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ABSTRAK  

 

Pada penelitian ini penerapan kegiatan mencetak dalam proses belajar 

memiliki dampak yang sangat penting dalam mengembangkan kreativitas anak 

usia dini. Karena dengan dilakukannya penerapan kegiatan mencetak dapat 

meningkatkan kreativitas anak yaitu memiliki ide atau gagasan baru dalam 

kegiatan mencetak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “ Apakah 

kegiatan mencetak dengan umbi-umbian dapat meningkatkan kreativitas 

anak usia dini di PAUD Kober Latifah 3 Blitarejo Pringsewu? ”. Tujuan 

dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah kegiatan mencetak dengan 

umbi-umbian dapat meningkatkan kreativitas anak usia dini pada peserta didik 

kelompok B Paud Kober Latifah 3 Blitarejo Pringsewu.  

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan jenis 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam penelitian ini yaitu seluruh 

peserta didik kelas B Paud Kober Latifah 3 Blitarejo Pringsewu yang berjumlah 

12 peserta didik. Objek dalam penelitian ini yaitu peningkatan kreativitas dalam 

diri peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunkan 

teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik observasi.  

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa penerapan kegiatan 

mencetak dengan umbi-umbian pada anak kelas B Paud Kober Latifah 3 Blitarejo 

Pringsewu, dapat dilihat dari adanya peningkatan pada setiap siklus. Pada siklus I 

dalam perkembangan kreativitas terdapat 12 peserta didik dan diperoleh  7 anak 

atau 58,3% dari jumlah anak memenuhi kriteria Mulai Berkembang (MB), 5 

orang anak atau 41,6% dari jumlah yang memenuhi kriteria Berkembang Sesuai 

Harapan (BSH). Pada siklus ke II terdiri dari 12 peserta didik, 12 anak yang 

memberikan hasil Belum Berkembang (BB) tidak ada, Mulai Berkembang (MB) 

tidak ada, Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 2 anak yaitu 16,6% dan 

Berkembang Sangat Baik (BSB) ada 10 anak yaitu 83,3%. Dengan demikian 

indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu apabila 75% peserta didik kelompok 

B Blitarejo Pringsewu perkembangan kreativitasnya berkembang sangat baik 

dapat tercapai.  

 

 

Kata Kunci : Perkembangan Kreativitas, Mencetak  
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MOTTO  

   

                          

          

 

Artinya : wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 

esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah maha teliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan . 

 

(QS. Al- Hasyr: ayat 18) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Melalui penegasan ini bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman 

mengenanai judul tersebut, maka penulis perlu menjelaskan akan pengertian 

terhadap kata-kata yang terdapat dalam judul upaya meningkatkan kreativitas 

anak usia dini melalui teknik mencetak dengan umbi-umbian, sebagai berikut 

: 

1. Kreativitas  

Kreativitas adalah suatu gaya hidup atau suatu cara dalam 

mengekspresikan berbagai talenta yang dimiliki, belajar dengan 

menggunakan kemampuan diri sendiri secara optimal, menjajaki gagasan 

baru, tempat-tempat baru, aktivatas-aktivitas baru, mengembangkan kepekaan 

terhadap masalah lingkungan, masalah orang lain dan masalah lainnya.
1
 

Menurut Supriyadi kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk 

melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang  

realatif berbeda yang perna ada sebelumnya lebih tepatnya pemb aharuan.
2
 

Toracce berpendapat bahwa pengertian kreativitas adalah sebuah proses 

untuk peka terhadap masalah, kelemahan dan kekurangan, gap dalam 

pengetahuan, elemen-elemen yang salah, ketidak harmonisan, 

mengidentifikasi kesulitan, mencarai solusi, membuat pertanyaan-pertanyaan 

atau mengformulasikan hipotesis tentang kekurangan melalui tes dan rites 

yang dimodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang baru.
3
 

Menurut Munandar kreativitas merupakan sebagai kemampuan untuk 

membuat kombinasi-kombinasi baru, asosiasi baru berdasarkan 

bahan,informasi atau elemen-elemen yang sudah ada sebelumnya menjadi 

sesuatu yang bermakna dan bermanfaat.
4
 Menurut Nana Syaodik kreativitas 

merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menentukan dan 

menciptakan suatu hal yang baru, cara-cara baru, model baru yang berguna 

bagi dirinya dan masyarakat.
5
 

                                                             
1
 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, ( Jakarta: PT Rineka Cipta. 

2009), h. 20 
2
 Aris Priyanto,2014. Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Dini Melalui Aktifitas 

Bermain, Jurnal Imiah Guru, h. 44 
3
 Luluk Asmawati, Peningkatan kreativitas Anak Usia Dini Melalui Pembelajaran Terpadu, 

Jurnal Pendidikan Usia Dini,  2017 Volume 11, h. 4 
4
 Rita Kurnia, Konsepsi Bermain dalam Menumbuhkan Kreativitas pada Anak Usia Dini, 

Jurnal EDUCHILD, 2012 Volume 1, h 82 
5
 Berkah Lestari, Upaya Orang Tua dalam Mengembangkan Kreativitas Anak, Jurnal 

Pendidikan, (Universitas Negri Yokyakarta) 2006 Volume 3, h. 18  
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Clark Mountaskis mendefinisikan kreativitas adalah pengalaman 

mengekspresikan dan manifestasikan identitas sebuah individu dalam bentuk 

terpadu, dalam berhubungan dengan diri sendiri, dengan alam, dan dengan 

orang lain. Menurut Moeslichatoen kegiatan yang mengembanghkan 

kreativitas anak diantaranya adalah kegiatan printing (mencetak). Menurut 

Nana Sudjana bahan alam yaitu bahan yang diperoleh dari alam. Seperti 

meggunakan buah-buahan, sayur-sayuran, daun-daunan dan umbi-umbian.  

 

2. Mencetak 

Menurut Nani mencetak adalah seni rupa yang kegiatan mencetaknya 

dikerjakan dengan tangan. 
6
 Teknik mencetak adalah suatu proses berkarya 

seni rupa yang bertujuan untuk menghasilkan karya jumlah banyak dan 

menghasilkan wujud  sesuai dengan apa yang digunakan pada pencetak. 

Dalam proses mencetak diperlukan alat atau media.
7
 Menurut Sumanto juga 

menyebutkan bahwa mencetak adalah kegiatan berkarya dua dimensi yang 

dimaksud untuk menghasilkan atau memperbanyak suatu  karya seni yang 

dimaksud atau memperbanyak disini adalah menggunakan bahan/alat acuan 

cetak tertentu sehingga menghasilkan bentuk tertentu.
8
 

 

2. Umbi-umbian   

Sumarto megatakan bahwa “Bahan alam adalah sebuah jenis bahan yang 

dapat diperoleh di lingkungan alam sekitar secara langsung” bahan alam yang 

digunakan untuk teknik mencetak adalah dengan janur, bunga segar, buah-

buahan, umbi-umbian pelepah talas dan lain-lain. Fokus penelitian ini dengan 

menggunakan umbi-umbian.
9
 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Anak usia dini adalah anak pada usia 0-6 tahun, yakni hingga anak 

menyelesaikan masa taman kanak-kanak. Hal ini berarti menunjukan bahwa anak-

anak yang masih dalam pengasuhan orangtua, anak-anak yang berada dalam 

Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (play grup), dan Taman 

Kanak-kanak (TK). Anak usia dini adalah anak yang cenderung 

                                                             
6
 Adi Supriyenti, Meningkatkan Kreativitas Seni Rupa Anak Melalui Kegiatan Mencetak 

dengan Bahan Alam, jurnal SPEKTRUM PLS. 2013 Volume 1, h. 18  
7
 Ardita Destriani,dkk, Upaya Peningkatan Kreativitas Seni Rupa Melalui Teknik 

Percetakan dengan Bantuan Media Asli, Jurnal Imliah Potensia (UNIB) 2016, h. 10 
8
 Evan Sukardi. Seni Ketrampilan Anak, (Jakarta:Universitas Tebuka. 2008), h. 35  

9
 Ni Wayan Juriani, dkk, Penerapan Metode Demonstrasi melalui kegiatan Mencetak 

berbantuan dengan bahan alam guna meningkatkan perkembangan anak, Jurnal Pendidikan Anak 

Usia Dini (Universitas Pendidikan Ghanesa) 2016, h.4 
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perkembangannya mengarah pada suatu kehidupan yang baik dan pada dasarnya 

anak memiliki kemampuan untuk mencipta, dan kreasi.
10

  

Pendidikan anak usia dini (PAUD) berdasarkan permendikbud Nomer 14 

tahun 2014 Pasal 1 tentang Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini merupakan 

jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar sebagai sesuatu upaya 

pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. 

Dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki ke jenjang selanjutnya.  

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan 

sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia 

yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam permendikbud 

nimer 37 tahun 2014 pasal 1 ayat (2), standar tingkat prncapaian anak usia dini 

selanjutnya disebut STTPPA yang merupakan kriteria tentang kemampuan yang 

dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, yang 

mencangkup aspek nilai agama,dan moral fisik-motorik, kognitif, bahasa, social 

emosional, serta seni.  

Pendidikan anak usia dini memberikan upaya untuk menstimulasi, 

membimbing, mengasah dan pemberian kegiatan yang akan menghasilkan 

kemampuan serta ketrampilan anak. Pendidikan anak usia dini merupakan 

pendidikan yang diberikan kepada anak yang baru lahir sampai dengan berumur 

enam tahun. 

Pendidikan anak usia dini berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak dalam mencerdaskan, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan 

yang maha esa, berahlak mulia, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi 

warga yang bertanggung jawab. 
11

 

Anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, pada usia 

inilah kita sebagai orang tua serta calon pendidik harus mengembangkan berbagai 

kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh anak. Salah satunya adalah kreatifitas 

anak. Kreativitas adalah salah satu potensi alamiah dari diri anak yang harus di 

kembangkan secara optimal dari diri anak. Kreativitas itu sendiri di tumbuhkan 

oleh otak kanan, yaitu otak yang memiliki spesifikasi atau fungsi untuk berfikir, 

mengolah data seputaran perasaan, emosi dan seni.
12

 

                                                             
10

 Ahmad Susanto. Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: PT . Bumi Aksara. 2018) h. 8 
11

 Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 137 tahun 

2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  
12

 Tri Rosana Yulianti, Peran Orang Tua Dalam Mengembangkan Kreativitas Anak Usia 

Dini. Jurnal EMPOWERMENT. Volume 4. 2014, h . 12 
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Tahap golden age dalam perkembangan kreativitas anak, karna proses 

kreatif anak mendapat dukungan dari perkembangan kemampuan intelektual, 

yaitu: berfikir formal, konseptual, analisis, kritis, dan evaluative; kemampuan 

hibungan social, kesadaran dan tataan kehidupan social serta nilai-nilai moral dan 

religious mulai terbentu. Oleh karna itu berfikir kreatif pada masa ini dapat 

diarahkan kearah pemecahan masalah pengetahuan, seni dan masalah praktis 

sehari-hari. 

Seperti kita ketahui kreativitas anak saat ingin sangat minim sekali hal itu 

di sebabkan karna stimulus tidak atau jarang ditanamkan sejak dini hal ini sangat 

berdampkan pada pertumbuhan kreativitas anak pada  saat yang anak dapat, oleh 

sebab itu kita sebagai calon pendidik. Dalam pengajaran dan pembelajaran kepada 

anak guru harus memilih cara belajar yang sesuai dengan keinginan anak supaya 

tidak timbul rasa bosan dalam diri anak sehingga dapat menumbuhkan kreativitas 

anak dan merasa tertarik dengan pembelajaran yang di sampaikan oleh guru serta 

dapat meningkatkan kreativitas anak pada saat belajar.  

Telah kita ketahui bahwa Indonesia pernah mengalam peringkat terakhir 

dalam kreativitas dari negara lain seperti neraga Filipina, Amarika serikat, Inggris, 

Jerman, India, Kamerun dan Zalu. Ada beberapa faktor yang menghambat potensi 

kreatif anak indonesia yang menyebabkan Indonesia menjadi peringkat terakhir 

adalah faktor diri sendiri, pola asuh, system pendidikan dan latar belakang sejarah 

dan budaya.
13

 

Kreativitas akan berkembang dengan baik apabila stimulus yang dilakukan 

oleh guru dan orang tua dilakukan dengan benar. Kreativitas merupakan 

pengalaman baru yang didapat oleh anak, digambarkan melalui gagasan atau 

pemikiran yang ada dalam diri seseorang. Ada beberapa cara untuk meningkatkan 

kreativitas anak usia dini, misalnya dapat dilakukan dengan cara mewarnai 

gambar, bermain plastisin, melukis dengan jari dan mencetak.  

Kreativitas merupakan kemampuan untuk melihat bermacam-macam 

kemungkinan penyelesaian dari suatu masalah merupakan bentuk pemikiran yang 

masih saat ini masih kurang mendapat perhatian dalam pendidikan. Kreativitas 

yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam era 

pembangunan ini, kesejateraan dan keberhasilan masyarakat dan negara 

bergantung pada sumbangan kreatif, berupa ide baru, penemuan baru, dan 

teknologi baru, untuk mencapai hal ini, sikap, pemikiran, dan prilaku kreatif harus 

dipupuk sejak dini, dan seorang anak dapat memanipulasi gerakan atau 

kemampuan pengamatan, serta mendengarnya sebagai berikut belajar mencoba, 

meniru, berkreasi, dan mengekspresikan diri sesuai dengan gayanya sendiri yang 

khas dan unik.  

                                                             
13

 Yeni Rahmawati,dkk. Strategi Pengembangan Kreativitas pada Anak usia Taman 

Kanak-kanak, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Grup) h. 8 
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Pengertian kreativitas yang terdapat dalam Al-Quran dapat dipahami yaitu 

dalam QS. Ar-Ra‟d :11 , sebagai berikut :  

 

                                  

                                 

         

Artinya : Baginya (manusia) dan malaikat-malaikat yang selalu mnejaganya 

bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaga atas perintah 

Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan seseorang, 

apabila seseorang itu tidak mau berubah yang ada pada dirinya 

sendiri. Dan apabila Allah Menghendaki keburukan terhadap suatu 

kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung 

bagi mereka selain dia“ ( Q.S Ar-Ra‟d :11)
14

 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Sesungguhnya Allah tidak akan merubah 

keadaan seseorang, apabila seseorang itu tidak mau merubah keadaan dirinya 

sendiri, maksudnya adalah kita sebagai umat harus menjadi orang yang kreatif 

dalam mengembangkan suatu gagasan atau ide dikarnakan kreativitas merupakan 

kegiatan yang harus kita lakukan supaya kita dapat merubah kehidupan kita.  

Kegiatan mencetak termasuk dalam kegiatan seni cetak atau seni grafis. 

Kegiatan ini memerlukan unsur-unsur yang ada didlamnya yaitu memerlukan ide-

ide kreatif, imajenasi, eksperimen dan daya khayal. Kegiatan mencetak ini dapat 

memberikan kepuasan bagi diri seorang anak yaitu dalam bereksperi dan berkreasi 

sehingga membeikan rasa senang karna yang di lakukan dalam kegiatan anak 

yaitu belajar sambal bermain.
15

 

Clark Mountaskis mendefinisikan kreativitas adalah pengalaman 

mengekspresikan dan manifestasikan identitas sebuah individu dalam bentuk 

terpadu, dalam berhubungan dengan diri sendiri, dengan alam, dan dengan orang 

lain.
16

 Menurut Moeslichatoen kegiatan yang mengembanghkan kreativitas anak 

diantaranya adalah kegiatan printing (mencetak). Menurut Nana Sudjana bahan 

alam yaitu bahan yang diperoleh dari alam.
17

 Seperti meggunakan buah-buahan, 

sayur-sayuran, daun-daunan dan umbi-umbian.  

                                                             
14

 Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemah (Bandung: Diponeogoro) h. 250 
15

 Komang Ari Artini dkk, Meningkatkan Kreativitas Anak Usia dini Melalui Teknik 

Mencetak. Volume 2 2018, h. 13  
16

 Novi Mulyani, Perkembangan Dasar Anak Usia Dini (Yokyakarta : Gava Media, 2018) 

h, 162 
17

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses. h 11 
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Artinya :  dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatu apapun dan Dia Allah memberi kamu 

pendengaran, pengelihatan dan hati agar kamu bersyukur” (Q.S 

An-Nahl ayat 78)
18

 

 

Berdasarkan hasil interview pada saat prasurvay terhadap guru kelompok 

B PAUD Kober Latifah 3 Blitarejo Pringsewu menyatakan bahwa : 

Di PAUD Latifah pada kelas B terdapat 10 peserta didik yaitu terdiri dari 

5 laki-lakui dan 5 perempuan, Kurikulum yang digunakan di PAUD Latifah 

menggunakan kurikulum 2013. Untuk kegiatan mencetak dengan umbi-umbian 

belum diterapkan di PAUD Latifah, karena belum memadai sarana dan prasarana 

untuk melakukan kegiatan mencetak dengan umbi-umbian. Untuk perkembangan 

kreativitas anak belum berkembang , karena masih banyak anak yang belum 

mampu berimajenasi secara alami dan belum mampu menciptkana kerapihan 

dalam mebuat media. 
19

 

Luluk Asmawati menyatakan ada beberapa indikator anak usia dini yang 

perlu ditingkatkan berdasarkan teori perkembangan kreativitas anak yaitu :  

Tabel 1.1  

 Indikator Tingkat Pencapaian Perkembangan Kreativitas Anak Usia 

4-5 Tahun  

 

Aspek Perekembangan  Indikator Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Kreativitas Anak Usia 4-5 Tahun 

 

 

Perkembangan 

Kreativitas  

1. Menujukan haasil kerja ke anak-anak lain, guru 

dan orang tua  

2. Flaksibel dalam mengeksplorasi konsep, ide 

dan perasaan 

3. Menyelesaikan dengan cermat dan hari-hati 

dalam menegrjakan suatu proyek 

4. Menggabungkan hal-hal yang ada dengan cara 

baru  

Sumber: Luluk Asmawati, Perencanaan Pembelajaran PAUD
20

 

                                                             
18

 Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemah (Bandung: Diponeogoro). h 275 
19

 Sumber, Guru kelas B PAUD Latifah, wawancara Guru PAUD Latifah 3 Blitarejo 

Pringsewu  
20

 Luluk Asmawati, Perencanaan Pembelajaran PAUD,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), h 125 
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 Berdasarkan tabel tingkat pecapaian kreativitas anak usia dini terdapat 

beberapa indikator kemampuan perkembangan kreativitasnya, yaitu : 

1. Menunjukan hasil kerjannya ke anak-anak lain, guru dan orangtua  

2. Fleksibel dalam mengekspresikan konsep, ide dan perasaan  

3. Menyelesaikan dengan cermat dan hati-hati dalam mengerjakan sesuatu 

proyek  

4. Menggabungkan hal-hal yang ada dengan cara yang baru  

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di PAUD Kober 

Latifah 3 Blitarejo Pringsewu terdapat beberapa indikator anak yang belum 

mencapai tahap perkembangan kreativitasnya. Hal ini dibuktikan dengan tingkah 

laku anak saat peneliti melakukan observasi diantaranya : 

Anak belum bisa menunjukan sifat percaya dirinya terhadap teman-

temannya, guru dan orang tua, contohnya hal ini terlihat ketikan kegiatan belajar 

mengajar berlangsung ada beberapa anak yang ingin melihat hasil karya tersebut 

namun anak tersebut menolak. Fleksibel dalam mengekspresikan konsep, ide dann 

perasaan contohnya anak sedang melakukan kegiatan mewarnai, ketika sedang 

mewarnai ada beberapa anak sama dengan temannya, lalu ada juga anak yang 

tidak memngikuti intruksi dari guru disaat guru memberikan intruksi sesuai 

dengan tema melainkan memberi warna dengan sesuka mereka sendiri. 

Menyelesaikan dengan cermat dan hati-hati dalam mengerjakan suatu proyek, 

contohnya dalam melakukan kegiatan mewarnai gambar anak belum terlalu rapih 

dalam mewarnai gambar tersebut. Menggabungkan hal-hal yang ada dengan cara 

yang baru, contohnya saat guru memerintahkan anak untuk mengikuti apa yang di 

intruksikan oleh guru namun anak tersebut melakukan dengan cara sendiri untuk 

menyelesaikan tugas yang sudah di intruksikan.  

Berdasarkan pemasalah yang ada, peneliti perlu memperbarui kegiatan 

yang ada sebelumnya, dikarenakan menurut peneliti kegiatan mewarnai sudah 

terlalu banyak di gunakan dalam lembaga pendidikan dan membuat anak merasa 

bosan. Di sini peneliti memberikan kegiatan yaitu mencetak dengan menggunakan 

umbi-umbian yang dapat menghasilkan beberapa bentuk cetakan yang dibuat 

sesuai dengan keinginan anak. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik 

melakukan penelitian tentan mencetak dengan umbi-umbian yang dapat dijadikan 

media pembelajaran untuk mempermudah anak untuk meningkatkan kreativitas 

anak. Penelitian kualitatif berjudul “ Upaya Meningkatkan Kreativitas Seni Anak 

Usia Dini Melalui Teknik Mencetak dengan Umbi-umbian di PAUD Kober 

Latifah 3 Blitarejo Pringsewu. 

 

 

 

 



8 

 

 

C. Fokus Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka fokus masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Kreativitas di PAUD Kober latifah Blitarejo Pringsewu belum 

berkembang maksimal. 

2. Imajenasi anak belom bekembang secara maksimal. 

3. Media yang digunakan dalam Peningkatkan kreativitas masih 

menggunakan media yang sering digunakan.  

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :  Apakah dengan kegiatan  

mencetak menggunakan umbi-umbian dapat meningkatkan kreativitas pada anak 

usia dini di PAUD Kober Latifah 3 Blitarejo Pringsewu ? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

tujuan penelitian ini, yaitu “ Untuk mengetahui apakah melalui kegiatan teknik 

mencetak dengan menggunakan umbi-umbian di PAUD Kober Latifah 3 Blitarejo 

Pringsewu dapat meningkatkan kreativitas pada anak usia dini “. 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Bagi anak  

a. Melalui teknik mencetak dengan umbi-umbian mengurangi kebosanan 

dalam belajar pada anak dan mengembangkan kreativitas seni anak  

b. Anak dapat menuangkan ide atau imajenasi tanpa memiliki rasa ragu atau 

takut salah 

c. Siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran dalam mengembangkan seni 

kreativitasnya  

d. Dapat meningkatkan minat belajar pada anak supaya lebih mudah 

mengembangkan  kreativitas seni pada anak. 

 

2. Bagi Guru  

a. Menjadi tambahan referensi bagi guru dalam mengembangkan media 

belajar pada anak sehingga lebih mudah dalam mengembangkan 

kreativitas seninya 

b. Agar guru lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar sehingga anak tidak 

bosan dan pembelajaran menjadi menyenangkan  

c. Dalam menjadi tolak ukur dalam meingkatkan kreativitas seni yang 

dimiliki anak  
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3. Bagi PAUD  

a. Diharapakan dapat meningkatkan kwalitas pendidik PAUD dan dapat 

menghasilkan anak yang lebih kreatif dan inovatif 

b. Dapat meningkatkan kinerja guru dalam mengembangkan pembelajaran 

supaya anak tidak bosan dan menyenangkan bagi anak. 

 

G. Kajian Penelitian yang Relavan  

Sebelum diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan terdapat beberapa penelitian yang serupa seperti : 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Disianah yang berjudul 

“Meningkatkan Kreativitas Seni Anak melalui Teknik Mencetak dengan 

Umbi-umbian pada Kelompok B PAUD Puri Raflesia desa Babatan Ilir 

kecamatan Segimin kabupaten Bengkulu Selatan” yang menggunakan 

penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan dengan menggunakan 2 

siklus, setiap siklus terdiri  atas Perencanaan, Pelaksanaan, Observasi dan 

Evaluasi, yang menujukan pengumpulan data dengan teknik Observasi, 

Dokumentasi dan Fortofolio. Yang dilakukan dengan subjek yang berjumlah 

16 anak. Siklus 1 kriteria sangat baik (50%), kriteria baik (25%), kriteria 

sedang (16,6 %), dan kriteria  (8,3%). Siklus ke 2 kriteria sangat baik (83%), 

kriteria baik (16,6%). Jadi kesimpulan yang didapat adalah terjadinya 

penigkatan pada siklus 1 dan siklus ke 2.
21

  

Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah dengan 

menggunakan metode penelitian tindakan kelas dan juga sama menggunakan 

2 siklus, sama-sama meningkatkan kreativitas anak usia dini, sama-sama 

menggunakan media teknik mencetak dengan umbi-umbian, sedangkan 

perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah dalam teknik 

pengambilan data penelitian terdahulu menggunakan observasi dokumentasi 

dan fortofolio sedangkan penelitian yang sekarang adalah menggunakan 

teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, perbedaan 

lainnya adalah objek dan tempat penelitian yang berbeda.  

Persamaan penelitian ini dengan apa yang dilakukan oleh penelitian yang 

sekarang adalah sama-sama meningkatkan kreativitas anak usia dini, 

sedangkan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu 

penelitian yang sekarang menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) 

sedangkan penelitian terdahulu menggunakan penelitian Quasi Eksperimen 

desain, dan perbedaan lainnya adalah penelitian terdahulu menggunakan 

                                                             
21

 Disianah, “ Meningkatkan Kreativitas Seni anak melalui Teknik Mencetak dengan Umbi-

umbian pada kelompok B PAUD Puri Raflesia Desa Babatab Ilir Kecamatan Segimin Kabupaten 

Bengkulu Selatan”.(Jurnal PSP AUD Universitas Bengkulu) Vol 1 No 1 , (2014) h 3 
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media bahan alam sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan media 

umbi-umbian, objek dan waktunya berbeda.  

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Adi Supriyadi yang berjudul 

“Meningkatkan Kreativitas Seni Rupa Anak melalui kegiatan Mencetak 

dengan Bahan Alam di PAUD Aisyiyah Lasano Pesisir Selatan” menunjukan 

penelitian yang menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

menggunakan II siklus, yaitu siklus I adalah sebesar 23,33 %, pada 

pertemukan ke dua sebesar 34,7 % dan pada petemuan ketiga sebesar 46,83 

%, sedangkan siklus ke II pada pertemuan anak pertama 64,33%, pada 

pertemuan kedua 79% dan pada petemuan ketiga sebesar 94,33% makan 

dapat di simpulkan penelitian kegiatan mencetak dengan menggunakan bahan 

alam dapat meningkatkan kreativitas anak.
22

 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah 

sama-sama meningkatkan kreativitas anak usia dini serta menggunakan 

metode yang sma yaitu metode penelilitian tindakan kelas (PTK), sedangkan 

perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah 

penelitian terdahulu dengan kegiatan mencetak dengan menggunakan bahan 

alam, sedangkan penelitian yang sekarang adalah mencetak dengan 

menggunakan umbi-umbian serta objek dan tempat yang berbeda.  

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fissy Regina Augutivo dan Rivanda 

Yetti yang berjudul “Pengaruh mencetak bonggol jagung terhadap kreativitas 

anak usia dini”. Penelitian ini menggunakan studi literature. Menunjukan 

penelitian dengan menggunakan media yang bisa digunakan untuk 

merangsang perkembangan kreativitas anak usia dini dengan mecetak 

menggunakan bahan alam bonggol jagung. Tujuannya untuk pengembangan 

kreativitas anak usia dini dapat berkembang imjenasi ekspresi serta dapat 

menungkan perasaannya kearah yang lebih baik . jadi dapat di simpulkan 

penelitian ini adanya pengaruh terhadap kegiatan mencetak dengan bonggol 

jagung terhadap kreativitas anak.
23

 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang adalah sama-

sama meningkatkan kreativitas anak usia dini. Sedangkan perbedaan 

penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah penelitian terdahulu 

menggunakan metode studi literatur sedangkan penelitian yang sekarang 

adalah menggunakan metode penlitian tindakan kelas (PTK), dan juga 

penelitian terdahulu dengan menggunkan kegiatan mencetak dengan 

menggunakan bongol jangung sedangkan penelitian yang sekarang adalah 

                                                             
22

 Adi Supriyenti, “Meningkatkan Kreativitas Seni Rupa Anak melalui kegiatan Mencetak 

dengan Bahan Alam di PAUD Asisiyah Lansano Pesisir Selatan”. (Jurnal PPL Universitas 

UNPAD, 2013) Vol 1 No 1 h 23-24  
23

 Fissy Regina Augustivo,dkk, “Pengaruh Mencetak Bonggol Jagung terhadap Kreativitas 

Anak Usia Dini”. (Jurnal SPG UNPAD, 2020) Vol 1 No 1 h 1 
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menggunakan kegiatan mencetak dengan umbi-umbian serta objek dan 

tempat yang berbeda.  

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Remida Sagala dan Kamtini yang 

berjudul “ Pengaruh kegiatan Mencetak terhadap Kreativitas Anak kelompok 

B di TK Assisi Medan  Tahun ajaran 2018/2019”. Menunjukan penelitian 

dengan menggumakan penelitian  Kuantitatif dengan metode eksperimen 

menggunakan desain post-test only control group design. Dengan 

menggunakan objek kelas B3 kelas eksperimen berjumlah 19 anak dan kelas 

B5 kelas kontrol jumlah 19 anak. Yang teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik observasi. Hasil pengujian hipotesis menunjukan adanya 

perbedaan yang signifikan mengenai kreativitas anak di kelas yang 

melakukan kegiatan mencetak dengan anak kelas yang melakukan kegiatan 

mewarnai Zhitung =-4,6 > Ztabel = 1,96. Sehingga dapat disimpulkan ada perbedan 

yang signifikan dalam meningkatkan kreativitas anak kelompok B antara 

kelas yang diberikan perlakuan mencetak dan kelas yang di pelakukan 

kegiatan mewarnai.
24

 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah 

sama-sama meningkatkan kreativitas anak. Perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian terdahulu menggunakan 

metode kualitatif dengan metode eksperimen menggunakan desain post-test 

only control group design sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan 

penlitian tindakan kelas (PTK), penelitian terdahulu menggunakan kegiatan 

mencetak serta penelitian yang sekarang menggunkan kegiatan mencetak 

dengan umbi-umbian.  

 

H. Sistematika Pembahasan  

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambarab serta 

mempermudah para pembaca dalam mengetahui garis-gatis besar dalam skripsi 

ini. Sistematika penulisan juga merupakan kerangka awal penyusun penelitian, 

sehingga penulis dapat Menyusun skripsi tahap demi tahap sesuai kerangka yang 

telah disiapkan.  

Adapun susunannya sebagai berikut : 

1. Bagian awal skripsi berisi tentang : 

Halaman judul, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar 

dan daftar isi 

 

 

                                                             
24

 Remida Sagala,dkk, “Pengaruh kegiatan Mencetak terhadap Kreativitas Anak kelompok 

B TK Assisi Medan Tahun ajaran 2018/2019”. ( Jurnal PG PAUD FIB Universitas Medan, 2019) 

h 1  
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2. Bagian isi atau tubuh terdiri dari : 

a. Bab I. Pendahuluan, berisi tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus, , Batasan massalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan 

sistematika penelitian  

b. Bab II. Landasan teori, yang berisi tentang teori yang digunnakan , 

model Tindakan dan hipotesis Tindakan.  

c. Bab III. Metedologi penelitian, yaitu berisi tentang tempat dan waktu 

penelitian. Metode dan rancangan siklus penelitian . Metoden dan 

Rancangan Siklus Penelitian, Subjek Penelitian, Peran dan Posisi 

Peneliti, Tahap intervensi Tindakan, hasil intervensi yang diharapkan , 

instrument pengumpulan data, Teknik pengumpulan data 

d. Bab IV. Hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tentang deskripsi 

data hasil penelitian, analisis data, pembahasan 

3. Bagian Akhir  

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari rujukan dan lampiran  
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Kreativitas Anak Usia Dini  

1. Pengertian Anak Usia Dini  

Definisi anak usia dini menurut National Assocation for the 

Education Young Children (NAEYC) menyebutkan bahwa anak usia dini 

atau “early childhood” merupakan anak yang berada pada usia nol 

sampai dengan delapan tahun.  

Menurut Bacharuddin Mustafa, anak usia dini merupakan anak yang 

berapada pada rentang usia antara satu hingga lima tahun. Pengertian ini 

didasarkan pada batasan pada psikologi perkembanganya yang meliputi 

bayi (infancy atau babyhood) berusia 0-1 tahun, usia dini (early 

childhood) berusia 1-5 tahun, masa kanak-kanak akhir (late childhood), 

berusia 6-12 tahun.
25

 

Anak usia dini merupakan anak yang sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Pada masa ini anak 

membutuhkan stimulus agar anak terus berkembang sesuai dengan 

tahapannya. Setiap anak merupakan individu yang unik yang mempunyai 

karakteristik tersendiri yang berbeda denga anak yang lain.
26

 

Menurut Yuliani Nuraini Sujiono menjelaskan bahwa pada masa 

anak usia dini proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbahai 

aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan 

hidup manusia. Proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang 

diberikan kepada anak harus mempertahankan karakteristik yang dimiliki 

oleh setiap tahapa perkembangan anak. 

Perlu dipahami bahwa anak usia dini memiliki ciri yang sangat khas, 

ciri ini tentu saja beda dengan fase anak pada usia lainnya. Berikut 

beberapa karakteristik anak usia dini  

a. Memiliki rasa ingin tahu yang besar 

b. Pribadi yang unik 

c. Suka berimajenasi dan berfantasi  

d. Masa yang sangat potensial untuk belajar  

e. Memiliki sikap egosentris  

f. Daya konsentrasi yang rendah  

g. Bagian dari makluk sosial  

                                                             
25

 Ahmad Susanto. Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: PT . Bumi Aksara. 2018) h. 1 
26

 Aceng Hasani, dkk. Kreativitas Anak melalui kegiatan Mencetak dengan Bahan Alam, 

(JPP PAUD UNTIRTA), vol 4 No 2. h. 126  

13 
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Menurut Catron dan Allen bahwa terdapat enam aspek 

perkembangan anak usia dini, yaitu kesadaran personal , kesadaran 

emosianal, sosialisasi, komunikasi, kognitif, dan ketrampilan motoric 

sangat penting dan harus dipertingkan sebagai fungsi interaksi. 

Kreativitas merupakan komponen yang interal dari lingkungan bermain 

kreatif.
27

 

Dari pemaparan para ahli di atas dapat peneliti simpulkan anak usia 

dini adalah anak yang berusia nol sampai dengan delapan tahun yang 

meliputi beberapa tahapan meliputi bayi (infancy atau babyhood) berusia 

0-1 tahun, usia dini (early childhood) berusia 1-5 tahun, masa kanak-

kanak akhir (late childhood), berusia 6-12 tahun yang mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan pada anak dan membutuhkan stimulus 

agar anak berkembang sesuai dengan tahapnnya.   

 

2. Pengertian Kreativitas  

Kreativitas merupakan suatu konsep yang dapat dijelaskan dari 

berbagai sudut pandang. Kreativita juga berdimensi sangat luas. 

Misalnya, menurut Wahyudin kreativitas merupakan daya cipta dalam 

arti seluas-luasnya, yang memadukan pemikiran, imijenasi, ide-ide, dan 

perasan yang memuaskan. Menurut KBBI, kreativitas di artikan sebagai 

kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta, artinya kreativitas 

dimaknai sebagai kemampuan seseorang itu dalam menciptakan atau 

menghasilkan kreasi baru, menentukan cara baru, dalam malakukan 

sesuatu agar lebih mudah, efesien, dan efektif. Kreativitas juga dapat di 

artikan sebagai upaya mengembangkan cara lama atau penemuan baru 

yang sudah dianggap lama atau ketinggalan zaman dan tidak efesien lagi. 

Dedi Supardi kreativitas adalah ranah psikologis yang kompleks dan 

multidimensional.
28

 Dari beberapa pendapat para ahli dapat peneliti 

simpulkan bahwa kreativitas adalah perpaduan imajenasi atau ide-ide 

yang dapat mengehasilkan kreasi baru untuk mengembangkan cara lama 

yang sudah di anggap ketinggalan zaman atau sudah tidak efesien. 

Menurut Rethemberg, kreativitas adalah kemampuan untuk 

menghasilkan ide/gagasan dan solusi yang baru dan berguna untuk 

memecahkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam hehidupan 

sehari-hari. Kreativitas merupakan sebuah proses yang mampu 

melahirkan gagasan, pemikiran, konsep atau langkah-langkah baru pada 

diri seseorang. Dedi Supardi menjelaskan bahwa kreativitas adalah 

                                                             
27

 Dyah Fifin Fatonah, dkk, Pola Pengelolan Pendidikan Anak Usia Dini. Jurnal Menejemen 

Pendidikan Islam, 2016 vol 1 Nomer 2 h. 73 
28

 Ahmad Susanto. Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2018) h. 71  
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kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa 

gagasan maupun karya nyata, yang relative berbeda yang telah ada 

sebelumnya. Dari beberapa paparan para ahli diatas dapat peneliti 

simpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan myang menghasilkan 

gagasan/ide dan solusi yang berguna untuk memecahkan masalah serta 

melahirkan sesuatu yang baru baik berupa kemampuan atau karya nyata, 

yang relative berbeda dari sebelumnya.  

Munandar mengemukan tiga bentuk rumusan kreativitas. Pertama, 

kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk membuat kombinasi 

baru, berdasarkan data dan informasi. Kedua, kreativitas sebagai 

kemampuan berdasarkan data dan informasi yang tersedia menemukan 

banyak memungkinan jawaban terhadap suatu masalah, yang ditekankan 

pada kualitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban. Ketiga kreativitas 

sebagai kemampuan  yang mencerminkan kelancaran, kelenturan, 

keaslian dan keperincian gagasan atau pemikiran. Dari beberapa paparan 

di atas dapat peneliti simpulkan kreativitas adalah kemampuan untuk 

menciptakn kombinasi baru berdasarkan dari sumber yang ada yang 

memunculkan sesuatu keasilan, gagasan dan pemikiran.
29

 

Kreativitas, yaitu belahan otak anak (yang sangat berkaitan dengan 

imajenasi dan kreativitas). Kreativitas merupakan cara berfikir dan 

belajar yang sangat dominan pada masa usia dini. J Gallager mengatakan 

bahwa “Creativity is a mental process by which an individual creates 

new ideas or products, or recombines existing ideas and product, in 

fashion that is novel to him or her” (kreativitas merupakan suatu proses 

mental yang dilakukan individu berupa gagasan atupun produk baru, atau 

mengombinasikan antara keduanya yang pada akhirnya akan melekat 

pada dirinya).
30

 Dari paparan diatas dapat disimpulkan kreativitas yaitu 

belahan otak anak yang mengalami suatu proses mental yang di lakukan 

individu yang menghasilkan gagasan atau produk baru yang 

kombinasinya akan melekat pada diri anak.  

a. Konsep Kreativitas  

1) Konsep Kreativitas dan Aktualisasi diri 

Salah satu konsep yang amat penting dalam bidang 

kreativitas adalah hubungan antara kreativitas dan aktualisasi 

diri. Menurut psikologi humanistil seperti Ambraham Maslow 

dan Carl Rogres, aktualisasi diri ialah apabila seseorang 

menggunakan semua bakat dan kemampuannya untuk menjadi 

                                                             
29

 Diana Matiah. Psikologi Bermain Anak Usia Dini, (Jakarta: PT Kencana. 2010) h.43  
30

 Yeni Rahmawati,dkk. Strategi Pengembangan Kreativitas pada Anak usia Taman Kanak-

kanak, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Grup) h 13  
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apa yang diinginkan, mengaktualisasikan atau mewujudkan 

potensinya. 

Rogens mengemukakan bahwa sumber dari kreativitas 

adalah kecenderungan untuk mengaktualisasi diri, mewujudkan 

potensi, dorongan berkembang untuk menjadi matang, 

kecenderungan untuk mengekspresikan dan mengaktifkan 

semua kemampuan. Beberapa penelitian menunjukan bahwa 

aktualisasi diri dan kreativitas saling berkaitan dan berkolerasi.
31

  

Implikasi dari perbedaan antara kreativitas aktualisasi diri 

dan kreativitas talenta khusus adalah penekanan pada 

pentingnya ciri-ciri afektif dari kreativitas yaitu kepribadian, 

sikap, motivasi dan berfikir kreatif. Kreativitas aktualisasi diri 

adalah kearifan yang umum, banyak program kreativitas yang 

berhasil yang bertujuan untuk sebagai berikut: 

a) Meningkatkan kesadaran kreativitas  

b) Memperkokoh sifat kreativitas  

c) Mengajarkan teknik menemukan gagasan dan memecahkan 

masalah secara kreatif  

d) Melatih kemampuan kreativitas umum 

 

2) Konsep Kreativitas dengan Menggunakan Empat P 

Rondes dalam menganalisis lebih dari 40 definisi tentang 

kreativitas, menyimpulkan bahwa pda umumnya kreativitas 

dirumuskan dalam istilah pribadi (person), proses, dan produk. 

Kebanyakan definisi kreativitas berfokus pada salah satu dari 

empat P ini atau kombinasi empat P ini saling berkaitan : pribadi 

kratif yang melibatkan diri dalam proses kreatif, dan dengan 

dukungan dan dorongan (press), dari lingkungan menghasilkan 

produk kreatif. 

Definisi tentang kreativitas berdasarkan empat P, menurut 

para pakar :   

a) Definisi Pribadi  

Definisi atau teori yang lebih baru tentang kreativitas 

diberikan dalam “three-facet model of creativity” oleh 

Strenberg, yaitu kreativitas merupakan titik pertemuan yang 

khas anatara tiga atribut psikologi intelegensi, gaya kognitif 

dan kepribadian/motivasi. Bersama-sama ketiga segi dari 

                                                             
31

 Ahmad Susanto. Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2018) h. 80  
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alam piker ini membantu memahami apa yang 

melatarbelakangi individu yang kreatif.  

b) Definisi Proses  

Definisi proses merupakan seluruh proses kreatif dan 

ilmiah mulai dari menemukan masalah sampai dengan 

menyampaikan hasil. Adapun langkah-langkah proses 

kreatif menurut Wallas sampai sekarang masih banyak 

diterapkan dalam perkembangan kreativitas, meliputi tahap 

persiapan, ikubasi, iluminasi dan verifikasi.  

c) Definisi Produk  

Definisi yang berfokus pada produk kteatif menentukan 

orisinialitas, seperti definisi dari Barron yang menyatakan 

bahwa “kreativitas adalah kemampuan untuk 

menghasilkan/menciptakan sesuatu yang baru. Begitu pula 

menurut Haefele “kreativitas adalah kemampuan untuk 

membuat kombinasi-kombinasi baru yang mempunya 

makna sosial. Definisi Haefele ini menunjukan bahwa tidak 

seluruh produk harus baru, tetapi kombinasinya. Definisi 

Haefale menekankan pila bahwa suatu produk kreatif tidak 

hanya harus baru tetapi juga diakui harus juga bermakna.  

Rogers mengemukakan kretiria untuk produk kreatif 

ialah :  

(1) Produk itu harus nyata (observable) 

(2) Produk itu harus baru  

(3) Produk itu adalah hasil dari kualitas unik individu 

dalam interaksi dalam lingkungan 

d) Definisi “press” 

Kategori keempat dari definisi dan pendekata terhadap 

kreativitas menekankan faktor “press” atau dorongan, baik 

dorongan internal daro dalam diri kita sendiri berupa 

keinginan dan hasrat untuk menciptakan atau bersibuk diri 

secara kreatif. Maupun dorongan eksternal dari lingkungan 

sosial dan psikologi. Definisi Simpson dalam Vernon 

merujuk pada aspek  dorongan internal, yaitu kemampuan 

kreatif dirumuskan sebagai berikut dari lingkungan, ada 

lingkungan yang tidak mengahargai imajenasi dan fantasi, 

dan menekankan kreativitas dan inovasi. Kreativitas juga 

berkembang dalam kebudayaan yang terlalu menekankan 
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konformitas dan tradisi, dan kurang terbuka terhadap 

perubahan atau perkembangan baru.
32

  

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pentingnya 

meningkatkan kreativitas bagi anak melalui 4p sehingga 

dapat disimpulkan bahwasannya kreativitas tersebut dapat 

ditingkatkan dengan dengan beberapa cara seperti person, 

press, process, dan product. Setalah kita ketahui mengenai 

konsep kreativitas dari empat aspek diatas dapat 

meningkatkan kreativitas pada anak usia dini. Hal tersebut 

saling berkaitan seperti halnya pribadi yang kreatif dan aktif 

dan dukungan dan dorongan dari lingkungan terdekat 

seperti keluarga dan masyarakat, supaya menghasilkan 

produk yang kreatif.
33

 

 

b. Ciri-ciri Kreativitas anak usia dini  

Bachrudin Musthafa, menyebutkan bahwa kreativitas dapat 

dipahami melalui batasan-batasan yaitu sebagai berikut : 

1) Kreativitas pada esensinya merupakan bentuk pemecahan 

masalah (problem solving) istimewa yang melibatka persalan 

yang memerlukan pemecahan yang tidak biasa.  

2) Dalam upaya memahami kreativitas pada anak dan remaja, pusat 

perhatian harus diletakan pada proses, yaitu proses melahirkan 

dan mengembangkan gagasan orasional yang merupakan dasar 

bagi potensi kreativitas. 

3) Kreativitas dapat terwujud dalam semua segi seperti segi 

kehidupan, termasuk bidang musik, seni rupa, sains, ilmu social, 

dan bidang ilmu yang lain yang diajarkan disekolah.  

4) Untuk menumbuhkan dorongan dan ungkapan kreativitas bagi 

anak dan remaja, orangtua dirumah, serta guru disekolah perlu 

menciptakan ilmu psikologis yang kondusif. 

Terdapat lima sifat yang menjadi ciri kemampuan berfikir 

kreativitas, yaitu sebagai berikut : 

1) Kelancaran (fluency), yaitu kemampuan untuk menghasilkan 

banyak gagasan. 

2) Keluwesan (flexible), yaitu kemampuan untuk mengemukakan 

bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap 

masalah.  

                                                             
32

 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, ( Jakarta: PT Rineka Cipta. 

)h. 18 
33

  Yuliani Nurani, Memacu Kretivitas Melalui Bermain, ( Jakarta: PT Bumi Aksara.) h. 5 
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3) Keaslian (originality), yaitu kemampuan utuk mencetuskan 

gagasan dengan cara-cara yang asli dan tidak klies.  

4) Penguraian (elaboration), yaitu kemampuan untuk menguraikan 

sesuatu secara terperinci. 

5) Perumusan kembali (redefinition), aitu kemampuan untuk 

meninjau suatu persoalan berdasarkan prefektif yang berbeda 

dengan apa yang sudah di ketahui orang lain. 

Utami Munandar, mengemukakan bahwa ciri-ciri kreativitas 

sebagai berikut.
34

 

1) Dorongan ingin tahu besar.  

2) Sering mengajukan pertanyaan yang baik.  

3) Memberikan banyak gagasan atau usulan terhadap suatu 

masalah.  

4) Bebas dalam menyatakan pendapat. 

5) Mempunyai rasa keindahan.  

6) Menonjol dalam suatu bidang. 

7) Mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkan, serta 

tidak mudah terpengaruh terhadap orang lain. 

8) Rasa humor tinggi. 

9) Daya imajenasi kuat. 

10) Keasilan (orisionalitas) tinggi, tampak dalam ungkapan gagasan, 

karangan, dan sebagainya dalam pemecahan suatu masalah 

dengan menggunakan cara-cara orosinal yang jarang 

dierlihatkan oleh anak-anak lain.  

11) Dapat bekerja sendiri. 

12) Senang mencoba hal-hal baru. 

13) Kemampuan mengembangkan atau merinci suatu gagasan 

(kemampuan elaborasi). 

Jurnal Andragogi, menejelaskan bahwa anak yang memiliki 

kreativitas yang tinggi yang mempunya ciri-ciri :  

1) Selalu ingin tahu,  

2) Memiliki kepercayaan diri  

3) Memiliki sifat mandiri  

4) Berani mengeluarkan pendapat 

5) Berani mengambil resiko 

 

 

 

                                                             
34

 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, ( Jakarta: PT Rineka Cipta. 

)h. 22 
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c. Faktor Pendukung Kreativitas 

Dalam mengembangkan kreativitas terdapat factor-faktor yang 

dapat mendukung upaya menumbuh kembangkan kreativitas. Factor-

faktor yang dapat mendukung atau mendorong munculnya 

kreativitas tesebut adalah lingkungan keluarga, sekolah maupun 

lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah, misalnya anak 

merasa bebas secara psikologis jika terpenuhi suasana dan kindisi 

sebagai berikut. 

1) 35
Guru menerima anak sebagaimana adanya, tanpa syarat 

dengan segala kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan 

kepercayaan bahwa pada dasarnya anak baik dan mampu. 

2) Guru mengusahakan suasana agar anak tidak merasa dinilai 

dalam arti yang bersifat mengancam. 

3) Guru memberikan pengertian dalam arti dapat memahami 

pemikiran, perasaan dan perilaku anak sehingga guru dapat 

merasakan diri dalam situasi anak dan melihat sudut pandang 

anak.  

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kreativitas 

anak menurut Hurlock tersebut ialah : 

1) Waktu. Untuk menjadi kreatif, kegiatan anak sebaiknya jangan 

diatur sehingga hanya sedikit waktu bebas bagi mereka untuk 

bermaindengan gagasan-gagasan, serta konsep-konsep dan 

mencobanya dalam bentuk baru da orasional. 

2) Kesempatan menyendiri. Pada saat tertentu anak mebutuhkan 

waktu dan kesempatan menyendiri untuk mengembangkan 

kehidupan imajensi yang kaya. 

3) Dorongan terlepas dari seberapa jauh prestasi anak memenuhi 

standar orang dewasa. Mereka harus kreatif dan bebas dari 

kritikan, kritikan yang seringkali dilontarkan pada anak yang 

tidak kreatif. 

4) Sarana untuk bermain yang dapat merangsang untuk 

bereksperimen dan bereksplorasi, yang merupakan unsur 

penting dari semua kreativitas.  

5) Lingkungan yang merangsang. Lingkungan rumah dan sekolah 

harus merangsang kreativitas. Ini harus dilakukan sedini 

mungkin sejak semasa bayi dan dilanjutkan hingga sekolah 

dengan menjanjikan kreativitas yang menyenangkan dan 

dihargai secara social. 

                                                             
35

 Yuliani Nurani, Memacu Kretivitas Melalui Bermain, ( Jakarta: PT Bumi Aksara.) h 74 
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6) Hubungan anak dan orang tua tidak posesif. Orang tua yang 

tidak terlalu melindungi atau terlalu posesif terhadap anak 

sehingga mendorong anak untuk mandiri.  

7) Cara mendidik anak. Mendidik anak secara demokratis dan 

permisif dirumah dan sekolah meningkatkan kreativitas, 

sedangkan mendidik otoriter memadamkan kreativitasnya.  

8) Kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Kreativitas tidak 

muncul dalam kehampaan. Artinya, semakin banyak 

pengetahuan yang dimiliki anak, semakin baik dasar-dasar untuk 

mencapai kreativitasnya.  

Beberapa faktor sikap orang tua secara langsung mempengaruhi 

kreativitas anak menurut Amabile dalam Utami Munandar adalah 

sebagai berikut. 

1) Kebebasan  

Orang tua yang meberikan kebebasan kepada anak, tidak 

otoriter, tidak selalu mau mengawasi , tidak terlalu membatasi 

kegiatan anak, dan tidak terlalu cemas mengenai anak yang 

mempunyai kreativitas.  

2) Respek  

Orang tua yang menghormati anak sebagai individu percaya 

akan kemampuan mereka dan menghargai keunikan 

anakb)biasanya memiliki anak yang kreatif. Anak-anak ini 

secara alamiah mengembangkan kepercayaan diri untuk berani 

melakukan sesuatu yang orosinal.  

3) Kedekatan emosional yang sedang  

Kreativitas anak dapat terhambat  oleh suasana emosi yang 

mencerminkan permasalahan rasa permusuhan atau penolakan 

namun keterkaitan emosi yang berlebihan juga tidak menunjang 

pengembangan kreativitas. Anak perlu merasa bahwa ia diterima 

dan disayangi tetapi tidak menjadi terlalu tergantung pada orang 

tua.  

4) Prestasi, bukan angka  

Orang tua yang kreatif mendorong anak untuk berusaha dan 

menghasilkan karya yang baik, namun tidak terlalu menekankan 

untuk mencapai angka atau peringkat tertinggi.  

5) Orang tua aktif dan mandiri 

Bagaimana sikap orang tua terhadap diri sendiri amat 

penting karna mereka menjadi model utama bagi anak. Orang 

tua yang kreatif merasa aman dan yakin tentang diri sendiri, 

tidak memperdulikan status social, dan tidak terlalu terpengaruh 
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oleh tuntutan social. Mereka juga amat kompeten dan 

mempunyai minat baik didalam maupun diluar rumah.  

6) Menghargai kreativitas  

Anak yang kreatif memperoleh banyak dorongan dari orang 

tua untuk melakukan hal-hal kreatif. 
36

 

 

d. Faktor Penghambat Kreativitas  

Para ahli memberikan komentar yang jelas tentang hal-hal yang 

harus dihindari dalam mengembangkan kreativitas anak, seperti yang 

dikemukakan oleh Amabile dalam Utami Munandar, mengemukakan 

bahwa ada empat hal yang harus dihindari dalam mengembangkan 

kreativitas anak, yaitu evaluasi, hadiah, persaingan, dan lingkungan 

yang membatasi, yaitu sebagai berikut : 

1) Evaluasi, anak yang dievaluasi atau dinilai merasa berhati kecil. 

Begitu juga perasaan diamati selagi bekerja dapat mengurangi 

kreativitas anak. 

2) Hadiah, kebanyakan orang percaya bahwa memberi hadiah akan 

memperbaiki atau meningkatkan perilaku atau kreativitas anak. 

Pemberian hadiah dapat merusak motivasi instrinsik dan 

mematikan kreativitas anak. 

3) Persaingan, persaingan atau kopetisi lebih kompleks daripada 

meliputi keduanya. Biasanya persaingan terjadi jika anak merasa 

bahwa pekerjaannya akan dinilai terhadap pekerjaan anak lain 

dan yang terbaik akan menerima hadiah. Hal ini terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari dan sayangnya kegiatan tersebut 

mematikan kreativitas.  

4) Lingkungan yang membatasi, belajar kreativitas tidak dapat 

ditingkatkan dengan paksaan. Apabila berfikir dan belajar 

dilaksanakan dalam lingkungan yanga amat membatasi maka 

minat anak dan motivasi instrinsik dapat rusak. 

Dengan menghambat kreativitas anak menurut Utami 

Munandar, mengemukakan bahwa sikap orang tua sering kali 

banyak bertolak belakang dengan upaya pengembangan 

kreativitas anak. Alih-alih merasa sayang dan memberikan 

perhatian lebih kepada anak, malah berubah hasil negatif, yang 

menghambat kreativitas anakitu sendiri. Hal-hal tersebut adalah 

sebagai berikut ;  

a) Mengatakan kepada anak bahwa ia akan dihukum jika ia 

berbuat salah. 
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b) Tidak memperbolehkan anak menjadi marah terhadap orang 

tuanya. 

c) Tidak memperbolehkan anak mempertanyakan terhadap 

keputusan orang tua.  

d) Anak tidak boleh berisik. 

e) Orang tua ketat mengawasi anak.  

Orang tua memberi saran-saran spesifik tentang 

penyelesaian tugas.  

f) Orang tua kritis kepada anak dan menolak gagasan anak. 

g) Orang tua tidak sabar pada anak. 

h) Orang tua dan anak adu kekuasaan.  

i) Orang tua tidak memperbolehkan anak bermain dengan 

anak keluarga yang mempunyai pandangan dan nilai yang 

berbeda. 

j) Orang tua menekankan dan memaksa anak untuk 

menyelesaikan tugas. 
37

 

Fokus perhatian sampai saat ini iasalah agar pendidik 

menyadari berbagai kendala yang di timbulkan dalam 

pengembangan kreativitas anak, baik dirumah maupun 

disekolah. Sebagaiman atelah diketaui, kendala yang bersifat 

internal (ditimbulkan oleh diri sendiri) dan ada yang bersifat 

eksternal , kendala yang diperoleh dalam pola kebudayaan 

tertentu (lingkungan makro) dan kendala yang berasal dari 

ingkungan dekat, social dan fisik. Sedangkan kendala internal 

meliputi kendala yaitu sebagai berikut : 

a) Kendala Kultural  

Setiap masyarakat mengembangkan pola-pola budaya 

yang amat mempengaruhi mereka yang hidup dalam 

masyarakat tersebut. Dalam beberapa  negara, komunitas , 

bahkan kelompok keluargam ada tekanan yang kuat untuk 

mengikuti dan mematuhi standar moral dan amoral, etis dan 

tidak etis dan standar hidup pada umumnya. Kekutan yang 

social-budaya ini mempengaruhi pola prilaku kita, perasaan, 

sikap, interaksi, system nilai, pendidikan, norma, kelompok, 

dan hamper semua aspek kehidupan kita, termasuk perilaku 

kreativitas.  

Beberapa contoh dari kendala kultural terhadap 

kreativitas ialah : 
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(1) Berkhayal atau melamun adalah membuang-buang 

waktu. 

(2) Kurangnya bermain. 

(3) Kita harus berfikir logis, kritis, analisis, dan tidak 

mengandalkan pada perasaan dan firasat. 

(4) Setiap masalah dapat dipecahkan dengan pemikiran 

ilimah. 

(5) Kerkaitan pada tradisi. 

(6) danya atau berlakunya tabu. 

b) Kendala Lingkungan Dekat (fisik dan social) 

Termasuk lingkungan dekat ialah lingkungan keluarga 

dan lingkungan sekolah . contoh kendala lingkungan dekat 

ialah :  

(1) Kurang adanya kerja sama dan saling percaya antara 

anggota keluarga. 

(2) Orang tua yang tidak terbuka terhadap ide-ide kepada 

anaknya. 

(3) Ketidaknyamanan dalam kelarga atau disekolah. 

(4) Gangguan lingkungan, keributan, dan kegelisahan. 

(5) Kurang adanya untuk mewujudkan adanya gagasan 

atau ide-ide. 

c) Kendala Perseptual  

Kendala perseptual dapat berupa sebagai berikut : 

(1) Kesulitan dalam pemecahan masalah. 

(2) Kecenderungan untuk terlalu membatasi masalah. 

(3) Ketidakmampuan melihat suatu masalah dari berbagai 

sudut pandang. 

(4) Melihat apa yang diharapkan akan dilihat. 

(5) Kejenuhan atau bosan, sehingga tidak peka terhadap 

segala hal. 

(6) Ketidakmampuan terhadap menggunakan sesoris atau 

masukan dari orang lain. 

d) Kendala Emosional  

Kendala emosional mewarnai dan membatasi 

bagaimana kita melihat, dan bagaimana kita berfikir tentang 

suatu masalah, sebagaimana contoh berikut ini : 

(1) Tidak adanya tantangan, masalah tersebut tidak 

menarik untuk anak. 
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(2) Semangat yang berlebih, terlalu bermotivasi untuk 

cepat berhasil, hanya dapat melihat satu jalan untuk 

diikuti. 

(3) Takut membuat kesalahan, takut gagal dan takut 

mengambil resiko.Tidak tenggang rasa terhadap 

ketaksaan (ambiguity), kebutuhan yang berlebihan akan 

keteraturan dan keamanan. 

(4) Lebih suka menilai gagasan, daripada memberi 

gagasan. 

(5) Tidak dapat rileks atau nyaman. 

e) Kendala Imajenasi 

Hal ini menghalangi kebebasan dalam menjajaki dan 

memanipulasi gagasan-gagasan , contoh: 

(1) Pengendalian  yang terlalu ketat terhadap alam pra-

sadar atau tudak sadar. 

(2) Tidak memberikan kesempatan pada daya imajenasi. 

(3) Kettidakmampuan untuk membedakan realitas dan 

fantasi. 

f) Kendala Intelektual 

Hal  ini timbul bila informasi di himbau, dirumuskan 

atau diolah secara tidak benar. Contoh : 

(1) Kurang informasi atu informasi salah. 

(2) Tidak tepat dalam menggunaka strategi dalam 

memecahkan masalah. 

(3) Perumusan masalah tidak tepat. 

g) Kendala Dalam Ungkapan  

Kendala dalam ungkapan, misalnya : 

(1) Ketrampilan Bahasa yang kurang untuk mengungkapan 

gagasan atau ide 

(2) Keterlambatan dalam ungkapan secara tertulis. 
38

 

 

e. Karakteristik kreativitas 

Ciri-ciri aptitude dan non-aptitude, ciri-ciri aptitude merupakan 

ciri yang berhubungan dengan kognisi atau proses berfikir yaitu 

sebagai berikut : 
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1) Fluency, yaitu kesigapan, kelancaran untuk menghasilkan 

gagasan secara cepat. Dalam kelancaran berfikir, yang 

ditekankan adalah kuantitas, dan bukan kualitas. 

2) Flexsibility, yaitu kemampuan untuk menggunakan bermacam-

macam cara dalam mengatasi masalah, kemampuan untuk 

memproduksi sebuah ide, jawaban-jawaban atau pertanyaan-

pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat sudut pandang yang 

berbeda, mencari alternative atau sudut pandang yang berbeda, 

serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau 

cara pemikiran.  

3) Originality, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik 

atau asli. 

4) Elaborasi, yaitu kemampuan untuk melakukan hal yang detail 

dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga menjai lebih 

manarik. 

Ciri-ciri kreativitas antara lain adalah : 

a) Mempunyai daya imajenasi yang kuat. 

b) Senang mencari pengalaman baru. 

c) Memiliki inisiatif. 

d) Mempunyai minat yang luas. 

e) Selalu ingin tahu. 

f) Mempunyai kebebasan dalam berfikir. 

g) Mempunyai kepercayaan diri yang kuat. 

h) Mempunyai rasa humor. 

i) Penuh semangat. 

j) Berwawasan masa depan dan berani mengambil resiko.
39

 

3. Pengertian Kreativitas Anak Usia Dini  

Menurut Chikzentminhalyi  kreativitas adalah merupakan tindakan, 

gagasan (ide) atau hasil karya (produk) yang mengubah kawasan 

(dominan) yang telah ada untuk menjadi suatu kawasan baru. Dengan 

demikian, orang kreatif adalah orang yang berfikir dan bertindak untuk 

mengubah sesuatu ide, produk ataupun kawasan baru. Menurut Sujiono 

kretivitas pada setiap anak harus dikenali, dipupuk, dan dikembangkan 

melalui timulus yang tepa agar kreativitas anak dapat terwujud. Potensi 

anak dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain, karena bermain 

adalah dunia anak. Melalui kegiatan bermain anak mampu 
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mengembangkan potensi yang tersembunyi di dalam diri anak secara 

aman, nyaman, dan menyenangkan. 
40

 

Pengertian anak usia dini dalam pandangan agama (islam), anak 

merupakan amanah (titipan) Allah SWT yang harus dijaga , dirawat, 

dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh setiap orang tua. Sejak lahir anak 

telah diberikan berbagai potensi dapat dikembangkan sebagai penunjang 

masa depan. Dalam pasal 28 Undang-undang sistem pendidikan 

nasioanal Nomer 20 tahun 2013 ayat 1 , disebutkan bahwa yangtermasuk 

anak usia dini adalah anak yang masuk dalam rentang 0-6 tahun. 

Menurut kajian rumpun ilmu PAUD dan penyelenggaran beberapa 

negara PAUD dilaksanakan sejak 0-8 tahun. Sedangkan Bredekamp 

membagi anak usia dini menjadi tika kelompok, yaitu kelompok bayi 

hingga 2 tahun, kelompok 3 sampai 5 tahun, dan kelompok 6 sampai 8 

tahun. Berdasarkan keunikan dan perkembangannya, anak usia dini 

terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu masa bayi lahir sampai 12 bulan, 

masa balita (toddler) usia 1-3 tahun, masa pra sekolah 3-6 tahun dan 

masa kelas awal 6-8 tahun. Dengan demikian , anak usia dini adalah aak 

yang berkisar 0-6/0-8 tahun yang memilki perkembangan dan keunikan 

tersendiri. 
41

 

Dari pemaparan di atas dapat di simpulkan kreativitas anak usia dini 

adalah anak yang merupakan amanah (titipan) Allah SWT yang harus 

dijaga , dirawat, dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh setiap orang tua. 

Sejak lahir anak telah diberikan berbagai potensi sebagai penunjang masa 

depan  yang dikembangkan melalui kegiatan bermain anak mampu 

menumbuhkan potensi yang tersembunyi di dalam diri anak secara aman, 

nyaman, dan menyenangkan yang dapat menghasilkan gagasan (ide) atau 

hasil karya (produk) yang mengubah kawasan (dominan) yang telah ada 

untuk menjadi suatu kawasan baru.  

 

B. Mencetak dengan Umbi-umbian  

1. Pengertian Mencetak  

Mencetak adalah sebuah langkah memperbanyak bentuk 

menggunakan alat acuan  yang dikatakan dengan “klise”. Dalam hal ini, 

klise dapat dibuat dari bahan yang sederhana, seperti bahan alam seperti 

jagung, ranting, kayu, papan, karet, loham dan umbi-umbian. Dari 

pendapat di atas dapat di simpulkan mencetak adalah suatu  kregiayan 
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dimana memperbanyak benrtuk dengan menggunakan bahan sederhana 

seperti umbi umbian.  

Menurut Sukardi dan Pamadhi desain grafis yang diginakan untuk 

acuan yang berfungsi sebagai master dalam sebuah gambar yang 

nantinya akan dipergunakan sebagai alat cetak, dengan adanya alat 

tersebut yang akan dipakai untuk memproses kegiatan membuat hasil 

karya dalam jumlah banyak ini yang di masuk dengan kegiatan 

mencetak.   

Menurut Slamet Suyanto mencetak merupakan kegiatan yang 

didalamnya membuat cap. Anak dapat membuat karya seni dengan 

menggunakan umbi-umbian yang sudah dibentuk misalnya bentuk 

bintang kemudian diberi warna lalu dicap di atas kertas. 

Menurut Sumanto mencetak merupakan kegiatan berkarya seni 

rupamarta yang di lakukan dengan menggunakan cara mengecap alat atau 

dengan menggunakan tinta/cat pada sebuah bidang gambar. Mencetak 

merupakan suatu kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas 

anak.
42

 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat peneliti simpulkan 

mencetak adalah sebuah desain grafis membuat karya seni yang 

menggunakan alat cap dan tinta/cat yang diberi warna pada sebuah 

bidang datar yang menghasilkan hasil karya. Anak dapat membuat cap 

dari umbi-umbian yang ada di sekitar lingkungan rumah atau bisa juga 

dengan menggunakan tangan anak tersebut yang sebelumnya sudah 

diberi warna terlebih dahulu kemudian di tempelkan pada ketas. 

Mencetak adalah suatu kegiatan yang sangat sederhana yaitu dikarenakan 

bahan yang mudah ditemukan disekitar lingkungan rumah. Mencetak 

adalah suatu yang dimana umbi-umbian di celupkan kedalam tinta/cat 

lalu dicapkan di atas kertas. Mecetak juga dapat diartikan memperbanyak 

sesuatu atau seni grafis. Alat dalam penelitian ini  menggunkan alat 

acuan yaitu dengan menggunakan wortel, ubi, kentang dan lain-lain. 

 

2. Umbi-umbian 

Menurut Wuryantoro dan Arifin umbi-umbian merupaka bahan alam 

yang berasal dari dalam tanah, misalkan umbi kayu, umbi jalar, kentang, 

garut, gadung, kimpul, talas, dan masih banyak lagi.
43

 Menurut Sudjana 

bahan alam merupakan bahan yang bisa di manfaatkan sebagai suatu 
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hasil karya atau produk. Bahan alam yang berasal dari tanah ini dapat 

dimanfaatkan sebagai media belajar anak.
44

  

Dari pemaparan di atas dapat di simpulkan umbi-umbian yang di 

peroleh dari alam sekitar kita, contohnya umbi kayu, umbi jalar kentang 

dn masih banyak lagi. Umbi-umbian tersebut dapat digunakan sebagai 

suatu hasil karya atau produk. Umbi-umbian yang di yang di gunakan 

adalah wortel, kentang, dan umbi jalar. Manfaat umbi-umbian yaitu dapat 

membantu anak usia dini dalam mengeksplorasi dan  meningkatkan 

seluruh aspek di dalam diri anak usia dini.  

 

3. Teknik Mencetak  

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan terknik mencetak ini 

dapat mengembangkan kreativitas anak usia dini. Mencetak ialah 

kegiatan membuat pola fambar dengan menggunakan bahan, alat dan cat 

cair. Menurut Sumarto mengungkapkan terknik mencetak yang dapat 

digunakan ialah :  

a. Cetak tinggi ialah cara mencetak dengan memanfatkan alat pencetak 

yang mempunyai permukaan lebih tinggi yang berbentuk lebih 

relatife, apabila alat mencetak ini diberi cat/tinta kemudian akan 

membentuk sebuah cap berbentuk yang sama dengan apa yang sudah 

dicap, 

b. Mencetak datar ialah cara mencetak dengan menggunakan alat bantu 

yang mempunyai permukaan datar/rata, artinya tidak mempunyai 

gambir timbul, tidak bergores dan berlubang, di samping itu alat ini 

diciptakan satu pola saja, cetak dalam satu cetak yaitu cara mencetak 

dengan berbagai bentuk permukaanya rendah.  

c. cetak dalam/rendah tersebut kemudian ditambah cat/tinta sehingga 

menghasilkan cetakan yang khas atau khusus  

d. cetak sablon adalah cara mencetak dengan saringan tembus dan 

berlubang-lubang hingga tinta tersebut kemudia berbentuk kelubang 

yang digunakan.
45

 

Berdasarkan teknik mencetak yang dipaparkan diatas, sebenarnya 

semua teknik dapat diterapkan kepada anak usia dini di TK, namun 

dalam teknik tersebut memiliki kerumitan tersendiri didalam teknik 

tersebut sehingga menyebabkan yang akan dialami oleh anak makan 

tidak semua teknik tersebut diterapkan. Adapun teknik yang digunakan 
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dalam penelitian di tk adalah teknik cetak tinggi, mengapa demikian, 

karena cetak tinggi merupakan salah satu teknik mencetak dengan 

memanfaatkan alat pencetak yang mempunyai permukaan lebih tinggi 

yang berbentuk lebih relatife, apabila alat mencetak ini diberi cat/tinta 

kemudian akan membentuk sebuah cap berbentuk yang sama dengan apa 

yang sudah dicap. Lebih tepatnya teknik ini diterapkan, anak diberi suatu 

alat sebagai media mencetak yaitu diberi umbi-umbian kemudian 

celupkan alat sebagai alat acuan kedalam tinta yang telah diberi warna 

setelah itu di tempelkan atau dicapkan ke atas kertas atau bidang datar 

yang telah disediakan, sehingga terlihat cetakan dan hasil yang 

diinginkan.  

Menurut Hajar Pamadhi dan Evan Sukardi S memilih kegiatan dan 

media dalam kegiatan mencetak untuk anak usia dini yan dapat 

digunakan sebagai berikut : 

a. mencetak dengan pelepah pisang  

b. mencetak dengan buah-buahan 

c. mencetak dengan umbi-umbian
46

 

Berdasarkan pemaparan kegiatan mencetak tersebut yang dapat anak 

usia dini ginakan adalah mencetak dengan pelepah pisang, mencetak 

dengan buah-buahan dan mencetak dengan umbi-umbian, disini yang 

akan kita terapkan yaitu mencetak dengan menggunakan umbi-umbian 

yang sederhana dan mudah di dapat di sekitar lingkungan tempat tinggal 

kita. Bahan yang dapat digunakan sebagai acuan kegiatan mencetak tidak 

hanya yang elah dipaparkan di atas, melainkan masih banyak lagi bahan 

yang bias digunakan dan hal tersebut tergantung dengan kita bagaimana 

cara mengkreasikan kepada anak supaya terlihat menarik. Dan bahan 

tersebut tidak hanya mudah didapat di sekitar lingkungan tempat tinggal 

tetapi bernilai ekonomis dan bersifat inovatif dalam penggunaan alat 

dalam suatu kegiatan yang ingin dilakukan anak usia dini disekolah.  

 

4. Mencetak dengan Umbi-umbian  

Setelah diketahui beberapa teknik mencetak, yang dapat kita 

terapkan dipenelitian ini adalah kegiatan mencetak dengan sederhana 

dengan menggunakan umbi-umbian. Evan Sukardi S. dan Hajar Pamadhi 

mengelompokan beberapa kegiatan mencetak sederhana yang dapat 

dilakukan oleh anak usia dini
47

 sebagai berikut : 
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Mencetak dengan umbi-umbian  

a. Bahan dan alat  

Bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan mencetak 

dengan menggunakan umbi-umbian adalah dapat menggunakan ubi 

jalar, kentang, singkong, wortel dan lain-lain, serta kita gunakan 

pewarna makanan atau cat air untuk pewarnanya, dan juga siapkan 

kertas.  

b. Cara kerja  

1) Kemudian permukaan ubi tersebut dibuat pola baik dilakukan 

secara langsung. Yang di maksud secara langsung disini adalah 

permukaan ubi dibelah atau dipotong dicelupkan kedalam 

pewarna makanan atau cat air lalu ditempel secara langsung ke 

kertas. 

2) Sedangkan tidak langsung . yang di maksud dengan tidak 

langsung adalah dengan membuat pola yang di inginkan di 

permukaan ubi lalu kita celupkan permukaan ubi ke pewarna 

makanan atau cat air lalu cetak diatas kertas.  

3) Kemudian celupkan alat cetak pada spons dengan warna yang 

diinginkan dan capkan pada kertas kosong dan dengan motif 

yang dinginkan oleh anak. 

4) Untuk menghasilkan cap dengan warna yang maksimal ulangi 

langkah mencetak yang sudah dilakukan dengan mencelupkan 

ubi pada spons bewarna berbeda atau sama, sesuai dengan 

kebutuhan.
48

 

 

5. Manfaat   

Manfaat dari kegiatan mencetak dengan menggunakan umbi-umbian 

untuk anak usia dini untuk proses perkembangannya. Menururt Sumanto 

kreativitas mencetak yang dimaksud kegiatan berlatih berkarya seni 

dengan menggunakan cara-cara mencetak /mengecap sesuai dengan 

tingkat kemampuan yang dimiliki anak. Manfaat dari kegiatan mencetak 

ini adalah meningkatkan kreativitas anak, dapat meningkatkan 

kemampuan anak dalam mencampurkan warna, manfaat lain dari 

kegiatan mencetak adalah dapat meningkatkan motorik halus anak dan 
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dapat meningkatkan konsentrasi anak. 
49

 Menurut Lerin, manfaat dari 

kegiatan mencetak dapat mengembangkan kreativitas, dapat meingkatkan 

meningkatkan kemampuan anak dalam mengkolaborasikan warna.
50

 

Jadi bisa kita simpulkan kegiatan mencetak ini sangat perpengaruh 

terhadap perkembangan kreativitas anak usia dini dan perkembangan 

motoric halus anak Maka kegiatan mencetak ini cukup tepat untuk 

diterapkan di Pendidikan anak usia dini. 

 

 

C. Meningkatkan Kreativitas Anak melalui Teknik Mencetak dengan 

Umbi-umbian 

Meningkatkan kreativitas anak dapat dilakukan dengan banyak cara, 

melalui permainan edukatif. Memanfaatkan teknik mencetak dengan umbi-

umbian dalam proses pembelajaran membuat anak mnemukan hal baru dalam 

kegiatan pemebelajara tersebut, dari memanfaatkan bahan alam yang ada 

dilingkungan sesuai dengan kemampuan dan keinginannya sendiri sehingga 

anak merasa menemukan hal baru dan tidak merasa bosan saat pemebelajaran 

berlangsung. Selain itu guru juga harus menstimulus anak, memotivasi dan 

membebaskan anak dalam segala kegiatan untuk mengembangkan imajenasi 

anak sesuai dengan gagasan, dan perlu kita ingat jangan lupa pengawasan itu 

sangat penting.  

Namun dalam mendidik dan mengasuh anak agar kreativitasnya terus di 

asah, mau tidak mau kita harus memperhatikan langkah-langkahnya. Menurut 

Tika Bisono ada 4 langkah dalam meningkatkan kreativitas anak. Yang 

pertama adalah capturing, artinya jangan lewatkan satupun ide atau gagasan 

yang dilontarkan anak. Kedua adalah surrounding, artinya membiarkan anak 

memperluas pergulannya, perlahan-lahan anak dapat menciptakan ide-ide 

kreatif berdasarkan pengalaman saat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 

Ketiga adalah challenging, artinya menantang anak untuk menyelesaikan 

masalahnya sendiri, namun berikan rangsangan dan tuntun anak berfikir, 

jangan biarkan anak kesulitan sendiri. Keempat broadening, artinya 

mempelajari hal-hal baru.
51
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D. Kerangka Pikir  

Kerangka berfikir yaitu merupakan hubungan antara dua variable yang 

telah disusun dari teori yang telah dideskripsikan. Menurut sugiyono, 

kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variable yang 

disusun dari beberapa teori yang di deskripsikan. 
52

 

Maksud dari kerangka berfikir adalah supaya terbentuknya suatu alur 

penelitian yang jelas dan dapat diterima secara benar. Kegiatan mecetak 

dengan umbi-umbian merupakan kegiatan yang dapat mengembangkan 

kreativitas anak. Diterapkannya kegiatan mencetaj  ini dengan tujuan  untuk 

mengembangkan kreativitas anak sejak dini dan menambah wawasan anak 

mengenai kegiatan pembelajaran untuk membuat anak lebih berkreativitas.  

 

    

         

 

 

           

           

       

        

  

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

E. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kerangka teori yang telah digambarkan diatas, maka 

peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut : Kegiatan Mencetak dengan 

Umbi-umbian dapat Meningkatkan Kreativitas Anak Usia Dini   
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