untuk mengembangakan efektifitas 

anak, memberikan contoh penggunaan beberapa media pembelajaran yang baik dan 

benar, dan menstimulasi perkembangan kreatifitas anak itu sendiri dengan media 

tersebut. 

Dari hasil observasi, penulis mendapatkan data guru dalam melaksankan 

kegiatan pembelajaran melalui permainan balok dalam mengembangkan kreatifitas 

anak  di TK Dwi Pertiwi sekarame Bandar Lampung menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan alat- alat dan berbagai bentuk geometri, alat- alat 

pendukung berbagai bentuk geometri alat-alat pendukung berbagai bentuk 

serta ukuran. 

2. Anak berkumpul dan duduk di karpet, guru mengabsen anak-anak yang 

hadir dan memberi tahu bahwa mereka adalah kelompok, serta 

menghitung jumlah murid yang hadir.  
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3. Guru menerangkan cara bermain balok sambil menerangkan nama-nama 

bentuk balok yang diambil dan di susun menjadi bangunan  

4. Guru mengembalikan balok sesuai dengan tempatnya sambil anak-anak 

menyebutkan nama-nama balok tersebut  

5. Guru memanggil anak untuk menempati alas yang telah disediakan dan 

menggabungkan alas setengah lingkaran menjadi bentuk lingkaran, 

segitiga siku-siku menjadi bentuk persegi  

6. Guru memberitahukan bahwa mereka akan bermain balok dan 

menerangkan kepada anak balok-balok dan alat lain yang digunakan 

kemudian anak mengambil balok sesuai kebutuhan  

7. Anak membangung dengan balok dan guru hanya mengawasi  

8. Selesai membangun balok, anak boleh mengambil orang-orangan/binatang 

pada bangunan balok yang telah dibuat dan guru membatasi jumlahnya 

Berdasarkan hasil observasi penulis di TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar 

Lampung, dalam tahap awal ini pertama-tama guru melihat silabus yang belum di 

sampaikan kepada anak.Kemudian guru membuat rencana kegiatan harian (RKH) 

dengan teman yang sesuai  tersebut, adapun tema yang di sampaikan oleh guru adalah 

tentang “Tema Rekreasi” dengan pemilihan  bentuk kereta dari balok sebagaimana 

bentuk kereta yang akan dibentuk dengan menggunakan media balok. 

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan dalam tahap ini sesuai dengan 

arahan awal yang peneliti jelaskan kepada guru, peneliti dianggap sudah bisa 
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menyediakan alat dan bahan pelajaran yang tepat dan aman yang di gunakan oleh 

anak-anak. Adapun alat dan bahan yang guru pilih ialah balok. 

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan guru TK Dwi pertiwi 

Sukarame Bandar Lampung, maka dapat penulis simpulkan bahwasanya guru telah 

menyediakaan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembelajaran, sehingga 

dengan bentuk-bentuk balok dan alat-alat yang telah di siapkan anak juga 

mengekspresikan dirinya untuk mengembangkan ide-ide atau kreatifitasnya. 

1. Menjelaskan dan mengenalkan berbagai macam bentuk balok yang akan 

digunakan untuk bermain dan bagimana cara penggunaannya. 

 Kegiatan ini merupakan kegiatan awal dalam kegitan belajar menggunakan 

media balok, dengan adanya pengarahan ini bertujuan untuk mengembangkan 

kreatifitas anak serta mengajak anak untuk memperhatiakn pembelajaran yang akan 

disampaikan oleh guru, sehingga secara perlahan-lahan dan tanpa mereka sadari anak 

mengikuti alur permainan dan pembelajaran serta mengerti tentang kegiatan apa yang 

dilaksankan denganpemberian rangsangan atau pancingan dari kegiatan pembelajaran 

sebelumnya. 

 Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, dalam tahap awal ini guru 

memberikan pengarahan dalam bentuk kegiatan secara klasik maksudnya kegiatan 

dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas  dalam satu waktu serta kegiatannya 

sama, yaitu anak berbentuk suatu lingkaran, kegiatan awal yang di lakukan yaitu 

berdo’a sebelum belajar, kemudian bernyanyi, salam kemudian bercakap-cakap 
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tentang kegiatan yang akan di lakukan yaitu memberi penjelasan tentang tema yang 

akan dilakukan. 

 Senada dengan wawancara penulis dilapangan  kepada guru di TK Dwi 

pertiwi Sukarame Bandar Lampung Meri safitri menjelaskan kegiatan yang akan 

dilakukan dengan segala alat dan bahan yang sudah di siapkan oleh guru sehingga di 

harapkan nantinya anak daapat belajar membuat berbagai macam bentuk dari balok 

dengan baik, dan sesuai dengan konsep dan langkah-langkah yang sudah ditetapkan 

.
59

 

 Langkah ini bersifat pemanasan dan pembiasaan artinya secara tidak langsung 

mengajarkan anak memahami kegiatan anak yang telah dilakukan sebelumnya 

dengan kegiatan yang akan dilaksankan, kegiatan yang akan dilaksankan dengan 

segala alat dan bahan yang sudah disiapkan oleh guru sehingga di harapkan nantinya 

anak dapat membuat bentuk kreta. 

Dengan demikian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara  penulis di 

atas, dapat disimpulkan bahwa menjelaskan dan menggenalkan alat-alat dan bahan 

yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran, karena pada tahap ini sangat 

penting bagi lagkah awal untuk menggenalkan tentang kegiatan mengajar dengan 

menggunakan media balok yang akan dilaksankan. Diharapkan dengan langkah ini 
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 Meri safitri, Guru Kelas di TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung, Wawancara 
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akan munculnya rasa antusias anak dalam kegiatan belajar mengajar hingga media 

balokakan membantu anak untuk menggembangkan kreatifitas anak. 

2. Membimbing Anak Untuk menyusun balok sehingga bisa menjadi suatu bentuk 

kereta api dari balok  dengan cara guru memberikan contoh kepada anak. 

 Pada tahap ini guru mendemonstrasikan kepada anak bagaimana cara untuk 

menyusun balok  yang baik dan benar pada bentuk kerata  yang sudah dibuat 

sebelumnya. Tahap ini mengajarkan sesuatu ketelitian yang di perlukan ketika anak 

menyusun balok  pada saat melakukan penyusunan. 

 Berdasarkan hasil observasi dapat penulis ketahui bahwa kemapuan anak 

dalam menyusun balokbentuk kreta yang sudah disediakancukup baik, pada kegiatan 

penyusunan bahkan masing-masing anak ingin bereksplorasi dengan  bentuk lain.  

 Menurut ibu Meli Safitri, tahap ini turut ikut serta dalam peningkatan 

kereatifitas anak, dimanaanak mengeluarkan ide- ide barunya dan rasa ingin tau.
60

 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penuli dilapangan disimpulkan 

bahwa guru TK Citra Darma Lampung Barat telah berusaha menjelaskan dan 

mendemonstrasikan kepada anak, sehingga akan memudaahkan anak untuk 

mempraktikannya. 

3. Latihan Hendaknya Dilakukan Berulang-Ulang Agar kratifitas Anak Terlatih  

                                                 
60

 Meri Safitri, Guru Kelas di TK Dwi Pertiwi Sukarame Bandar Lampung, Wawancara 
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 Pada langkah ini guru hendaknya  mengajarkan materi kepada anak-anak tidak 

hanya dalam satu kali pertemuan saja, namun bisa diberikan dua sampai tiga kali 

pertemuan dengan tujuan agar anak-anak benar-benar memahami materi 

pembelajaran, oleh karenanya dalam penelitian ini menggunakan rencana kegiatan 

harian (RKH)  dari setiap rencana kegiatan harian tersebut peneliti sajikan dalam dua 

kali pertemuan dengan tujuan agar anak benar-benar mengusai materi terebut dan 

dapat berkembang sesuai dengan rencana kegiatan yang diterapkan. 

C. Analisis Data 

 Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara peneliti di atas 

dapat disimpulkan bahwa guru di TK Dwi Pertiwi Sukarame Bandar Lampung 

semaksimal mungkin untuk menggembangkan anak- anak melalui permainan balok 

sesuai dengan apa yang peneliti arahkan, yakni dengan mengikuti langkah-langkah 

penggunaan permainan balok sebagai berikut: 

1) Merencanakan bentuk yang akan dibuat. 

2) Menyediakan alat-alat dan bahan. 

3) Menjelaskan atau menggenalkan nama alat-alat yang digunakan untuk 

keterampilan balok dan bagaimana cara penggunaanya. 

4) Membimbing anak untuk menyusun balok  dengan cara memberikan 

contoh pada anak 
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5) Menjelaskan posisi untuk menyusun balok  yang benar sesuai dengan 

bentuk kreta  dan mendemostrasikannya, sehingga hasil 

penyusunannya baik. 

6) Latihan hendak diulang-ulang agar kreativitas anak terlatih karena 

ketermpilan balok ini mencakup ide-ide atau imajinasi pada anak 

sehingga kreativitas anak berkembang. 

 Untuk mengembangkan kreativitas pada anak melalui permainan balok perlu 

adanya beberapa langkah-langkah kreativitas yakni sebagai berikut : 

1) Capturing artinya, jangan lewatkan satupun ide atau gagasan yang dilontarkan 

pada anak 

2) Surrounding, langkah ini menuntut guru untuk membiarkan anak memperluas 

pergaulan nya. Tujuannnya adalah agar anak dapat berintraksi dengan teman 

seusianya 

3) Challenging, dilangkah ini sebagai guru diminta untuk menantang anak untuk  

masalah. Masalah yang sederhana saja, misalnya menyelesaikan suatu 

permaianan bersama temannya. Rangsang dan tuntun ia berfikir, jangan 

biarkan anak kesulitan sendiri 

4) Broadening, yaitu mempelajari hal-hal baru. Untuk keperluan anak dalam 

mengasah kreativitas sekarang banyak media atau permainan yang bisa 

digunakan, salah satunya adalah permainan balok. Permainan ini bisa 

merangsang kreativitas anak dalam bidang banguanan. 
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Pada langkah pertama, merupakan kegiatan awal dalam kegiatan 

penggunaan media balok, dengan adanya perencanaan dalam pemilihan bentuk ini, 

diharapkan guru dapat menemtukan bentuk yang banyak disukai anak dengan tujuan  

untuk mengembangkan kretifitas anak serta mengajak anak untuk memperhatikan 

pembelajaraan yang akan disampaikan oleh guru. Pada tahap-tahap ini juga guru 

harus cermat dalam melihat silabus yang belum disampaikan kepada anak kemudian 

guru membuat Rencana Kegiatan Hariannya dengan tema yang sesuai dengan silabus 

tersebut. 

Pada langkah kedua, yakni kegiatan penyediaan alat dan bahan pelajaran 

guru harus cermat dalam pemilihan alat dan bahan pembelajaran, jangan sampai alat 

dan bahan yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar yang mengandung unsur 

berbahaya bagi anak, baik dari segi bentuk alat dan bahan tersebut separti pisau yang 

tajam yang sangat tajam, maupun daari segi bahan pembuatan alat tersebut yang 

mengandung zat-zat kimia berbahaya, jangan saampai setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran anaak mendapat luka ataupun sakit karna alat dan bahan yang 

berbahaya dan kurang tepat yang digunakan oleh guru. 

Pada langkah ketiga, guru sudah memasuki langkah awal kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, yakni menjelaskan dan mengenalkan alat-alat yang 

digunakan untuk bermain balok dan bagaimana cara penggunaanya, penjelasan ini 

bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas anak serta mengajak anak mengikuti 
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kegiatan pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru, sehingga secara perlahan-

lahan mereka mengikuti kegiatan pembelajan.   

Pada langkah keempat, guru mendemontrasikan kepada anak bagaimanaa 

cara untuk menyusun balok yang baik dan benar pada bentuk yang sudaah disediakan 

sebelumnya, tahap ini mengajarkan ketelitian daan kerapihan bagi anak dalam 

mengerjakan sesuatu, ketelitian diperlukan ketika anak menyusun balok. 

Pada tahap kelima, tidak jauh berbeda dengan tahap keempat di atas, di 

mana guru harus bisa menjelaskan posisi untuk menyusun balok yang benar sesuai 

dengaan bentuk  dan beraturan.  

Dan pada langka terakhir, guru hendaknya mengajarkan materi kepada anak-

anak tidak hanya satu kali pertemuan saja, namun bisa diberikan dua sampai empat 

kali kali pertemuan dengan tujuan agar anak benar-benar memahami materi 

pembelajaran oleh karenanya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat 

Rencana Kegiatan Harian, di mana dari setiap Rencana Kegiatan Harian tersebut 

peneliti sajikan empat kali pertemuan, dengan tujuan agar anak benar-benar mengusai 

materi tersssebut dan dapat mengembangkan kreatifitas anak sesuai dengan Rencana 

Kegiatan Harian yang di tetapkan. 

Berdasarkan hasil observasi guru di TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar 

Lampung proses pembelajaran telah diterapkan dengan pembelajaran berulang-ulang 

agar proses peningkatan kreatifitas anak usia dini melalui ide-ide atau imajinasi pada 
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anak yang  memerlukan rangsangan yang lebih banyak agar berkembang secara 

optimal. Berikut ini data hasil observasi melalui tabel: 

Tabel  6 

Hasil Observasi Akhir Pencapaian Indikator Perkembangan  

Kreatifitas Anak Didik DiTK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung 

No Nama Indikator tingkat pencapaian Keterangan 

  1 2 3 4  

1 Adinda puri mulyani  BSB BSH BSH BSH BSB 

2 Andika hidayatulloh BSB BSH BSH BB BSB 

3 Ardika ridho pratama BSB MB MB MB MB 

4 Aldrin  BSB MB BSH BSH BSH 

5 Bintang  BSB BSH MB BSH BSH 

6 Celsea dwi wahyuni BSB BSH BSH BSH BSB 

7 Chacha BSB BSH BSH MB BSH 

8 Diva az-zahira BSB MB MB MB MB 

9 Firda zahra aulia BSB BSH MB BSH BSH 

10 Kefin BSB BSH MB BSH BSB 

11 Ladista aura putri BSB MB MB MB MB 

12 Najwa BSB BSH MB MB BSH 

13 Toni hartanto BSB BSH MB BSH BSH 

14 Uzlifatul hasanah BSB BSH MB MB BSH 

15 Ismey Trihap sari BSB MB MB BSH BB 

Sumber : Dokumentasi Guru TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar Lampung , Ibu Meri 

Safitri 

Keterangan Indikator Pencapain :  

1. Mampu menghasilkan suatu bentuk 

2. Mempunyai rasa ingin tahu yang besar 

3. Kemampuan memciptakan sendri tanpa bantuan 

4. Memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 

Keterangan Dalam Pernilaian  Anak : 

1. BSB : Berkembang Sangat Baik   

2. BSH : Berkembang Sesuai Herapan  
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3. MB : Mulai Berkembang    

4. BB : Belum Berkembang 

  

Berdasarkan dari data tabel di atas dapat diketehui perbandingan sebelum 

dan sesudah guru melakukan pembelajaran guru dengan menggunakan Permainan 

BalokDalam Mengembangkan Kreatifitas Anak Di TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar 

Lampung yakni, dari keseluruhan 15 peserta didik, yang belum berkembang 1 peserta 

didik 10%,sedangkan yang mulai berkembang ada 3 peserta didik 20%, berkembang 

sangat baik 4 peserta didik 50% dan berkembang sesuai harapan ada 7 peserta didik 

80%. Dengan demikian media balok dapat mengembangkan kreatifitas di TK Dwi 

pertiwi Sukarame Bandar Lampung. 

Berdasarkan hasil diatas salah satu alternatif yang digunakan dalam 

mengembangkan kreativitas peserta didik dengan menggunakan permainan balok 

sudah meningkat. Secara umum permainan balok didunia pendidikan anak usia dini 

sangatlah penting, dalam meningkatkan atau mengembangkan kreativitas anak. 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan data yang telah di uraikan penulis 

menyimpulkan bahhwa penggunaan metode bermain balok dapat mengembangkan 

kreatifitas anak usia dini di TK Dwi pertiwi Sukarame Bandar lampung tahun ajaran 

2016/2017 dikarenakan, guru merencanakan kegiatan bermain balok, guru 

menyediakan balok-balok dan bahan, guru menjelaskan dan mengenalkan berbagai 

macam bentuk balok yang digunakan untuk mengembangkan kreatifitas anak melalui 

bermain balok dan bagaimana cara pengunaannya, guru membimbing anak terlebih 

dahulu sebelum kegiatan dilakukan, guru hendaknya melakukan kegiatan secara 

berulang-ulang agar dapat merangsang perkembangan kreatifitas, anak secara 

optimal. 

B. Saran  

1. Terhadap Pihak Sekolah 

Di sarankan membuat kebijakan kesejahteraan bagi anak didik dan pendidik 

yang memiliki kreativitas tinggi dalam kegiatan belajar mengajar bagi anak 

usia dini seperti menggunakan berbagai permainan, selain strategi dan 

penggunaan metode pembelajaran yang dapat memudahkan guru maupun 

anak didik dalam mencari inovasi dan kreasi, memberikan fasilitas dalam 
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pembelajaran seperti media- media pendidikan, sarana prasarana yang lengkap 

agar dapat di gali lagi potensi –potensi anak didik secara maksimal. 

2. Terhadap Guru  

Sebaiknya menindaklanjuti penelitian secara kontinu dengan selalu berfikir 

kreatif dan inovatif,dalam menciptakan pembelajaran yang baik dan 

menyenangkan bagi anak didik khususnya bagi anak- anak usia dini sehingga 

menjadikan mutu peserta didik dan pembelajaran lebih efektif dan bermanfaat 

bagi generasi selanjutnya. 

3. Terhadap Anak Didik 

Apapun materi yang di pelajari akan lebih mudah jika disertai dengan rasa 

suka dan semangat dalam menghadapinya dan di tambah dengan dukungan 

guru dan orang tua agar dapat bersekolah dengan hati yang senang. 

 

C. Penutup  

Segala puji dan syukur atas kehadirt Allah SWT  yang senangtiasa 

mencurahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi 

ini, shalawaat serta salam semoga tercurahan selalu kepada Nabi Muhamamad 

SAW yang telah menghantarkan umat manusia kepada agama yang selalu 

memberi petunjuk di setiap kehidupan. 

Karena keterbatasan berfikir dan minimnya ilmu penulis miliki maka 

dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dari berbagai segi, 

oleh karena kekurangan tersebut, maka senang tiasa di harapkan saran dan 
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kritik dara pembaca, sehingga kelak dapat dijadikan bahan pertimbangan 

untuk menuju kesempurnaan atas kritik dari pembaca sekalian, diucapkan 

banyak terima kasih. 
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