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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam membina dan 

mengembangkan dalam berbagai potensi, karenanya sasaran atau objek pendidikan 

tidak hanya aspek akademis saja tetapi pendidikan juga merupakan aspek 

kepribadian, sosial, dan nilai-nilai religius dalam rangka pembentukan manusia 

seutuhnya. 

Pendidikan anak usia dini (PAUD), merupakan upaya pembinaan dan 

pengembangan yang ditujukan kepada anak sejak lair sampai dengan usia enam tahun 

baik formal maupun non formal.  Perkembangan anak usia dini mencakup, aspek fisik 

dan non fisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, 

(moral dan spritual), motorik, akal fikiran, emosional, dan sosial yang tepat dan benar 

agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
1
 Sebagaimana diterangkan 

dalam al-quran:  

                                

         

Artinya:” Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 

ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- 

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua 

orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. 

                                                             
1 Sudirwaan Danim, Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 45 



 
 

2 

Menurut  Sugihartono pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang 

dilakukan oleh pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara individu 

maupun kelompok untuk mendewasakan manusia tersebut melalui proses pengajaran 

dan pelatihan.
2
 

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pendidikan 

merupakan usaha mendewasakan dan memandirikan manusia melalui kegiatan yang 

terencana dan disadari melalui kegiatan belajar dan pembelajaran yang melibatkan 

siswa dan guru. 

Anak usia dini (AUD) adalah kelompok anak yang berada dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, dalam arti memiliki pola 

pertumbuhan dan perkembangan (koordinasi motorik halus dan kasar), intelengensi 

(daya pikir, daya cipta kecerdasan emosi, dan kecerdasan spritual), sosial emosional 

(sikap dan prilaku serta agama), bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan 

tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.
3
 

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke beberapa arah, yaitu 

pertumbuhan dan perkembangan fisik. Prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini 

harus menjadi acuan dan landasan dalam melaksanakan dan mengembangkan pola 

pendidikan bagi anak usia dini. Adapun prinsip yang mencakup beberapa konsep, 

yaitu prinsip pengamatan dengan menggunakan indra penglihatan, prinsip peragaan, 

                                                             
2 Muhamad Irham,Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: AR-Ruzz 

Media,2013), h. 19. 
3 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam, (yogyakarta:Pustaka pelajar, 2009), h. 88 
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prinsip bermain sambil belajar, prinsip otoaktivitas, prinsip kebebasan dan prinsip 

keterkaitan dan keterpaduan pendidikan merupakan modal utama bagi pembangunan 

bangsa, dan khususnya disini bagi anak-anak yang akan meranjak dewasa oleh sebab 

itu pemerintah sangat memperhatikan masalah pendidikan, hal ini dapat terlihat 

dengan dibuatnya Undang-Undang yang mngatur masalah pendidikan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan 

yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, 

instruktur, fasiliator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
4
 

Pembelajaran Anak Usia Dini seharusnya lebih diarahkan pada pencipta 

suasana hati anak yang memiliki kesiapan mental psikologis yang memandang bahwa  

akan memberikan konstribusi terhadap kesiapan mental dan konsep tentang makna 

belajar itu sendiri pada anak usia dini dalam kreativitas pembelajaran selanjutnya. 

Program pembelajaran untuk anak usia dini yang dapat meningkatkan sejumlah 

potensi anak yang beragam selaras dengan tumbuh kembang anak dengan tetap 

memperhatikan budaya daerah dan karakter bangsa melalui pembelajaran aktif, 

kreatif, dan menyenangkan. 

Kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan kreativitas harus diadakan 

pada awal kehidupannya ketika kreativitas mulai berkembang dan harus dilanjutkan 

terus sampai berkembang dengan baik.
5
 Setiap anak yang baru dilahirkan bagaikan 

                                                             
4 Noorlaila Iva, Panduan Lengkap Mengajar Paud, (Jakarta:PT.Indeks, 2010), h. 138 
5 Hurlock B Elizabeth, Perkembangan Anak, Jakarta, (Erlangga edisi ke 6, 2010) , h. 10 
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kertas putih bersih tanpa ada goresan dengan memiliki sebuah potensi yang mampu 

berkembang secara baik, tetapi mereka tidak mungkin sepenuhnya melakukan secara 

sendiri. Anak-anak dalam pengembangan dirinya, termasuk meningkatkan  kreativitas 

anak membutuhkan bantuan dan program yang sesuai kebutuhan dan usianya yaitu 

pendidikan. 

Kreativitas adalah hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya. 

Seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada, dengan 

demikian baik perubahan didalam individu maupun didalam lingkungan dapat 

menunjang atau dapat menghambat upaya kreatif. Implikasinya ialah bahwa 

kemampuan kreatif dapat ditingkatkan melalui pendidikan.  

Menurut Gordon dan Browne kreativitas merupakan kemampuan anak 

menciptakan gagasan baru yang asli dan imajinatif, dan juga kemampuan 

mengadaptasi gagasan baru dengan gagasan yang sudah dimiliki.
6
 Bila guru ingin 

mengembangkan kreativitas anak, guru harus membantu mereka mengembangkan 

kelenturan dan penggunaan imajinasi, kesediaan untuk mengambil resiko, 

menggunakan diri sendiri sebagai sumber dan pengalaman belajar. 

Sementara itu menurut J. Gallagher dalam Yeni Rachmawaty mengatakan 

bahwa „kreativitas merupakan suatu proses mental yang dilakukan individu berupa 

gagasan atau produk baru, atau mengkombinasikan antara keduanya yang akhirnya 

akan melekat pada dirinya‟.
7
 Metode dipilih berdasarkan strategi yang sudah dipilih 

                                                             
6 Moeslichatoen,R. Metode Pengajaran Ditaman Kanak-kanak. (Jakarta:Renika Cipta,2004), 

h. 19 
7 Rachmawati Yeni, Euis Kurniati, Strategi Perkembangan Kreativitas Pada Anak Usia Dini, 

(Jakarta: Kencana  Prenada Media Group, 2010), h. 13 
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dan diterapkan. Metode merupakan cara, yang dalam bekerjanya merupakan alat 

untuk mencapai tujuan kegiatan. Mengembangkan kreativitas anak. Metode-metode 

yang dipilih adalah metode yang dapat menggerakan anak untuk meningkatkan 

motivasi rasa ingin tahu dan mengembangkan imajinasi. 

Berdasarkan teori-teori diatas, dapat dipahami bahwa kreativitas adalah 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang mencerminkan kelancaran, 

keluwesan dan orisinalitas dalam berfikir serta kemampuan untuk mengalaborasikan 

suatu gagasan. 

Setiap anak memiliki bakat kreatif, ditinjau dari segi pendidikan bakat kreatif 

dapat dikembangkan dan perlu dipupuk sejak dari usia dini. Bila bakat kreatif anak 

tidak dipupuk maka bakat tersebut tidak akan berkembang secara optimal, bahkan 

menjadi bakat yang terpendam yang tidak dapat diwujudkan. Oleh sebab itu 

diperlukan upaya pendidikan yang dapat mengembangkan kreativitas anak. 

Strategi khusus yang dapat meningkatkan kreativitas anak didik adalah di 

berikan penilaian dan hadiah, karena pendidik mengevaluasi lebih bersifat memberi 

informasi dari pada mengawasi yang berguna bagi belajar dan kinerja anak didik. 

Dengan demikian, motivasi dan kreatifitas tidak menurun, tetapi dapat meningkat. 

Yang penting adalah bahwa anak didik memahami makna dari membuat kesalahan. 

Dan untuk membuat anak didik agar tidak kecewa guru harus memberikan hadiah 

atau penghargaan seperti senyuman atau anggukan, kata penghargaan, kesempatan 

untuk  menampilkan pekerjaan sendiri. Sehingga dapat meningkatkan kreativitas anak 

didik.  



 
 

6 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang dikemas dalam situasi 

permainan, maka akan lebih bermakna bila di tunjang dengan media. Media atau alat 

peraga permainan bisa memanfaatkan obyek-obyek yang dekat dengan anak sehingga 

mudah diikuti oleh anak dan dapat memberikan pengalaman yang nyata, berkesan, 

dan mengasyikan bagi anak. Selain itu, manfaatnya dapat memberikan kesempatan 

pada anak untuk bereksplorasi, bersosialisasi dan mengekspresikan perasaan. 

Piaget dalam mayesty mengatakan bahwa bermain adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan atau kepuasan bagi diri 

seseorang.sedangkan parten memandang kegiatan bermain sebagai sarana sosialisasi, 

diharapkan melalui bermain dapat memberikan kesepakatan anak bereksplorasi, 

menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan 

selain itu kegiatan bermain dapat membantu anak mengenal diri sendiri, dengan siapa 

dia hidup serta lingkungan tempat dimana ia hidup.
8
 

 

Bermain adalah hak asasi bagi anak usia dini yang memiliki nilai utama dan 

hakiki pada masa prasekolah. Kegiatan bermain bagi anak usia dini adalah sesuatu 

yang sangat penting dalam perkembangan kepribadiannya. Bermain bagi seorang 

anak tidak sekedar mengisi waktu, tetapi media bagi anak untuk belajar. Setiap 

bentuk kegiatan bermain pada anak prasekolah mempunyai nilai positif terhadap 

perkembagan kepribadiannya. Belajar dengan bermain memberi kesempatan kepada 

anak untuk memanipulasi, mengulang, menemukan sendiri, bereksplorasi, 

                                                             
8 Yuliani Nuraini Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta:PT Indeks, 

2013), h. 134 
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mempraktikkan, dan mendapat bermacam-macam konsep serta pengertian yang tidak 

terhitung banyaknya. Disinilah proses pembelajaran terjadi. Mereka mengambil 

keputusan, memilih, menentukan, mencipta, memasang, membongkar, 

mengembalikan, mencoba, mengeluarkan pendapat dan memecahkan masalah, 

mengerjakan secara tuntas, bekerja sama dengan teman, dan mengalami berbagai 

macam perasaan.
9
 

Semua anak senang bermain, setiap anak tentu saja menikmati permainannya, 

tanpa terkecuali. Melalui bermain anak menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan 

dapat menjadi lebih dewasa. Dunia anak adalah dunia bermain, sehingga dalam 

mendidik anak usia dini dapat dilakukan melalui kegiatan bermain. Jika anak belajar 

dengan bermain, ia akan memiliki ketahanan belajar lebih baik jika dilakukan dengan 

kegiatan belajar seperti biasanya. Dengan melihat kondisi tersebut hendaknya 

dilakukan dengan mengelolaan terhadap kegiatan bermain dangan baik, tujuannya 

adalah agar kegiatan bermain dapat diarahkan untuk mengembangkan kemampuan 

anak. 

„Bermain merupakan pendekatan dalam melaksanakan pembelajaran di 

PAUD‟. Kegiatan pembelajaran yang di siapkan oleh pendidik hendaknya dilakukan 

dalam suasana yang menyenangkan dengan menggunakan strategi, untuk materi atau 

bahan dan media yang menarik serta mudah di mengerti oleh anak melalui bermain, 

anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan dan memanfaatkan objek-objek yang 

dekat dengan lingkungan anak sehngga pembelajaran menjadi bermakna bagi anak 

ketika bermain anak membangun pengertian dengan pengalamannya.
10

 

 

                                                             
9 Triharso Agung, Permainan Kreatif dan Edukatif untuk Anak Usia Dini, (Yogyakarta: C.V 

Andi, 2013), h.  3  
10  Musrifoh Tadkiroatun, Bermain Sambil Belajar Dan Mengasah Kecerdasan, (Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional, 2005), h. 13 
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Bermain bagi anak selama ini telah di terapkan oleh tenaga pendidik PAUD 

dengan hasil cukup memuaskan. Hal yang paling mendasar harus di lakukan tenaga 

pendidik dan orang tua saat bermain pada anak usia dini adalah berbicara, 

mendorong, menunjukan dan mencari variasi. Ini perlu juga di lakukan agar anak 

mendapatkan penerimaan dan cinta, perhatian dan perawatan. Bermain memengaruhi 

perkembangan kreativitas anak, anak usia dini mempunyai rentang perhatian yang 

terbatas dan masih sulit diatur. Mereka masih mengalami kesulitan untuk belajar 

dengan serius. Dengan bermain, anak merasa senang. Kreativitas anak pun 

meningkat, misalnya dengan menggunakan permainan bermain peran, anak bebas 

memerankan suatu tokoh yang disukainya. Kreativitas anak akan terlatih dan muncul 

dengan sendirinya.
11

 

Kegiatan bermain dapat menggunakan berbagai metode atau cara 

pelaksanaannya, antara lain metode sentra. Menurut Yuliani dan Bambang terdapat 3 

sentra bermain pada lembanga PAUD, yaitu: sentra balok, sentra bermain peran dan 

sentra musik.
12

Metode merupakan bagian dari strategi kegiatan. Metode dipilih 

berdasarkan strategi yang sudah dipilih dan diterapkan. Metode merupakan cara, yang 

dalam bekerjanya merupakan alat untuk mencapai tujuan kegiatan dan 

mengembangkan kreativitas anak. Metode-metode yang dipilih adalah metode yang 

dapat menggerakan anak untuk meningkatkan motivasi rasa ingin tahu dan 

mengembangkan imajinasi. 

                                                             
11 Triharso Agung, Op. Cit, h. 13 
12 Yuliani Nurani Sujiono & Sujiono Bambang, Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak, 

(Jakarta: PT Indeks, 2010), h. 87 
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Bermain peran merupakan salah satu bagian dari metode bermain yang telah 

disebutkan diatas. Pada dasarnya ide utama bermain peran adalah untuk menjadi 

sosok individu yang di perankan dan untuk mendapatkan pemahaman tentang peran 

tersebut dan motivasi yang berkaitan. Kegiatan ini dapat melibatkan jumlah anak 

yang terbatas daalam interaksi berpasangan atau beberapa anak dalam kelompok 

kecil. Bermain peran dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari 

tingkah laku manusia. Anak dapat mengeksplorasikan perasaan mereka, menghayati 

persepsi dan tingkah laku orang lain dan belajar teerlibat dan berinteraksi dalam 

proses pembuatan keputusan. 

Menurut Syaiful segala bentuk bermain peran ialah suatu metode 

pembelajaran yang dalam pelaksanaannya peserta didik akan mendapat tugas dari 

guru untuk mendramatisir suatu situasi sosial yang mengandung suatu problema agar 

peserta didik dapat memecahkan masalah yang muncul dalam situasi sosial.
13

 

Menurut Vygotsky dan Erikson, bermain peran disebut juga bermain simbolis [make 

believe] fantasi, imajinasi atau bermain drama pada anak usia dini tiga sampai enam 

tahun.
14

 

Menurut Vygotsky, bermain peran mendukung munculnya dua kemampuan 

penting, yakni: 

a. Kemampuan untuk memisahkan pikiran dari kegiatan dan benda. 

                                                             
13Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 213 
14 Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini, (Jakarta:Kencana Prenada Group,  

2010), h. 115 
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b. Kemampuan menahan dorongan hati dan menyusun tindakan yang diarahkan 

sendiri dengan sengaja dan fleksibel. 

Bermain peran mempunyai makna penting bagi perkembangan anak usia 

dinikarena dapat mengembangkan imajinasi anak, menggali kreativitas anak, melatih 

motorik kasar anak untuk bergerak, melatih penghayatan anak terhadap peran 

tertentu, dan menggali perasaan anak.
15

 

Bermain peran di kategorikan sebagai metode mengajar yang berumpun 

kepada metode mengajar yang berumpun kepada metode perilaku yang di terapkan 

dalam pengajaran. Karakteristiknya adalah adanya kecenderungan memecahkan tugas 

belajar dalam sejumlah prilaku yang berurutan, konkret dan dapat di amati. Secara 

eksplisit dapat di katakan bahwa bermain peran dapat di tunjukan untuk memecahkan 

masalah-masalah yang menyangkut hubungan antar manusia terutama yang berkaitan 

dengan kehidupan anak didik. Dengan bermain peran mereka belajar memecahkan 

masalah, dengan demikian metode bermain peran artinya memperagakan cara tingkah 

laku dalam hubungan social. 

Bermain peran merupakan salah satu bentuk permainan pendidikan yang 

dipergunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, dan nilai dengan 

tujuan untuk menghayati perasaan, dilhat dari sudut pandang dan cara berfikir orang 

lain. Menurut Vygosky anak-anak sebenarnya belum mampu berfikir abstrak, makna 

dan objek masih berbaur menjadi satu, dengan bermain peran diharapkan anak akan 

                                                             
15 Gunarti Winda, Suryani Lilis dan Muis Azizah, Metode Pengembangan Prilaku Dan 

Kemampuan Dasar Anak Usia Dini, Edisi 1, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), h. 10.11 
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mengembangkan kemampuan abstrak mereka. Serta merangsang kreatifitas anak 

untuk berekspresi, percaya diri serta belajar berkomunikasi di depan umum. Bermain 

peran anak bisa mengubah-ubah status antara bermain peran pura-pura dengan 

indentitas sesungguhnya. 

Bermain peran di pandang sebagai sebuah metode yang menjadi dasar 

perkembangan daya cipta, tahapan ingatan, kerja sama kelompok, konsep perubahan 

keluarga, keterampilan dalam mengambil sudut pandang spesial. Kegiatan bermain 

peran ini juga memiliki manfaat yang besar terutama untuk meningkatkan 

kreativitasnya dalam belajar. Karena dalam bermain peran menyediakan waktu dan 

ruang bagi anak untuk berinteraksi dengan orang lain, mereka juga saling berbicara, 

mengekspresikan perasaan, mengeluarkan pendapat, bernegosiasi, dan menentukan 

solusi pada permasalahan yang muncul. Dengan bermain peran, maka kecerdasan 

interpersonal yang terdapat pada diri anak akan semakin terasah.
16

Tujuan anak 

bermain peran adalah mengeksplorasikan perasaan-perasaan, meningkatkan 

kreativitasnya dalam memecahkan suatu masalah yang di hadapinya. 

Secara deskriptif mengajar diartikan sebagai proses penyampaian informasi 

ilmu pengetahuan dari guru kepada siswa. Saat terjadinya belajar mengajar selalu 

dikatakan dengan pembelajaran atau saatnya proses mentransfer ilmu pembelajaran 

pada hakekatnya sangat terkait dengan bagaimana membangun interaksi yang baik 

antara dua komponen yaitu guru dan anak didik. Interaksi yang baik dapat 

digambarkan dengan suatu keadaan dimana guru dapat membuat anak didik belajar 

                                                             
16 Musbikin Imam, Buku Pintar PAUD, (Yogyakarta: Laksana, 2010), h. 108 
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dengan mudah dan terdorong oleh kemauan sendiri untuk mempelajari apa yang ada 

dalam kurikulum sebagai kebutuhan. 

Indikator untuk kreativitas, yang meliputi ciri-ciri antara lain memiliki rasa 

ingin tahu yang mendalam dan sering mengajukan pertanyaan yang baik, memberikan 

gagasan atau usul terhadap suatu masalah juga bebas menyatakan pendapat kemudian 

mempunyai rasa keindahan yang dalam dan menonjol dalam bidang seni serta mampu  

Pada saat peneliti melakukan pra survey didapat tingkah laku anak saat 

bermain peran diantaranya : ada anak yang pemalu tidak mau benyanyi, tidak peduli 

teman, tidak mau bekerja sama, sibuk bicara mengenai diri sendiri, pemarah, dan 

agresif.
17

 

Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan wali kelas B mengenai 

tingkah laku anak dikelas dan didapat dugaan seperti: tidak adanya kebebasan ketika 

anak berada dirumah, sempitnya kesempatan bergaul dengan orang lain, orang tua 

yang pencela, membandingkan dan mencemooh, lingkungan yang buruk, orang tua 

selalu membatasi ruang gerak anak sehingga anak kehilangan kesempatan untuk 

meningkatkan kreativitasnya.
18

 Akibat dari tingkah laku tersebut anak menjadi 

dijauhi oleh teman-temannya. Dengan adanya masalah tersebut maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian di Taman Kanak-Kanak ini. 

Indikator untuk kreativitas, yang meliputi ciri-ciri antara lain memiliki rasa 

ingin tahu yang mendalam dan sering mengajukan pertanyaan yang baik, memberikan 

gagasan atau usul terhadap suatu masalah juga bebas menyatakan pendapat kemudian 

                                                             
17 Hasil Pra Survey, di Kelas B Taman Kanak-Kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar 

Lampung, 1 Agustus 2016 
18 Hasil wawancara, Wali Kelas B Taman Kanak-Kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar 

Lampung, 1 Agustus 2016 
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mempunyai rasa keindahan yang dalam dan menonjol dalam bidang seni serta mampu 

melihat suatu masalah dari berbagai segi atau sudut pandang, mempunyai rasa humor 

yang luas juga orisinal dalam ungkapan gagasan dan pemecahan masalah.
19

 

 

Tabel 1 

Indikator Pencapaian Peningkatan Kreativitas Anak Usia Dini menurut 137 

 

Lingkup 

Perkembangan 
Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak 

Seni 

A. Anak mampu 

menikmati 

berbagai alunan 

lagu atau suara 

1. Anak bersenandung atau bernyanyi sambil 

mengerjakan sesuatu 

2. Memainkan alat musik/instrumen/benda bersama 

teman 

B. Tertarik dengan 

kegiatan seni 

1. Menyanyikan lagu dengan sikap yang benar 

2. Menggunakan berbagai macam alat musik 

tradisional maupun alat musik lain untuk 

menirukan suatu irama atau lagu tertentu 

3. Bermain drama sederhana 

4. Menggambar berbagai macam bentuk yang 

beragam 

5. Melukis dengan berbagai cara dan objek 

6. Membuat karya seperti bentuk sesungguhnya 

dengan berbagai bahan. 

 Sumber:Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia no137 

tahun 2014 

 

 

Sedangkan Indikator menurut Munandar Utami untuk kreativitas, yang 

meliputi ciri-ciri antara lain sering mengajukan pertanyaan yang baik, memberikan 

gagasan atau usul terhadap suatu masalah juga bebas menyatakan pendapat kemudian 

mempunyai rasa keindahan yang dalam dan menonjol dalam bidang seni mampu 

                                                             
19 Munandar Utami, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, (Jakarta,Rineke,2009), h.71 
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melihat suatu masalah dari berbagai segi atau sudut pandang, mempunyai rasa humor 

yang luas juga orisinal dalam ungkapan gagasan dan pemecahan masalah.
20

 

Untuk lebih jelas dapat penulis refleksikan pada tabel dibawah ini, hal tersebut 

sebagai hasil observasi penulis di Taman kanak-kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu 

Bandar Lampung. Berikut hasil penulis yang dimaksud : 

Tabel 3 

Hasil Observasi Kreativitas Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanak 

Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung
21

 

 

No Peserta Didik 
Indikator Pencapaian Keterangan 

1 2 3 4  

1 Clara  BB MB BB MB BB 

2 Anggun  BSH BSH BSH MB BSH 

3 Yuan  MB BB MB BB BB 

4 Cipa  MB BSH BB BSH BSH 

5 Oka  MB BB MB MB MB 

6 Rio  BSH BSH MB BSH BSH 

7 Keke  MB BB MB BB BB 

8 Alan  MB BB BB MB BB 

9 Chantika  MB BB BB MB MB 

10 Nando  MB BB BB MB MB 

 

Indikator : 

1. Memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 

2. Kemampuan menciptakan sendiri tanpa bantuan 

3. Menjawab pertanyaan sederhana 

4. Mampu menghasilkan suatu bentuk 

 

Keterangan Hasil Penilaian : 

BB    : Belum Berkembang  

MB   : Mulai Berkembang  

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik  

 

                                                             
20

 Munandar Utami, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, (Jakarta:Rineke,2009) h. 71 
21 Hasil Observasi Pada Tanggal 1 Agustus 2016 Di Tama Kanak – Kanak Al Khairiyah 
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Dari hasil Pra Survey Tingkat Kreativitas Anak Usia Dini di Taman Kanak-

Kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung dapat dilihat bahwa yang 

Belum Berkembang berjumlah 4 anak, Mulai Berkembang berjumlah 3 anak, 

Berkembang Sesuai Harapan berjumlah 3 anak, serta anak yang Berkembang sangat 

baik 0. 

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa tingkat kreativitas anak dalam 

mencapai indikator tersebut secara keseluruhan masih rendah. Dikarenakan metode 

pengajaran di Taman Kanak-kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung 

menggunakan Metode Demonstrasi. Dalam proses pembelajaran pengajar hanya 

menunjukan, mengerjakan, dan menjelaskan jadi anak didik kurang memahami apa 

yang diperintah gurunya. Oleh sebab itu melalui metode bermain peran sebagai 

tindakan yang diharapkan mempunyai fungsi sebagai dapat meningkat kreativitas 

anak dalam arti anak lebih mampu menunjukan hal-hal baru dan menciptakan hasil 

karya. Berdasarkan hasil pra survey penelitian diatas bahwa dari 10 anak yang 

diamati dan dari lima indikator yang akan dicapai, serta mengingat betapa pentingnya 

kreativitas anak usia dini, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang 

berjudul „Efektivitas Metode Bermain Peran Dalam Meningkatkan Kreativitas Anak 

Usia Dini di Taman Kanak-kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung‟. 
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B. Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah muncul berbagai masalah yang 

teridentifikasi di Taman Kanak-kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung, 

sebagai berikut: 

1. Peningkatan Kreativitas anak usia dini di Taman Kanak-kanak Al-Khairiyah 

Labuhan Ratu Bandar Lampung masih perlu ditingkatkan. 

2. Proses pembelajaran di dalam kelas perlu bervariasi 

3. Kurangnya media untuk meningkatkan kreativitas anak melalui bermain peran 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, penelitian ini 

dibatasi pada masalah peningkatan kreativitas anak melalui metode bermain peran di 

Taman Kanak-kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu  Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Masalah dapat di artikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya 

dengan apa yang sebenar-benarnya terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan 

dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. [Stonner] mengemukakan 

bahwa masalah-masalah dapat di ketahui atau di cari apabila terdapat penyimpangan 

antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang di rencanakan dengan 

kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetensi.
22

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas oleh karena itu rumusan 

masalahnya dapat di rumuskan sebagai berikut: “Efektifkah  metode bermain peran 

                                                             
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, (Bandung, 2012), 

h. 32 
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dapat meningkatkan kreativitas Anak Usia Dini di TK Al-khairiyah Labuhan Ratu 

Bandar Lampung ?” 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah metode bermain peran dapat meningkatkan 

kreativitas anak usia dini  

2. Memberikan kontribusi pemikiran serta info yang tepat kepada pendidik dan 

orang tua untuk meningkatkan kreativitas. 

a. Untuk murid. 

1. Dengan bermain peran di harapkan dapat membantu anak dalam 

meningkatkan kreativitas anak usia dini. 

2. Proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. 

3. Anak dapat berperan aktif di dalam kelas dan bersosialisasi dengan teman-

teman nya serta mengekspresikan nya dengan benar. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

a. Guru  : Memberikan inovasi baru agar guru mampu mengolah pembelajaran 

dengan menggunakan metode pengajaran yang mampu 

meningkatkan kelima aspek perkembangan anak. 

b. Sekolah : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif 

kepada penyelenggara lembaga pendidikan. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Metode Bermain Peran 

1. Pengertian Metode Bermain Peran 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang telah disusun dalam kegiatan nyata, agar tujuan yang disusun tercapai secara 

optimal.
1
 Metode mengajar adalah alat yang merupakan bagian dari perangkat dan 

cara dalam pelaksanaan suatu strategi dalam mengajar.
2
 Penggunaan metode di 

taman kanak-kanak, keterkaitan metode dengan dimensi perkembangan taman 

kanak-kanak, dan beberapa metode perkembangan dimensi yaitu: kognitif, 

bahasa, kreativitas, emosional, dan sosial. 

Berdasarkan pengertian/definisi metode yang dikemukakan diatas dapat 

disimpulkan bahwa metode adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang guru 

agar tercipta proses belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapakan. 

Bermain peran merupakan permainan dalam bentuk dramatisasi, kelompok 

siswa melakukan kegiatan tertentu yang telah diarahkan oleh guru. Jadi menurut 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode bermain peran adalah suatu 

cara atau strategi dalam proses belajar mengajar dalam melakukan suatu kegiatan 

yang aktif dalam suatu peristiwa yang didalamnya terdapat kegiatan 

menggambarkan kembali suatu kejadian. 

                                                             
1Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta:Kencana,2008),h.90 
2Moejono Hasiban, Proses Belajar  Mengajar, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2012), h. 3 
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Menurut teori Bateson bahwa bermain bersifat drama karena tindakan 

yang dilakukan pada saat anak bermain tidak sama artinya dengan apa yang 

mereka maksudkan dalam kehidupan nyata. Bermain peran anak bisa mengubah 

status antara bermain pura-pura dengan identitas sesungguhnya.
3
 

Menurut Syaiful sagala, bentuk bermain peran ialah suatu metode 

pembelajaran yang dalam pelaksanaanya peserta didik akan mendapat tugas dari 

guru untuk mendramatisir suatu situasi sosial yang mengandung suatu problema 

agar peserta didik dapat memecahkan masalah yang muncul dalam situasi 

sosial.
4
Orang dewasa harus tanggap dan peduli terhadap ekspresi wajah anak 

sehingga anak dapat menikmati peranan yang dimainkan, maka anak akan benar-

benar menjiwai setiap peranannya dengan baik, serta dapat mengembangkan 

kreativitas dalam menuangkan imajinasinya. 

Bermain merupakan salah satu bentuk permainan pendidikan yang 

dipergunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, dan nilai dengan 

tujuan untuk menghayati perasaan, dilihat dari sudut pandang dan cara berfikir 

orang lain. Menurut Vygostky anak-anak sebenarnya belum mampu berfikir 

abstrak, makna dan objek masih berbaur menjadi satu, dengan bermain peran ini 

diharapkan anak akan mengembangkan kemampuan abstrak mereka. Serta 

merangsang kreativitas anak untuk berekspresi, percaya diri serta belajar 

berkomunikasi didepan umum. 

                                                             
3Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini, (Jakarta:Kencama,2010), h. 109 
4Syaiful Segala, Konsep Dan Makna Pembelajaran, (Bandung:Alfabeta,2003), h. 213 
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Kegiatan bermain peran ini pernah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW 

bersama cucu-cucu beliau, yaitu Hasan dan Husen. Dimana Hasan dan Husen 

bermain seraya menaiki punggung nabi, mereka seolah-olah berperang sebagai 

penunggang kuda.
5
 

2. Penerapan Metode Bermain Peran 

Bermain peran dalam pembelajaran merupakan usaha untuk memecahkan 

masalah melalui peragaan, setiap pemeran melatih sikap bersosialisasi, empati, 

simpati, rasa benci, rasa senang, dan lain sebagainya. Pada pembelajaran bermain 

peran, pemeranan tidak dilakukan secara tuntas sampai masalah dipecahkan, hal 

ini dimaksudkan untuk mengundang rasa penasaran peserta didik yang menjadi 

pengamat. 

Adapun langkah-langkah bermain peran sebagai berikut: 

a. Persiapan dan intruksi 

1. Guru menguasai situasi/dilema bermain peran. 

Situasi masalah yang dipilih harus menjadi „sosiodrama‟ yang 

menitik beratkan kepada peran, masalah dan situasi familiar, serta 

pentingnya bagi peserta didik, keseluruhan situasi harus dijelaskan yang 

meliputi deskrifsi tentang keadaan peristiwa, individu-individu yang 

dilibatkan, dan posisi dasar yang diambil oleh pelaku khusus tidak 

berdasarkan pada individunya didalam kelas, hindari tipe yang sama pada 

waktu merancang pemeran supaya tidak terjadi nganguan hak pribadi 

secara psikologis dan merasa aman. 

                                                             
5Imam Musbikin, Buku Pintar PAUD, (Yogyakarta:Laksana,2010), h. 107 
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2. Guru memberikan intruksi khusus kepada peserta bermain peran 

setelah memberikan penjelasan pendahuluan kepada keseluruhan 

peserta didik penjelasan tersebut meliputi latar belakang dan karakter-

karakter dasar melalui tulisan maupun penjelasan lisan. Para peserta 

(pemeran) dipilih berdasarkan suka rela dan peserta didik diberikan 

kebebasan untuk menggariskan suatu peran. Peserta bersangkutan 

diberi kesempatan untuk menirukan tindakan/perbuatan ulang 

pengalaman. 

3. Guru memberitahukan peran-peran yang akan dimainkan serta 

memberikan intruksi-intruksi yang berhubungan dengan masing-

masing peran kepada audiens. Para audiens diupayakan mengambil 

bagian secara aktif dalam bermain peran tersebut. 

b. Tindakan dramatik dan diskusi 

1. Peran aktor terus melakukan perannya sepanjang situasi bermain 

peran, sedangkan audiens berpartisipasi dalam penugasan awal kepada 

pemeran. 

2. Bermain peran harus berhenti pada titik-titik penting atau apabila 

terdapat tingkah laku tertentu menuntut terjadinya permainan tersebut. 

3. Seluruh peserta didik selanjutnya berpartisipasi dalam diskusi yang 

berpusat pada situasi bermain peran. 
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c. Evaluasi bermain peran 

1. Anak memberikan keterangan, baik secara tertulis maupun dalam 

kegiatan diskusi tentang keberhasilan yang akan dicapai dalam 

bermain peran. 

2. Guru menilai efektivitas dan keberhasilan bermain peran. 

3. Guru membuat bermain peran yang telah dilaksanakan dan telah 

dinilai tersebut dalam sebuah jurnal atau pada buku catatan guru. 

Langkah-langkah tersebut perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 

pembelajaran melalui metode bermain peran ini sehingga tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai berjalan dengan semaksimal mungkin. 

Sedangkan menurut Yuliana Nuraini dan Bambang Sujiono langkah-

langkah bermain peran diantaranya sebagai berikut : 

1. Guru mengumpulkan anak untuk diberi pengarahan dan aturan dalam 

permainan. 

2. Guru membicarakan alat-alat yang akan digunakan oleh anak-anak untuk 

bermain. 

3. Guru memberikan pengarahan sebelum bermain dan mengabsen serta 

menghitung jumlah anak bersama-sama. 

4. Guru membagikan tugas kepada anak sebelum bermain menurut 

kelompok agar tidak berebut saat bermain. 

5. Guru sudah menyiapkan alat sebelum anak bermain. 

6. Anak bermain sesuai tempatnya, anak bisa pindah apabila bosan. 

7. Guru hanya mengawasi mendampingi anak dalam bermain, apabila 

dibutuhkan anak guru dapat membantu, guru tidak banyak bicara dan 

tidak banyak membantu anak.
6
 

 

 

 

                                                             
6Yulia Nuraini Sujiono dan Bambang Sujiono, Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak, 

(Jakarta:PT Indeks,2010), h. 82 
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3. Jenis-jenis Bermain Peran 

Bermain main terbagi dalam dua jenis, yaitu : 

a. Bermain peran mikro 

b. Dalam kegiatan ini, anak memegang atau menggerakkan benda dengan 

ukuran kecil untuk menyusun adegan. Contohnya: kandang dengan 

binatang-binatang dan orang-orangan kecil. Saat anak bermain mikro, 

anak belajar menghubungkan dan mengambil sudut pandang dari orang 

lain. 

4. Kelebihan Bermain Peran 

Setiap metode pembelajaran pasti memiliki keunggulan dan kelemahan 

tersendiri, begitu juga halnya metode bermain peran, keunggulan metode bermain 

peran diantaranya adalah. 

a. Peserta didik akan dapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi 

miliknya sendiri karena peserta didik diberi kebebasan untuk 

berpartisipasi. 

b. Peserta didik memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

c. Terjadi dialog dan diskusi untuk saling belajar, mempelajari apa yang 

akan diperankan. 

d. Dapat menambah wawasan pikiran dan pengetahuan bagi pendidik karena 

sesuatu yang dialami dan disampaikan peserta didik yang mungkin belum 

diketahui sebelumnya oleh pendidik. 
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Kegiatan bermain peran ini juga memiliki manfaat yang besar terutama 

untuk menunjang kreativitas anak. Karena dengan bermain peran menyediakan 

waktu dan ruang bagi anak untuk berinteraksi dengan orang lain, 

mengekspresikan perasaan, mereka juga saling berbicara, mengeluarkan 

pendapat, bernegosiasi, dan menemukan solusi pada permasalahan yang muncul. 

5. Fungsi Bermain Peran 

Dalam pelaksanaan bermain peran di taman kanak-kanak mempunyai 

beberapa fungsi, antara lain : 

a. Mempertahankan keseimbangan 

Bermain peran dapat memberikan penyaluran emosi secara aman, 

misalnya melepas dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima dalam 

kehidupan nyata, misalnya menjadi pedangang.Dengan adanya kegiatan 

bermain peran anak dapat menyalurkan perasaan/emosi dengan aturan yang 

telah ditentukan. 

b. Menghayati berbagai pengalaman dalam kehidupan sehari-hari 

Dengan adanya penghayatan dalam kehidupan sehari-hari anak, 

berguna untuk menumbuhkan kebiasaan pada anak dan mengenalkan 

berbagai propesi, seperti pedagang, nelayan, guru dan dokter. 

c. Meningkatkan kreativitas anak 

Melalui kegiatan bermain peran membantu anak untuk 

mengembangkan kreativitasnya, misalnya menerima kehadiran orang lain, 

bagaimana menghindari pertentangan dengan teman, tidak memaksakan 

kehendak, dan mengungkapkan perasaan kepada teman. 
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d. Memahami pelajaran dengan berbagai macam cara. 

Bermain peran ini menyediakan waktu dan ruang bagi anak untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, mereka saling berbicara, 

mengungkapkan pendapat, bernegosiasi, dan menyelesaikan masalah yang 

muncul antara satu dengan yang lain.
7
 

 

B. Tinjauan Kreativitas 

1. Pengertian Kreativitas 

Ditinjau dari beberapa aspek kehidupan, pengembangan kreativitas 

sangatlah penting. Banyak permasalahan serta tantangan hidup menurut 

kemampuan adaptasi secara kreatif dan kepiawaian dalam mencari pemecahan 

masalah yang imajinatif. Kreativitas yang berkembang yang baik akan 

melahirkan pola pikir yang solutif yaitu keterampilan dalam mengenali 

permasalahan yang ada, serta kemampuan membuat perencanaan-perencanaan 

dalam mencari pemecahan masalah. 

Goldener menyatakan bahwa kreativitas merupakan kegiatan otak yang 

teratur, komprehensif dan imajinatif menuju sebuah hasil yang orisinal.
8
 

James J. Gallagher mengatakan bahwa kreativitas merupakan suatu 

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

mengombinasikan antara keduanya yang pada akhirnya akan melekat pada 

dirinya. 

                                                             
7Hamzah B. Uno, Metode Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif 

dan Efektif, (Jakarta: Bumi Aksara,2009), h. 26 
8Hurlock, B, Elizabeth, Perkembangan Anak, (Jakarta:PT. Gelora Aksara Pratama), h. 4 
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Clarkls Monstakis mengatakan bahwa kreativitas merupakan pengalaman 

dalam mengekspresikan dan mengaktualisasikan indentitas individu dalam bentuk 

terpadu antara hubungan diri sendiri, alam, dan orang lain.
9
 

Dari beberapa sumber diatas dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah 

kemampuan seseorang  untuk menghasilkan sesuatu yang baru sesuai imajinasi 

atau khayalannya dan mampu memecahkan masalah-masalah. Dengan kreativitas 

anak dapat berkembang sesuai dengan karakteristiknya. 

2. Ciri-ciri Kreativitas 

Supriadi mengatakan bahwa ciri-ciri kreativitas dapat dikelompokan 

dalam 2(dua) katagori, yaitu kognitif dan nonkognitif. Ciri kognitif diantaranya 

orisinalitas, fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi. Sedangkan ciri kognitif 

diantaranya motivasi sikap dan kepribadian kreatif. Kedua ciri ini sama 

pentingnya,  kecerdasan yang tidak ditunjang dengan kepribadian kreatif tidak 

akan menghasilkan apapun. Kreativitas hanya dapat dilahirkan dari orang cerdas 

yang memiliki kondisi psikologis yang sehat. Kreativitas tidak hanya perbuatan 

otak saja namun variabel emosi dan kesehatan mental sangat mempengaruh 

terhadap lahirnya sebuah karya kreatif. Kecerdasan tanpa mental yang sehat sulit 

sekali dapat menghasilkan karya kreatif. Berikut ciri-ciri kepribadian kreatif yang 

ditemukan dalam berbagai studi, yaitu : 

1. Terbuka terhadap pengalaman baru 

2. Fleksibel dalam berfikir dan merespons 

                                                             
9Rachmawati, Yeni, Euis, Kurniati, Strategi Perkembangan Kreativitas Pada Anak Taman 

(Usia Taman Kanak-Kanak), (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010) h.14  



27 
 

3. Bebas dalam menyatakan pendapat dan perasaan 

4. Menghargai fantasi 

5. Tertarik pada kegiatan kreatif 

6. Mempunyai pendapat sendiri dan tidak terpengaruh pada orang lain 

7. Mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi 

8. Toleran terhadap perbedaan pendapat dan situasi yang tidak pasti 

9. Berani mengambil resiko 

10. Percaya diri dan mandiri 

11. Memiliki tanggung jawab dan komitmen kepada tugas 

12. Tekun dan tidak mudah bosan 

13. Tidak kehabisan akal dalam memecahkan masalah 

14. Kaya akan inisiatif 

15. Peka terhadap lingkungan
10

 

 

Menurut Guiford ciri anak yang dapat mendukung kreativitas terbagi 

menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: ciri bakat (aptitude traid) dan ciri non bakat (non-

aptitude traid). Ciri-ciri aptitude dari kreativitas (berfikir kreatif) meliputi 

kelancaran, kelenturan (fleksibilitas), dan orisinal dalam berfikir, dan ciri-ciri ini 

dioprasikan dalam berfikir. Ciri-ciri bakat/aptitude sikap kreatif perlu 

dikembangkan sejak dini sebagai potensi kreatif yang dimiliki seorang anak agar 

dapat berkembang optimal. Selain ciri bakat/aptitude, sikap yang sudah teruji 

dalam penelitian/kajian ilmiah, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kreativitas adalah rasa ciri non aptitude antara lain: percaya diri, keuletan/daya 

juang yang tinggi, apresiasi estetik, serta kemandirian.
11

 

Dari karakterisitik tersebut dapat kita pahami bahwa betapa beragamnya 

kepribadian orang kreatif. Dimana orang yang kreatif memiliki potensi 

kepribadian diri yang positif dan negatif. Oleh karena itu disinilah peran penting 

                                                             
10Ibid, h. 15-16 
11Munandar, Utami, Perkembangan Kreativitas Anak Berbakat, (Jakarta: Rineke Cipta,2012) 

h.10-11 
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kehadiran guru sebagai pembimbing yang turut membantu anak dalam 

menyeimbangkan perkembangan kepribadiannya melalui eksplorasi dengan 

pembelajaran bermain peran, sehingga anak kreatif dan berkembang secara 

optimal, tidak hanya berkembang pada intelegensi tetapi juga perkembangan 

kreativitasnya. 

3. Tujuan Perkembangan Kreativitas 

Menurut Munandar menekankan perlunya kreativitas dipupuk sejak dini, 

disebabkan beberapa faktor dibawah ini : 

a. Dengan berkreasi orang dapat mewujudkan dirinya, perwujudan diri 

merupakan kebutuhan pokok pada tingkat tertinggi dalam hidup manusia 

sebagai mana yang dikembangkan oleh teori Maslow. Kreativitas 

merupakan manifestasi dari individu yang berfungsi sepenuhnya. 

b. Kreativitas atau berfikir kreatif sebagai suatu kemampuan untuk melihat 

bermacam-macam kemungkinan penyelesaian suatu masalah. Hal inilah 

yang sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian dalam pendidikan. 

Disekolah yang masih menjadi fokus perhatian adalah penerimaan 

pengetahuan, ingatan dan penalaran. 

c. Bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat bagi diri pribadi dan 

lingkungannya, tetapi juga memberikan kepuasan kepada individu. 

d. Kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya 

secara individu serta kualitas hidup seluruh umat manusia.
12

 

                                                             
12Rachmawati, Yeni, Euis, Kurniati, Strategi Perkembangan Kreativitas Pada Anak Taman 

(Usia Taman kanak-kanak), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.36 
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Berkembangnya kemampuan siswa untuk menggali kreativitas akan 

menjadikan anak akan percaya diri, mengurangi rasa takut salah, serta rendah diri. 

Apabila sudah timbul rasa diri dan hilangnya rasa rendah diri maka siswa akan 

menjadi optimis. Dengan begitu siswa lebih sangat mengikuti semua pelajaran 

disekolah. Anak yang masuk Taman Kanak-kanak mungkin menunjukan 

kreativitas yang lebih besar pada usia itu dari pada anak yang belum masuk 

sekolah. Ini sebagian karena lingkungan Taman Kanak-kanak memperkenalkan 

kreativitas dan tidak begitu terstruktur dan evaluatif ketimbang lingkungan rumah 

dan tetangga.
13

Dengan tujuan dan fungsi perkembangan kreativitas sebagaimana 

yang telah dipaparkan diatas maka ruang lingkup dalam perkembangan 

kreativitas harus ada pada pendidikan Taman Kanak-kanak. 

4. Tahapan-Tahapan Perkembangan Kreativitas 

Wallas pada tahun 1926 dalam bukunya “The Art Of Thought” 

mengemukakan bahwa proses kreatif meliputi empat tahap, yaitu: (1) persiapan, 

(2) inkubasi, (3) iluminasi (4) verifikasi. Pada tahap pertama, seseorang 

mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan belajar berfikir, mencari 

jawaban, bertanya kepada orang, dan sebagainya.Pada tahap kedua, kegiatan 

mencari dan menghimpun data/informasi tidak dilanjutkan. Tahap inkubasi ialah 

tahap dimana individu seakan-akan melepaskan diri untuk sementara dari masalah 

tersebut, dalam arti bahwa ia tidak memikirkan masalahnya secara sadar, tetapi 

dalam alam prasadar. 

                                                             
13Hurlock, Elizabeth, B. Perkembangan Anak, (Jakarta: Erlangga, 1978), h. 8 
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Tahap iluminasi ialah tahapan timbulnya “insight” atau “aha-erlebnis”, 

saat timbulnya inspirasi atau gagasan baru, beserta proses-proses psikologis yang 

mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi/gagasan baru. Tahapan verifikasi 

atau tahapan evaluasi ialah tahap dimana ide atau kreasi baru tersebut harus diuji 

terhadap realitas.Disini diperlukan pemikiran kritis atau konvergen. Dengan kata 

lain, proses divergensi (pemikiran kreatif) harus diikuti oleh proses konvergensi 

(pemikiran kritis).
14

 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kreativitas 

Beberapa faktor penunjang dan penghambat perkembangan kreativitas 

adalah,sebagai berikut: 

1. Rangsangan mental 

a. Menunjang : Suatu karya kreatif dapat muncul jika anak mendapat 

rangsangan mental yang mendukung. Pada aspek kepribadian anak 

distimulasi untuk mengembangkan berbagai macam potensi pribadi 

kreatif seperti percaya diri, keberanian, ketahanan diri, dan lain 

sebagainya. 

b. Penghambat : Sebaliknya, tanpa dukungan mental yang positif bagi 

anak maka kreativitas tidak akan terbuka. 

2. Iklim dan Kondisi Lingkungan 

a. Penunjang : Cherry dan Ayan mengemukakan beberapa kondisi 

lingkungan yang harus diciptakan untuk menumbuhkan jiwa kreatif, 

                                                             
14Munandar, Utami. Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat. (Jakarta:Rineka Cipta,2012), 

h. 39 
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sebagai berikut : pencahayaan, sentuhan warna, seni dalam 

lingkungan, bunyi dan musik, aroma, sentuhan, citra rasa. 

b. Penghambat : Lingkungan yang sempit, pengap dan menjenuhkan akan 

terasa muram, tidak semangat dan mengumpulkan ide cemerlang. 

Kreativitas dengan sendirinya akan mati dan tidak mendukung. 

3. Peranan Guru 

a. Menunjang : Guru perlu menyiapkan berbagai pendekatan, metode dan 

media pembelajaran yang akan membuat anak bebas 

mengeksplorasikan dan mengekspresikan dirinya, 

b. Menghambat : Seorang guru yang tidak kreatif, tidak mungkin melatih 

anak didiknya menjadi kreatif. 

4. Peranan Orang Tua 

Utami Munandar menjelaskan beberapa sikap orang tua yang 

menunjang tumbuh kembangnya kreativitas, sebagai berikut : 

a. Menghargai pendapat anak dan mendorongnya untuk mengungkapkan 

b. Memberi waktu pada anak untuk berfikir, merenung, dan berkhayal 

c. Membolehkan anak mengambil keputusan sendiri 

d. Menunjang dan mendorong kegiatan anak 

e. Menjalani hubungan kerja sama yang baik dengan anak, dll 

Sikap orang tua yang tidak menunjang kreativitas adalah : 

a. Mengatakan pada anak bahwa ia dihukum jika melakukan kesalahan 

b. Tidak memperboleh anak marah kepada orang tua 
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c. Tidak memperbolehkan anak bermain dengan anak dan keluarga yang 

berbeda pandangan 

d. Tidak memperbolehkan anak mempertanyakan keputusan orang tua 

e. Orang tua menekan dan memaksa anak untuk menyelesaikan tugas.
15

 

 

C. Efektivitas Metode Bermain Peran Dalam Meningkatkan Kreativitas Anak 

Usia Dini di Taman Kanak-kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar 

Lampung. 

Anak usia dini merupakan anak yang berusia 0-6 tahun adalah usia kritis 

sekaligus strategi dalam pendidikan dan dapat mempengaruhi serta hasil pendidikan 

seseorang selanjutnya artinya pada periode ini merupakan periode kondusif untuk 

menumbuh kembangkan berbagai kemampuan, kecerdasan, bakat, kreativitas, 

kognitif, bahasa, kemampuan fisik, sosial-emosional, dan spritual.
16

 

Tingkah laku anak dalam setiap kegiatan dapat diamati dengan tidak harus 

mencampuri kegiatan anak, kita bisa melihat dengan cara bagaimana dia memandang, 

berjalan, tersenyum, menangis, marah, dan banyak hal yang dilakukan anak untuk 

mengekspresikan keinginannya. Pendokumentasian pada setiap kegiatan anak, itu pun 

dapat mewakili pengamatan kreativitas pada anak usia dini. 

Menurut Vygotsky, bermain peran mendukung munculnya dua kemampuan 

penting, yaitu: 

                                                             
15Rachmawati, Yeni, Euis, Kurniati, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak (Usia 

Taman Kanak-kanak), (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 27-30 
16 Martinis Yamin, dan Jamilah Sabri Sanan, Paduan PAUD, (Jakarta: Gaung Persada Press 

Group, 2013), h. 1 
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a. Kemampuan untuk memisahkan pikiran dari kegiatan dan benda. 

b. Kemampuan menahan dorongan hati dan menyusun tindakan yang diarahkan 

sendiri dengan sengaja dan fleksibel. 

Bermain peran mempunyai makna penting bagi perkembangan anak usia dini 

karena dapat: 

a. Mengembangkan daya khayal (imajinasi) anak  

b. Menggali kreativitas anak 

c. Melatih motorik kasar anak untuk bergerak  

d. Melatih penghayatan anak terhadap peran tertentu 

e. Menggali perasaan anak.
17

  

 

Dengan demikian efektivitas metode bermain peran dalam meningkatkan 

kreativitas anak usia dini di Taman Kanak-kanak Labuhan Ratu Bandar Lampung 

tersebut melalui berbagai peran, guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan 

peserta didik harus berupaya mengontrol setiap aktivitas anak didik dalam 

menciptakan, mengarahkan, dan mengatur suasana belajar yang menyenangkan dan 

memotivasi untuk meningkatkan rasa ingin tahu anak pada saat kegiatan belajar 

mengajar. 

Untuk melaksanakan hal tersebut tentunya tidak terlepas dari bagaimana cara 

guru memberikan pembelajaran kepada anak didik sesuai kelompok usianya. Dalam 

mewujudkan hal itu tentunya seorang guru harus tahu trik-trik ataupun metode-

metode pembelajaran yang menyenangkan supaya tujuan dari pembelajaran itu 

tercapai dan tentunya mampu meningkatkan kreativitas anak usia dini. Dengan cara 

                                                             
17 Gunarti Winda, Suryani Lilis, Metode Pengembangan Perilaku dan Kemampuan Dasar 

Anak Usia Dini, (Jakarta: Universitas Terbuka,2010), h. 10.11 
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membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan it maka akan tercapai suatu 

tujuan meningkatkan kreativitas anak usia dini secara optimal. Dengan demikian, 

kreativitas anakpun akan meningkat setelah guru mampu menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan dengan cara atau metode yang tepat yang mampu mencapai 

tujuan dari suatu pembelajaran. 

 

D. Kerangka Berfikir 

Pada masa (golden age) anak usia dini terjadi pematangan fungsi-fungsi fisik 

dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan sekitar. 

Sehat cerdas ceria dan berakhlak mulia adalah sebait ungkapan yang syarat makna 

dan merupakan semboyan dalam pengasuhan, pendidikan dan pengembangan anak 

usia dini di Indonesia. 

Agar dapat menciptakan kegiatan pembelajaran yang dapat menghasilkan 

karakter siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal yang baik, maka guru harus 

menerapkan salah satu jenis pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode 

bermain peran. 

Metode bermain peran disebut juga main simbolik, role play, pura-pura, 

fantasi, imajinasi atau main drama, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

interaksi sosial, kreativitas dan bahasa, membangun rasa empati membangun 

kemampuan abstrak berfikir dan berfikir secara objektif. 

Menurut Bateson, bermain peran anak bisa mengubah status antara bermain 

berpura-pura dengan identitas sesungguhnya. 
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Menurut Vygotsky, bermain peran mempunyai makna penting bagi 

perkembangan anak usia dini karena dapat mengembangkan daya khayal atau 

imajinasi anak, menggali kreativitas anak, melatih motorik kasar anak untuk 

bergerak, melatih penghayatan anak terhadap peran tertentu dan menggali perasaan 

anak. 

Sedangkan menurut Syaiful Sagala, bentuk bermain peran ialah suatu metode 

pembelajaran yang dalam pelaksanaannya peserta didik akan mendapat tugas dari 

guru untuk mendramatisir suatu situasi sosial yang mengandung suatu problema agar 

peserta didik dapat memecahkan masalah yang muncul dalam situasi sosial. 

Dari pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam kegiatan bermain 

peran itu dapat meningkatkan kreativitas anak usia dini. 

Alur berfikir dalam penelitian ini dapat diperjelas menggunakan gambar 

berikut: 

Gambar 1. Kerangka pikir 

 

Kemampuan anak dalam 

memiliki tanggung jawab, 

percaya diri, kreatif, tekun, tidak 

mudah bosan, inisiatif belum 

berkembang secara maksimal 

sehingga kemampuan kreativitas 

anak belum berkembang secara 

maksimal 

Penggunaan metode bermain 

peran yang sesuai dengan 

langkah-langkah penerapan. 

 



 BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Jenis  Penelitian 

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan secara 

sistematis, direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan permasalahan yang 

hidup dan berguna bagi masyarakat maupun peneliti sendiri.
1
 Karena  fokus 

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran di lapangan tentang efektivitas  

metode bermain peran dalam meningkatkan kreativitas anak usia dini di Taman 

Kanak-kanak Labuhan Ratu Bandar Lampung, maka peneliti menggunakan analisis 

deskriftif dengan pendekatan kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu .
2
 menurut Jhon W.Creswell penelitian 

kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial. 

Berdasarkan pada penciptaan holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan 

pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.
3
 

Fokus penelitian ini adalah konsepsi penelitian deskriptif, dimana peneliti 

berusaha menggambarkan dan menginterprestasikan peristiwa atau kejadian sesuai 

dengan apa adanya. Adapun peristiwa atau kejadian yang di maksud dalam penelitian 

ini adalah efektivitas metode bermain peran dalam meningkatkan kreativitas anak 

usia dini. Hal ini mempunyai tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis 

fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti. 

                                                             
 1 Sukardi, metodelogi penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, h17 

 2 Sugiono, metode penelitian pendektan kuantitatif, kualitatif, R & D , Alfabeta, Bandung , 

2010, h3. 

 3 Hamid Pattilima, metode penelitioan kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005, h56. 
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1. Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian kuantitatif, populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas subyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang disiapkan oleh  peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. 

Namun, dalam penelitiap kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi 

menurut Spradley dinamakan “ social sitution “ atau situsi sosial. Situasi sosial 

tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin di pahami lebih 

mendalam apa yang terjadi di dalamnya.
4
 

Berdasarkan pendapat dari Spradley tersebut diatas, bahwa istilah 

populasi dan sampel disebut juga dengan istilah subjek dan objek penelitian. 

Subjek penelitian adalah responden dan informan yang dapat memberikan 

informasi tentang masalah yang diteliti di Taman Kanak-Kanak tersebut, yaitu 

guru dan peserta didik. Sedangkan objek penelitian adalah masalah yang diteliti 

yaitu efektivitas  metode bermain peran dalam meningkatkan kreativitas anak 

usia dini di Taman Kanak-kanak Al-khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian 

adalah penulis sendiri. Penulis berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuannya. 

                                                             
 4 Op cit, sugiono, H.297 
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Penulis akan terjun langsung ke lapangan sendiri untuk melakukan 

pengamatan (observasi) terhadap situasi dan kondisi sekolah, melakukan 

wawancara dengan informan, baik dengan guru maupun peserta didik di Taman 

Kanak-Kanak Al Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung dan menggali 

informasi data melalui dokumen sekolah serta melakukan dokumentasi atas 

segala kegiatan yang di teliti berikut ini penjelasannya. 

1) Pengamatan (Observasi) 

Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahun. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, 

yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. 

Oleh karena itu, metode observasi merupakan metode pengumpulan data 

dalam proses pengamatan terhadap objek pengamatan terhadap objek 

penelitian, dimana hasil penelitian tersebut dicatat dalam bentuk kata-kata. 

Menurut Sutrisno Hadi, dari segi pelaksanan pengumpulan data, 

observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Observasi berperan serta (participant observation) 

Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. 
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2. Observasi non partisipan (non participant observation) 

Dalam observasi ini, penulis tidak terlibat langsung terhadap apa 

yang diobservasi dan hanya sebagai pengamat responden.
5
 

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan observasi non 

partisipan. Dalam artian penulis tidak terlibat langsung terhadap apa 

yang akan di observasi, penulis hanya mengamati kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan. Subjek penelitian adalah responden dan informan yang 

dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti di Taman 

Kanak-Kanak tersebut, yaitu guru dan peserta didik. Sedangkan objek 

penelitian adalah masalah yang diteliti yaitu efektivitas metode bermain 

peran dalam meningkatkan kreativitas anak usia dini di Taman Kanak-

kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung. 

  

                                                             
 5 Sugiono, Op Cit, h204 
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Tabel 4 

Kisi-kisi Observasi Peningkatan Kreativitas Anak Usia Dini TK Al-Khairiyah 

  

 

Kreativitas 

Anak Usia 

Dini 

Indikator Sub Indikator item 

a. Memiliki 

tanggung 

jawab terhadap 

tugas yang 

diberikan 

- - Anak dapat mengerjakan tugas 

yang diberikan 

3 
- Anak dapat melakukan pelajaran 

sendiri 

-Anak dapat menyelesaikan tugas 

secara kelompok 

b. Kemampuan 

menciptakan 

sendiri tanpa 

bantuan 

- - Anak dapat membentuk sesuatu 

tanpa bantuan 

3 -Anak dapat berimajinasi sendiri 

- Anak dapat merasa antusias 

dengan kegiatan yang diberikan 

c. Menjawab 

pertanyaan 

sederhana 

- Anak dapat menjawab 

pertanyaan guru dengan baik 

3 
- Anak dapat menjawab 

pertanyaan lebih dari 1 

jawaban 

- Anak dapat mentaati peraturan  

 d. Mampu 

menghasilkan 

suatu bentuk 

- - Anak dapat menyelesaikan 

kegiatan yang diberikan sampai 

selesai 

3 - - Anak dapat menghasilkan bentuk-

bentuk sederhana 

- - Anak dapat menghasilkan bentuk 

lebih dari 2 bentuk  

Jumlah 12 

Sumber: Munandar, Utami, Perkembangan Kreativitas Anak Berbakat, (Jakarta, Rineke, 2009) H,71. 
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Tabel 5 

Pedoman Observasi peningkatan kreativitas anak usia dini di TK Al-Khairiyah 

 

No. Item 
Penilaian 

Ket 
BB MB BSH BSB 

1.  
Anak dapat mengerjakan 

tugas yang diberikan 

     

2.  
Anak dapat melakukan 

pelajaran sendiri 

     

3.  

Anak dapat bertanya 

tentang apa yang tidak 

dimengerti  

     

4.  
Anak antusias mengikuti 

kegiatan pembelajaran  

     

5.  
Anak dapat membentuk 

sesuatu tanpa bantuan. 

     

6.  
Anak dapat berimajinasi 

sendiri.. 

     

7.  

Anak dapat menjawab 

pertanyaan guru dengan 

baik  

     

8.  

Anak dapat menjawab 

pertanyaan lebih dari 1 

jawaban.  

     

9.  
Anak dapat menghasilkan 

bentuk-bentuk sederhana. 

     

10.  
Anak dapat menghasilkan 

bentuk lebih dari 2 bentuk. 

     

 

Keterangan Penilaian : 

BB : Belum Berkembang     

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan   

BSB : Berkembang Sangat Baik 

Skor penilaian   

 BB : Belum Berkembang 

Apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda- tanda awal 

prilaku yang dinyatakan indikator dengan baik skor 1 

MB      : Mulai Berkembang 

 Apabila peserta didik sudah  mulai memperlihatkan adanya tanda-

tanda awal  yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten  

dengan  skor 2 
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BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

  Apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan berbagai tanda-

tanda prilaku yang dinyatakan dalam  indikator dan mulai konsisten 

dengan  skor  3  

        BSB : Berkembang Sangat Baik Apabila peserta didik terus menerus 

    memperlihatkan prilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 

    konsisten atau telah membudaya dengan  skor   4 .
6
  

 

Cara mencari nilai mutu dari nilai akhir
7
 : 

1.  x  ≥ 𝑥  + 1.SBx  = BSB  x ≥ 15 

2.   𝑥  + 1. SBx > x ≥ 𝑥  = BSH 12,5 sampai 14,9 

3. 𝑥   > x ≥ 𝑥  - 1. SBx  = MB 10 sampai  12,4 

4. x <  𝑥  – 1. SBx = BB 0 sampai 9,9 

 

keterangan Rumus : 

 x adalah jumlah anak 

 𝑥 =
1

2
 ( skor maksimal + skor minimal )  = 12,5 

 SBx = 
1

6
 ( skor maksimal – skor minimal)  = 2,5 

 Skor maksimal = nilai tertinggi x indikator   = 20 

 Skor minimal = nilai terendah x indikator   = 5 

      Tabel 6 

Pedoman instrumen dalam penggunaan media bermain peran dalam 

meningkatkan kreativitas anak usia dini di TK Al-khairiyah 

 

No. Langkah-langkah penggunaan  media bermain peran 
Keterangan 

Ya Tidak 

1.  Guru mengumpulkan anak untuk diberi pengarahan 

dan aturan dalam permainan.  

  

2.  Guru membicarakan alat-alat yang akan digunaakan.   

3.  Guru mengabsen dan menghitung jumlah anak.   

4.  Guru membagikan tugas kepada anak sebelum 

bermain menurut kelompoknya. 

  

5.  Guru menyiapkan alat-alat sebelum anak bermain.   

6.  Anak bisa pindah bermain saat bosan.   

7.  Guru mengawasi dan mendampingi anak dalam 

bermain apabila dibutuhkan oleh anak. 

  

 

                                                             
 6Pedoman penilaian pembelajaran AUD, (Jakarta, direktorat pembinaan pendidik anak usia 

dini, 2015), h.30. 
7 Djemari Mardapi, Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes, (Yogyakarta, Mitra 

Cendikia Offset,2008), h. 123 
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2) Wawancara (interview) 

Esterberg mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 

diintruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan 

peneliti sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti  ingin  mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

Menurut estenberg wawancara/interview dapat dikelompokan 

menjadi beberapa bentuk, yaitu: 

a) Wawancara terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang 

akan diperoleh. Oleh karena itu, pengumpul data telah menyiapkan 

instrumen peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif 

jawabannya telah disiapkan. 

b) Wawancara semi terstruktur 

Jenis wawancara ini dalam pelaksanaannya lebih bebas bila 

dibandingkan dengan wawancara tertruktur. Tujuan wawancara ini 

adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak 

yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. 

c) Wawancara tak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpul datanya. 
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Demikian dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah suatu 

cara pengumpulan data dengan cara berdialog atau tanya jawab dengan 

orang yang memberikan keterangan.  

Pada penelitian ini penulis juga menggunakan panduan 

wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan yang diajukan kepada 

informan yang berkaitan dengan efektivitas metode bermain peran 

dalam meningkatkan kreativitas anak usia dini dan mengenai 

keadaan/kondisi tempat penelitian yang tidak  bisa diambil melalui 

teknik observasi. 

Tabel 7 

Kisi-kisi Wawancara Penggunaan Metode Bermain Peran 

Di Taman Kanak-kanak Al-Khairiyah Bandar Lampung                                                         

 

No Indikator  Sub Indikator Item 

1 

Mengumpulkan peserta 

didik untuk diberi 

pengarahan dan aturan 

Guru mengumpulkan anak untuk diberi 

pengarahan dan aturan dalam bermain 

peran. 

1 

2 
Mempersiapkan alat 

yang akan digunakan 

Guru sudah mempersiapkan alat yang akan 

digunakan saat bermain peran 
1 

3 
Mengabsen dan 

menghitung jumlah anak 

Guru mengumpulkan anak untuk 

mengabsen dan menghitung jumlah anak. 
1 

4 

Membagi tugas kepada 

peserta didik sebelum 

bermain peran  

Guru membagikan tugas kepada peserta 

didik sesuai dengan peran yang akan 

dimainkan, agar tidak berebut saat bermain 

peran 

1 

5 
Menjelaskan alat-alat 

yang akan digunakan 

Guru menjelaskan alat-alat yang akan 

digunakan oleh peserta didik untuk bermain 
1 

6 
Menjelaskan disaat 

bermain 
Guru memberikan kebebasan kepada anak 

1 

 

7 

Mendampingi peserta 

didik dalam bermain 

peran 

Guru hanya /mendampingi peserta didik 

dalam bermain peran 
1 

  Jumlah  7 
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3) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun  elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian 

diuraikan (analisis), dibandingkan dan dipandukan (sintesis) membentuk 

satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. 

Jadi dokumentasi tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau 

melaporkankan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen, 

namun yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen–dokumen 

tersebut. Kelebihan metode ini adalah efisien dari segi waktu, segi tenaga, 

dan segi biaya. Kekurangan metode ini validitas dan reliabilitas data rendah, 

masih bisa diragukan.
8
 

Pada Pendidikan Anak Usia Dini, beberapa dokumen yang biasanya 

dipelajari dan dianalisis antara lain adalah: Rencana Kegiatan Harian (RKH), 

jadwal kegiatan, buku laporan perkembangan anak, catatan anekdot, foto-

foto/vidio kegiatan anak, hasil karya anak, atau buku komunikasi orang tua-

guru. 

3. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan melalui 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara dan dokumen, sehingga dapat dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis data dilakukan terus 

menerus dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung. 

                                                             
 8Ibid, h.99.  
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a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduction data adalah kegiatan menyajikan data inti/pokok, sehingga 

dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan tajam mengenai hasil 

pengamatan, wawancara, serta dokumentasi. Reduksi data dalam penelitian 

ini dengan cara menyajikan data inti/pokok yang mencakup seluruh hasil 

penelitian, tanpa mengabaikan data-data pendukung, yaitu mencakup proses 

pemilihan, pemuatan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang 

diperoleh dari catatan lapangan. 

Data yang terkumpul demikian banyak dan kompleks, serta masih 

tercampur aduk, kemudian di reduksi. Reduksi data merupakan aktivitas 

memilih data. Data yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan 

metode bermain peran dalam meningkatkan kreativitas anak usia dini. Data 

yang tidak terkait dengan permasalahan tidak disajikan dalam bentuk laporan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, 

supaya data yang banyak dan telah direduksi mudah dipahami oleh peneliti 

maupun orang lain. Bentuk  penyajian data yang digunakan adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif, artinya analisis berdasarkan observasi lapangan dan pandangan 

secara teoritis untuk mendeskripsikan secara jenis tentang efektivitas metode 

bermain peran dalam meningkatkan kreativitas anak usia dini. 
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c. kesimpulan/verifikasi (clonclusion drawing/verifikation) 

Data yang telah dideskripsikan secara naratif, kemudian disimpulkan 

secara sistematik.
9
 kemudian melalui induksi, data tersebut disimpulkan 

sehingga makna data dapat ditemukan dalam bentuk tafsiran dan 

argumentasi. Kesimpulan juga verifikasi selama penelitian berlangsung. 

Kesimpulan yang diambil sekiranya masih terdapat kekurangan, maka akan 

di tambah. 

 

 

 

 

 

                                                             
 9 Sugiono Op Cit h.338 



BAB IV 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Observasi dan Wawancara Efektifitas Metode Bermain Peran 

dalam Meningkatkan Kreativitas Anak Usia dini di Taman Kanak-kanak 

Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung 

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan di Taman Kanak-

kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung, dapat diketahui bahwa 

kreativitas anak usia dini masih tergolong belum begitu berkembang sesuai harapan. 

Dikarenakan metode pengajaran di Taman Kanak-kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu 

Bandar Lampung menggunakan Metode Demontrasi. Dalam proses Pembelajaran 

pengajar hanya menunjukan, mengerjakan, dan menjelaskan jadi anak didik kurang 

memahami apa yang diperintahkan gurunya. Hal tersebut dapat dilihat dari peserta 

didik yang masuk katagori belum menunjukan peningkatan kreativitas adalah 7 dari 

10 anak, sedangkan komposisi keberhasilan harus mencapai lebih dari 80% dari 

peserta anak didik. Oleh sebab itu melalui kegiatan Bermain Peran sebagai tindakan 

yang diharapkan mempunyai fungsi sebagai dapat meningkatkan kreativitas anak 

dalam arti anak lebih mampu menunjukan hal-hal yang baru dan menciptakan hasil 

karya.  

Selama penelitian ini berlangsung ada beberapa perubahan yang dilakukan 

oleh guru agar kreativitas anak dapat meningkat menjadi lebih baik, yaitu dengan cara 

menerapkan metode bermain peran yang lebih baik sesuai dengan langkah-langkah 
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serta kriteria yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam upaya meningkatkan 

kreativitas anak usia dini di Taman Kanak-kanak Al Khairiyah Labuhan Ratu Bandar 

Lampung, langkah-langkah yang guru lakukan ialah sebagai berikut : 

1. Guru mengumpulkan anak untuk diberi pengarahan dan aturan dalam 

permainan 

Kegiatan ini merupakan kegiatan awal dalam kegiatan bermain peran. 

Dengan adanya pengarahan ini bertujuan untuk membangkitkan minat anak serta 

mengajak anak untuk memperhatikan pembelajaran yang akan disampaikan oleh 

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

alur permaianan dan pembelajaran serta mengerti tentang kegiatan apa yang akan 

dilaksanakan. Dengan pemberian rangsangan atau pancingan dari kegiatan 

pembelajaran sebelumnya, sehingga akan memudahkan bagi anak untuk 

mengingat pelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan disampaikan 

oleh ibu guru. 

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, dalam tahap awal ini guru 

memberikan pengarahan dalam bentuk kegiatan secara klasikal maksudnya 

kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas, dalam satu waktu 

serta kegiatannya sama, yaitu anak membentuk suatu lingkaran. Kegiatan awal 

yang dilakukan yaitu berdoa sebelum belajar, bernyanyi “selamat pagi”, salam 

kemudian bercakap-cakap tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu 

memberi pengarahan dan penjelesan tentang tema satu hari ini, kegiatan bermain 

peran yang akan dilakukan dan aturan-aturan dalam kegiatan bermain. Adapun 
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tema yang disampaikan adalah tentang “pekerjaan” dengan pemilihan kegiatan 

bermain peran menjadi seorang Arsitek. 

Menurut Ibu Chika menyatakan bahwasanya kegiatan awal ini bersifat 

pemanasan dan pembiasaan, artinya secara tidak langsung mengajarkan anak 

memahami kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dengan kegiatan yang akan 

dilaksanakan, kegiatan yang akan dilakukan dengan segala aturan-aturan 

permainan yang sudah ditetapkan oleh guru sehingga diharapkan nantinya anak 

dapat bermain dengan baik, sesuai dengan konsep dan aturan yang sudah 

ditentukan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis diatas, dapat 

disimpulkan bahwasanya tahapan bermain peran ini sangat penting sebagai 

langkah awal untuk memahami peraturan tentang kegiatan bermain peran yang 

akan dilaksanakan dan akan membantu anak untuk meningkatkan kreativitasnya.  

2. Guru menyebutkan dan menjelaskan alat-alat yang akan digunakan oleh anak-

anak bermain peran. 

Media/alat dan sumber belajar yang dapat digunakan oleh guru dan anak 

merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi minat anak serta 

penguasaan anak terhadap materi pembelajaran yang akan disampaikan. Didalam 

pemilihan alat-alat yang akan digunakan harus memperhatikan kriteria bagi anak 

usia dini, antara lain tidak berbahaya, sesuai dengan tujuan dan konteks yang 

hendak dituju serta menarik. 
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Berdasarkan hasil oberservasi penulis pada tanggal 12 April 2017 di 

Taman Kanak-Kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung dapat 

diketahui bahwa guru di Taman Kanak-kanak Al-Khairiyah telah berusaha 

melengkapi berbagai alat yang digunakan untuk bermain peran sebagai seorang 

arsitek dengan tema tentang “pekerjaan”. Dalam pelaksanaan kegiatan, 

sebelumnya guru menjelaskan alat-alat yang akan digunakan oleh anak dalam 

kegiatan bermain peran, sehingga dengan banyaknya media/alat yang digunakan 

anak-anak tidak mengacak-acak dan berebut peralatan teman yang lain. 

Hal ini senada dengan wawancara penulis terhadap salah satu guru di 

Taman Kanak-kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung, yaitu Ibu Eka 

pada tanggal 13 April 2017, beliau menjelaskan bahwasanya menjadi seorang 

guru harus kreatif dalam menyiapkan media/alat bermain yang hendak digunakan, 

meskipun tidak mempunyai media/alat yang lengkap guru dapat memanfaatkan 

barang-barang bekas yang masih bermanfaat dan tidak membahayakan anak atau 

mengolah dan memodifikasikan menjadi barang yang bermanfaat. Karena dengan 

semakin banyaknya media/alat dalam bermain peran akan menambah minat anak 

untuk bermain dan akan semakin melatih keterampilan anak dan dapat membuat 

anak menjadi lebih mandiri. 

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan guru di Taman Kanak-

kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung, maka dapat penulis 

simpulkan bahwasanya guru telah menyiapkan media/alat yang akan digunakan 

untuk bermain peran, walaupun dengan memanfaatkan barang bekas dan 
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menjelaskan terlebih dahulu media/alat yang akan digunakan, sehingga dengan 

banyaknya media/alat yang dipergunakan akan membuat anak tertib dalam 

bermain peran karena mereka telah diberi penjelasan dan pengarahan terlebih 

dahulu serta alat yang dipergunakan sesuai dengan perannya dan tidak saling 

berebut/mengacak acak punya teman lainnya. Dengan adanya penggunaan 

barang-barang bekas dan tidak saling berebut dalam kegiatan belajar mengajar, 

hal itu melatih anak untuk belajar mandiri dan tidak selalu bergantung kepada 

orang lain dan saling menghormati dan tidak ingin menang sendiri. 

3. Guru memberi pengarahan sebelum bermain dan mengabsen serta menghitung 

jumlah anak bersama-sama. 

Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru perlu memperhatikan 

suasana dan kondisi anak, dengan maksud untuk mengetahui apakah anak sudah 

siap untuk menerima materi yang akan disampaikan atau belum. Berdasarkan 

hasil observasi penulis mendapatkan data bahwa guru berusaha memahami 

kondisi anak dan mengajak anak untuk aktif dalam pembelajaran yang akan 

disampaikan, hal ini dilakukan dengan cara mengabsen anak dan menghitung 

jumlah teman-temannya yang berangkat sekolah dan yang tidak berangkat 

sekolah secara bersama-sama, bernyanyi sesuai tema, bercakap-cakap tentang 

kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Menurut Ibu Chika, beliau menyatakan bahwa dengan mengabsen anak 

dengan memanggil namanya sesuai dengan urutan absen mereka, maka akan 

membantu anak untuk menyebutkan namanya dengan benar dan menyebutkan 
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nama teman-temannya, hal ini akan memudahkan anak untuk melakukan 

percakapan/dialog pada saat mereka bermain peran, anak hanya menambah 

sebutan/panggilan kepada temannya, misal dengan menyebut “ Bapak Arsitek” 

kepada temannya yang berperan sebagai seorang arsitek. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dilapangan dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya metode bermain peran ini dapat membantu 

anak untuk menyebutkan nama temannya dengan benar serta membantu anak 

mengenal sebutan/panggilan yang lainnya yang dapat digunakan anak didalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga akan memudahkan anak berkomunikasi. 

4. Guru membagikan tugas kepada anak sebelum bermain peran menurut 

kelompok, agar tidak berebut saat bermain. 

Masa anak adalah masa dimana dia masih memiliki sikap egosentris yang 

sangat tinggi, spontan dan fleksibel. Anak akan memilih permainan yang dia 

sukai tanpa memperdulikan teman-teman yang lain. Dalam hal ini guru dituntut 

untuk dapat menguasai beberapa langkah-langkah, cara dan trik dalam 

menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan yang diharapkan dapat 

terlaksana dengan baik. 

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, bahwa sebelum bermain 

peran dilaksanakan guru membagi tugas peranan yang akan dimainkan oleh 

masing-masing anak, agar anak mengetahui apa perannya dan dapat mengingat-

ngingat dialog yang ada dalam skenario yang telah dibuat oleh ibu guru. Dengan 

tujuan agar anak dapat menjiwai peran yang akan dimainkan, ikut aktif dalam 
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percakapan dan tidak mendominasi dalam bermain peran karena tugas dan 

peranan sudah dibagi. 

Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ani pada 

tanggal 14 April 2017 yang mengatakan bahwa kegiatan bermain peran ini 

ditentukan oleh guru, sehingga anak tidak saling berebut dalam memilih 

permainan yang akan mereka mainkan. Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa guru sudah menentukan 

peran yang akan dimainkan oleh anak untuk mengurangi kekacauan dan keributan 

sehingga diharapkan anak akan tertib dalam bermain sesuai dengan peran yang 

ditentukan. 

5. Guru sudah menyiapkan alat sebelum anak bermain peran. 

Penataan lingkungan belajar yang baik, aman, nyaman serta kondusif akan 

memudahkan anak untuk melaksanakan kegiatan bermain peran dengan senang 

hati, sehingga materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru dapat diterima 

dengan baik oleh anak. Hal ini memerlukan kreativitas seorang guru dalam 

menyiapkan dan menyusun alat bermain peran yang akan digunakan sehingga 

akan tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak. 

Dari hasil observasi penulis dilapangan, guru sudah menyiapkan dan 

menyusun peralatan sesuai dengan peran yang akan dimainkan. Hal ini diperjelas 

oleh Ibu Eka salah satu guru di Taman Kanak-kanak Al-Khairiyah, yang 

mengungkapkan bahwa kegiatan bermain peran apabila dilakukan didalam 

ruangan kelas yang sempit maka anak akan berdesak-desakan, oleh karena itu 
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apabila kelas tidak cukup luas, maka permainan ini hendaknya dilakukan diruang 

yang lain, tapi karena ruang kelas di Taman Kanak-kanak Al-Khairiyah Labuhan 

Ratu Bandar Lampung kegiatan cukup luas, maka kegiatan bermain peranpun 

dapat dilaksanakan dikelas dengan baik. 

Dengan adanya hasil observasi dan wawancara penulis dilapangan dapat 

disimpulkan bahwasanya guru Taman Kanak-Kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu 

Bandar Lampung telah berusaha menyiapkan serta menata lingkungan belajar 

sesuai dengan peran yang dimainkan dengan menyiapkan ruang bermain peran 

didalam kelas, sehingga akan memudahkan anak untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi dalam perannya masing-masing, anak juga tidak akan berdesak-

desakan. 

6. Anak bermain sesuai tempatnya, anak bisa pindah apabila bosan. 

Anak usia ini sangat senang dengan hal-hal yang baru, mereka cenderung 

suka bereksplorasi dan mencoba berbagai hal yang ada disekitarnya, termasuk 

dalam hal bermain peran. Biasanya mereka enggan berhenti bermain sebelum 

mereka mencoba semua alat permainan yang ada. Misalnya pada saat bermain 

peran anak akan menginginkan untuk memainkan semua peran yang ada. 

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, peserta didik bermain 

sesuai dengan peran yang sudah ditentukan oleh guru. Apabila bosan, anak-anak 

diperbolehkan memilih ataupun berpindah peran satu dengan peran yang lain, 

sesuai dengan keinginan mereka dengan catatan mereka mampu untuk 

memerankannya. 
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Berdasarkan observasi diatas peserta didik harus bermain sesuai peran 

yang sudah ditentukan oleh guru. Namun demikian, guru juga memberikan 

kebebasan pada peserta didik untuk dapat memilih peran yang disukai dan 

memperboleh anak untuk berganti peran jika anak sudah bosan dengan perannya 

sebelumnya, dengan catatan mereka dapat memainkan peran barunya, anak 

diberikan kebebasan untuk berdialog sesuai dengan kehendak mereka. Agar tidak 

mengacaukan jalannya bermain peran, guru tetap membantu peserta didik dalam 

menjalankan peran barunya. 

7. Guru hanya mengawasi mendampingi anak dalam bermain, apabila 

dibutuhkan anak guru dapat membantu, guru tidak banyak bicara dan tidak 

banyak membantu anak 

Peran guru didalam kegiatan bermain didalam kelas sangat penting. Guru 

mempunyai beberapa peranan diantaranya sebagai pengamat, sebagai contoh atau 

model, melakukan kolaborasi, melakukan evaluasi dan melaksanakan 

perencanaan. Dalam tugasnya sebagai pengamat, guru harus melakukan observasi 

bagaimana interaksi antara anak maupun interaksi anak dengan benda-benda 

disekitarnya. Guru sebagai fasilitator dalam hal ini guru bertugas memperluas 

peran anak dengan menyediakan berbagai sarana bermain sehingga anak bebas 

mengembangkan kemampuannya. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan di Taman Kanak-kanak 

Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung, dalam kegiatan bermain peran ini 

guru hanya mengamati saja dan anak dibebaskan untuk bermain peran sendiri. 
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Akan tetapi sebelum anak bermain peran, anak sebelumnya dicontohkan terlebih 

dahulu bagaimana cara bermainnya, dalam hal ini guru berperan sebagai model. 

Sehingga anak dapat mengeluarkan kemampuannya dalam menghayati peran 

yang akan dimainkannya. Apabila ada anak yang mengalami kesulitan misalnya 

ada anak yang lupa dengan dialognya, dalam hal ini guru membantu 

mengingatkan kembali. 

Hal ini senada dengan pernyataan yang menjelaskan bahwasanya anak 

dibiarkan untuk bermain sendiri, akan tetapi guru tetap mengawasi. Apabila ada 

anak yang membutuhkan bantuan, guru dapat membantu. Bantuan ini sifatnya 

sementara, apabila anak sudah bisa bermain sendiri maka ibu guru secara perlahan 

tidak membantu lagi. Sehingga anak benar-benar dapat bermain dengan konsep 

yang telah ditentukan. 

Dengan adanya kegiatan bermain peran ini anak dapat menunjukan hal-

hal yang baru dan menciptakan hasil karya, maka akan meningkatkan kreativitas 

dalam dirinya, karena anak-anak memiliki kesempatan untuk menunjukan 

kemampuan dirinya yang akan meningkatkan kreativitasnya menjadi lebih baik. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis diatas, dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru di Taman Kanak-kanak Labuhan Ratu Bandar 

Lampung sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kreativitas 

anak melalui bermain peran, misalnya mengajak anak untuk memerankan seorang 

arsitek. Selain itu, dengan adanya bermain peran ini, anak menjadi merasa lebih 

mampu layaknya seperti orang dewasa, karena dalam kegiatan bermain peran ini 
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banyak sekali peran-peran yang dimainkan layaknya dikehidupan mereka sehari-

hari. Selain itu juga, dalam kegiatan bermain peran ini anak anak dapat 

menunjukan sikap disiplin dan taat pada peraturan permainan, walaupun masih 

ada yang ingin mencoba berganti-ganti peran tapi tidak merusak jalannya cerita 

atau tema pembelajaran, dan banyak juga anak anak yang mulai meningkat 

kreativitasnya terhadap peran yang dimainkannya. 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini hasil pengamatan penulis terhadap 

peningkatan kreativitas Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanak Al-Khairiyah 

Labuhan Ratu Bandar Lampung sebagai berikut : 

Tabel 8 

Hasil Pengamatan Peningkatan Kreativitas Anak Usia Dini kelas B Taman 

Kanak-kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung 

 

No Nama 
       Indikator Pencapaian Keterangan 

1 3 4 5 
 

1 Clara  BSB BSH BSH MB BSH 

2 Anggun  BSH BSH BSH MB BSB 

3 Yuan  BSH BSH MB BSH BSH 

4 Cipa   BSH BSH MB BSH BSB 

5 Oka  BSH MB MB BSH BSH 

6 Rio  BSH BSH MB BSH BSB 

7 Keke  MB BSH MB MB MB 

8 Alan  BSB BSB BSH MB BSB 

9 Chantika  BSH BSH MB BSH BSH 

10 Nando  BSH BSH MB BSH BSH 

 

Indikator : 

1. Memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 

2. Kemampuan menciptakan sendiri tanpa bantuan 

3. Menjawab pertanyaan sederhana 

4. Mampu menghasilkan suatu bentuk 
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Keterangan Hasil Penilaian : 

BB    : Belum Berkembang  

MB   : Mulai Berkembang  

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik . 

 

 Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui jumlah peserta 

didik yang meningkat kreativitasnya berkembang sesuai harapan atau 

berkembang sangat baik terdapat 9 peserta didik, yang mana sebelumnya 

dilakukan kegiatan pembelajaran dengan metode demonstrasi hanya ada 3 peserta 

didik saja yang meningkat kreativitasnya berkembang sesuai harapan. Hal ini 

berarti dari keseluruhan peserta didik terdapat 90% atau 9 orang anak yang 

mampu mencapai indikator kreativitas berkembang sesuai harapan atau 

berkembang sangat baik, dan terdapat 10% atau 1 anak yang mulai berkembang 

atau sudah cukup baik dalam pencapaian indikator kreativitas anak usia dini. Hal 

ini menunjukan bahwasanya metode bermain peran yang dilaksanakan oleh guru 

di Taman Kanak-kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung untuk 

meningkatkan kreativitas anak dapat dikatakan berhasil dengan cukup baik. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan deskripsi pembahasan diatas, dapat penulis sampaikan bahwa 

sangat penting kiranya bagi seorang guru untuk dapat merencanakan dan menyiapkan 

suatu kegiatan pembelajaran semenarik mungkin sehingga dapat menarik minat anak 

berperan aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Adapun kegiatan pembelajaran 

juga harus disesuaikan dengan metode yang hendak digunakan serta tujuan yang akan 
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dicapai. Karena dengan pemilihan metode yang menarik dan tepat akan membantu 

guru untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti halnya metode bermain peran 

sudah tepat untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini di Taman Kanak-kanak Al-

Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung. 

Bermain peran adalah suatu kegiatan bagi anak yang dilaksanakan dengan 

cara memainkan berbagai peran atau tokoh-tokoh tertentu. Bermain peran dipandang 

sebagai sebuah metode yang menjadi dasar kreativas, kognitif, sosial emosional dan 

perkembangan sosial anak. Dengan demikian anak dapat berperan dalam kelompok, 

bekerja sama kelompok, berimajinasi, memecahkan masalah dan bercakap-cakap 

secara bebas, dan memperoleh pengalaman yang menyenangkan. 

Untuk mencapai tujuan diatas, dalam rangka meningkatkan kreativitas anak 

usia dini, guru perlu memahami dan menguasai semua langkah-langkah dalam 

kegiatan bermain peran, sehingga kegiatan bermain dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dan merujuk pada hasil wawancara 

penulis dengan guru di Taman Kana-kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar 

Lampung, bahwa langkah-langkah dalam bermain peran yang baik yaitu 

mengumpulkan anak untuk diberi pengarahan dan aturan dalam bermain, 

membicarakan alat-alat yang akan digunakan untuk bermain, memberi pengarahan 

sebelum bermain dan mengabsen jumlah anak, membagi tugas anak menurut 

kelompoknya, menyusun dan menata alat permainan sesuai dengan peranannya, anak 

bermain sesuai dengan peran yang telah ditentukan oleh guru dan diperboleh berganti 

peran dengan catatan bisa memainkannya. 
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Berdasarkan hasil evaluasi terakhir terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan metode bermain peran sebagai metode untuk meningkatkan kreativitas 

anak usia dini di Taman Kanak-kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung 

diperoleh data kreativitas anak dengan hasil yang cukup memuaskan, yakni dari 10 

peserta didik dapat diketahui jumlah peserta yang kreativitasnya berkembang sesuai 

harapan terdapat 9 peserta didik, yang mana sebelumnya hanya ada 3 peserta didik 

saja yang kreativitasnya meningkat/berkembang sesuai harapan. Hal ini berarti dari 

keseluruhan peserta didik terdapat 90% atau 9 orang anak yang mampu mencapai 

indikator berkembang sesuai harapan, dan terdapat 10% atau 1 orang anak yang mulai 

berkembang atau sudah cukup baik dalam pencampaian indikator kreativitasnya. Hal 

ini menunjukan bahwasanya metode bermain peran yang dilaksanakan oleh guru di 

Taman Kanak-kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung untuk 

meningkatkan kreativitas anak usia dini dapat dikatakan berhasil dengan baik. 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data hasil penelitian yang penulis 

lakukan maka dapat disimpulkan melalui metode bermain peran dapat meningkatkan 

kreativitas anak usia dini kelas B di Taman Kanak-kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu 

Bandar Lampung sudah berjalan dengan efektif dan dapat meningkatkan kreativitas 

peserta didik dengan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi awal jumlah 

anak yang sudah berkembang sesuai harapan berjumlah 3 anak dari 10 anak, tetapi 

setelah dilakukannya pendekatan melalui metode bermain peran yang sesuai dengan 

langkah-langkah yang benar dan tepat, anak yang berkembang sesuai harapan atau 

berkembang sangat baik dalam pencapaian indikator pun menjadi 9 anak dari 10 

anak. 

Dengan melalui pendekatan metode bermain peran dalam kegiatan belajar 

mengajar kelas B Taman Kanak-kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung 

untuk materi dan kegiatan membentuk dengan subtema dapat membuat anak didik 

tertarik dan meningkatkan kreativitas anak mereka mampu mengenal benda 

berdasarkan fungsi, anak mampu mengklasifikasi benda berdasarkan bentuk, warna, 

dan ukuran, anak mampu dengan pendeketan metode bermain peran dalam kegiatan 

belajar mengajar bagi anak usia dini, baik anak didik maupun guru mengalami 

peningkatan keterampilan dan kreativitas dalam berkarya, mencari inovasi baru dan 

menjawab pertanyaan. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan kesimpulan yang 

diperoleh, maka ada beberapa saran yang ingin penulis ajukan, yaitu antara lain : 

1. kepala Taman Kanak-kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung : 

factor sarana prasarana sekolah merupakan bagian yang menjadi 

pertimbangan guru dalam memilih dan menetapkan penggunaan suatu metode 

bermain peran. Untuk itu kepala sekolah sebagai pimpinan hendaknya 

mengupayakan semaksimal mungkin untuk melengkapi sarana prasarana 

proses kegiatan disekolah. 

2. Guru Taman Kanak-kanak Al-Khairiyah Labuhan Ratu Bandar Lampung : 

Guru sebaiknya meningkatkan intensitas pembelajaran dengan metode yang 

lebih menarik salah satunya dengan metode bermain peran, sehingga 

kemampuan kreativitasnya terus meningkat. 

 

C. Penutup 

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa 

mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. 

Sebagai insan biasa yang penuh kekurangan, penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih jauh dari ukuran kesempurnaan oleh karena itu saran serta kritik demi 

kesempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati. 
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Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi 

penulis, umumnya bagi pembaca sekalian serta semua pelaku pendidikan khususnya 

pendidikan anak usia dini sebagai pencetak generasi-generasi islam penerus bangsa 

demi terwujudnya tujuan pendidikan. 
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