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ABSTRAK 

Trisnawati, Wahyu, 2017. Peran Pendidik dalam Mengembangkan Kreativitas 

Seni Anak Usia Dini di Kelompok Bermain Koronka Bawen, Kabupaten 

Semarang. Skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd dan Bagus Kisworo, 

M.Pd. 

Kata kunci: Peran pendidik, Kreativitas seni 
Mengembangkan kreativitas di kelas merupakan faktor utama yang penting. 

Pendidik yang mengerti kreativitas dapat membantu peserta didik dalam 

mengembangkan kreativitas. Pendidik yang melatih serta mengajarkan kreativitas 

haruslah pendidik yang mempunyai jiwa kreatif. Rumusan masalah yang dikaji 

adalah bagaimana peran pendidik dalam mengembangkan kreativitas seni anak 

usia dini di Kelompok Bermain Koronka, bagaimana faktor pendukung 

pengembangan kreativitas seni anak usia dini di Kelompok Bermain Koronka, 

serta bagaimana faktor penghambat pengembangan kreativitas seni anak usia dini 

di Kelompok Bermain Koronka. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan utama terdiri dari 

Pendidik Kelompok Bermain Koronka,, sedangkan informan pendukung terdiri 

dari Pengelola Sekolah, serta Orang Tua peserta didik. Adapun pengumpulan data 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan 

triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data merupakan pengumpulan 

data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian yaitu pendidik dalam mengembangkan kreativitas seni anak 

sudah berjalan dengan baik. Di setiap awal pembelajaran, pendidik selalu 

memperagakan gerak dan lagu yang sudah dirancang oleh pengelola sekolah. 

Selain itu juga terdapat program ekstrakulikuler untuk menunjang kreativitas seni 

anak, yang terdiri dari: drumb band, perkusi, keyboard, angkung, rebana, dan tari. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap seminggu sekali. Peserta didik sangat 

antusias pada saat pembelajaran dan latihan berlangsung. Kreativitas seni anak 

dapat dinilai pada saat pelaksanaan pentas seni di acara tutup tahun. Pendidik 

yang kreatif akan berpengaruh terhadap peserta didiknya. Selain itu, faktor yang 

mendukung kreativitas seni berasal dari dukungan orang tua serta sarana dan 

prasarana yang memadai. Sedangkan faktor yang menghambat kreativitas seni 

terletak pada pendidik atau orang tua yang mematahkan ide yang dikemukakan 

anak, persaingan antar anak, pembatasan terhadap rasa ingin tahu anak, pendidik 

yang banyak melarang anak, serta pola asuh orang tua yang terlalu mengawasi 

anak.  

Simpulan dari penelitian ini yaitu peran pendidik dalam mengembangkan 

kreativitas seni anak usia din sudah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan 

tugas seorang pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

melatih, menilai, mengarahkan, serta mengevaluasi peserta didik. Adapun saran 

yang diberikan untuk Pendidik Kelompok Bermain Koronka yaitu lebih 

memperhatikan kegiatan anak, dan memperhatikan lingkungan sekitar anak. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidik adalah pihak utama yang langsung berhubungan dengan anak dalam 

upaya proses pembelajaran. Di Indonesia pembelajaran pra sekolah lebih bersifat 

akademik, sedikit pedidik yang memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk bereksplorasi, mengekspresikan perasaannya, dan melakukan sendiri apa 

yang mereka minati, sampai menemukan pemecahan masalah sendiri. Peran 

pendidik dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi  peran sebagai 

perencana pembelajaran,  perancang pembelajaran, pelaksana pembelajaran serta 

evaluator pembelajaran. Namun, saat ini banyak pendidik PAUD yang belum 

melaksanakan peran tersebut dengan baik karena berbagai persoalan.Banyak 

pendidik PAUD di Indonesia yang belum memenuhi kualifikasi S1 PG-PAUD 

sehingga mereka tidak terlalu mengerti tentang pembelajaran PAUD. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan suatu upaya pembinaan anak 

sejak lahir sampai usia enam tahun, yang dilakukan dengan memberi rangsangan 

pendidikan untuk membantu tumbuh kembangnya secara jasmani dan rohani 

mereka agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan dasar (Mulyasa, 2012 : 12). 

Dalam implementasinya, PAUD berfungsi membina, menumbuhkembangkan 

seluruh potensi anak secara optimal, agar terbentuk perilaku dan kemampuan 

dasar yang selaras, serasi, dan seimbang dengan tahap perkembangannya sehingga 

memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya dalam mewujudkan  
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tujuan pendidikan nasional. PAUD dapat dijadikan sebagai cermin untuk melihat 

bagaimana keberhasilan anak di masa mendatang. 

Dalam Undang-Undang Sisdiknas telah ditegaskan bahwa Pendidikan Anak 

Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Namun untuk mengembangkan kreativitas seni pada anak usia dini tidak 

hanya sekedar diberikan materi saja, akan tetapi diperlukan peran seorang 

pendidik yang sesuai dengan kriteria pendidik PAUD. Ketika pendidik tidak 

sesuai dengan kriteria maka akan berpengaruh terhadap semangat belajar anak 

usia dini. Pada umumnya permasalahan tenaga pendidik PAUD diakibatkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya karena sebagian besar pendidik PAUD belum 

memenuhi kulifikasi S1 PG-PAUD, tingkat ekonomi pendidik PAUD rata-rata 

masih rendah, minimnya gaji pendidik PAUD sehingga mereka tidak mampu 

melanjutkan studinya di PG-PAUD, lemahnya semagat belajar pendidik, tidak 

adanya perpustakaan khusus PAUD, dan sebagian besar pendidik PAUD adalah 

perempuan yang mempunyai kewajiban di rumah tangganya sebagai ibu dari 

anak-anaknya sehingga pekerjaan sebagai pendidik PAUD tidak maksimal, dan 

menjadi pendidik PAUD merupakan alternatif pekerjaan terakhir setelah 

pekerjaan lainnya tidak didapatkan. 

Saat ini banyak pendidik yang mengajar di lembaga PAUD bukan 

berpendidikan guru apa lagi pendidikan guru PAUD. Ada yang berpendidikan 
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sarjana tapi bukan perpendidikan guru, seperti sarjana hukum, sarjana teknik, 

sarjana ekonomi. Ada juga yang hanya tamatan SMA/SMK yang sama sekali 

tidak memahami PAUD. Walaupun akhirnya untuk mengatasi kondisi itu, 

Kemendiknas mengeluarkan Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang kualifikasi 

kompetensi pendidik PAUD, disusul Permendiknas No. 58 tahun 2009 berisi 

kompetensi guru pendamping dan pengasuh (Masnipal, 2013 : 4) 

Kebijakan pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidik sudah banyak 

dilakukan, diantaranya dengan pelatihan dan workshop baik yang diselenggarakan 

ditingkat regional maupun nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan 

serta perguruan tinggi yang mempunyai program studi Pendidikan Guru PAUD. 

Walaupun masih dirasa kurang memadai dibandingkan dengan jumlah Guru 

PAUD yang ada. 

Dalam PAUD, peran seorang pendidik sudah menjadi bagian terpenting 

dalam kurikulum pendidikan nasional dan sudah dilaksanakan. Namun, hasilnya 

ternyata belum seperti yang diinginkan.Artinya, tidak semua peserta didik 

menunjukkan kreativitasnya secara baik sehingga peran pendidik di PAUD belum 

efektif dalam membentuk kreativitas peserta didik. Dalam kenyataannya, pendidik 

PAUD di Inonesia belum memperoleh haknya untuk dapat mengajar secara 

profesional dan efektif (Asmani, 2015 : 74). Salah satu kemungkinan penyebab 

rendahnya kreativitas anak Indonesia disebabkan lingkungan yang kurang 

menunjang anak untuk dapat mengekspresikan kreativitas mereka, khususnya 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Saat ini orientasi sistem pendidikan 

di Indonesia lebih mengarah pada pendidikan akademik, mengarah pada upaya 
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membentuk manusia untuk menjadi pintar di sekolah saja bukan untuk menjadi 

manusia Indonesia seutuhnya (Supriadi dalam Rachmawati, 2012 : 9). Selain 

masalah peran pendidik di PAUD yang belum efektif dalam mengembangkan 

kreativitas peserta didik, peran orang tua menjadi titik sentral dalam 

mengembangkan kreativitas anak. Hal tersebut tentu harus diimbangi dengan 

perhatian orang tua. 

Tidak semua yang dikerjakan anak itu dapat dikatakan kreatif. Beberapa 

perilakunya menirukan apa yang mereka amati pada diri orang lain. Kreativitas 

bersifat sangat pribadi, dimana setiap individu berhak mengekspresikan diri 

sendiri.Orang kreatif biasanya memiliki kepribadian positif juga kepribadian 

negatif. Disinilah pentingnya kehadiran seorang pendidik sebagai pembimbing 

yang akan membantu anak  untuk dapat menyeimbangkan perkembangan 

kepribadiannya, sehingga anak kreatif dapat berkembang secara optimal.  

Terlihat bahwa peran pendidik sangat diperlukan dalam mengembangkan 

kreativitas anak.Hal ini harus mendapatkan perhatian dan kesadaran lebih dari 

berbagai kalangan terutama pendidik PAUD, orang tua, dan lingkungan. Salah 

satu institusi pendidikan yang menerapkan pengembangan kreativitas seni anak 

adalah Pendidikan Anak Usia Dini. PAUD dengan berbasis sentra adalah salah 

satu wadah yang baik dalam pengembangan kreativitas anak. Hal ini diharapkan 

dapat membantu mengembangkan kreativitas anak usia dini dengan baik. 

Salah satu lembaga PAUD yang berdiri di Kabupaten Semarang adalah 

Children Early Education Center Koronka.Lembaga ini berlokasi di Jalan 

Diamond 442-443, Ambarawa Asri, Bawen.Koronka berasal dari bahasa Polandia 
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yang artinya untaian manik-manik yang indah atau mahkota kecil yang 

indah.Siswa-siswi Koronka diandalkan sebagai manik-manik. Jika kita merangkai 

dengan benar akan menjadi mahkota kecil yang indah, kelak akan menjadi 

manusia yang takwa yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jenis program yang 

terdapat dalam PAUD Koronka mencakup Kelompok Bermain (Play Group), 

TPA, dan Taman Kanak-kanak (TK). Program Kelompok Bermain (Play Group) 

mencakup 3 layanan, yaitu layananToodler Class, layanan Pra Play Group, dan 

layanan Play Group. Pendidik di PAUD Koronka berjumlah 5 orang dan sudah 

memenuhi kualifikasi S1 PG-PAUD, selain itu mereka juga mempunyai keahlian 

seni yang dapat mendukung proses pembelajaran. Pembelajaran di PAUD 

Koronka untuk Kelompok Bermain diarahkan pada pengembangan seni dengan 

pembelajaran berbasis sentra. Oleh karena itu, layanan pendidikan di Kelompok 

Bermain Koronka berperan dalam mengembangkan kreativitas seni pada anak 

(Sumber : PAUD Koronka; Rabu, 4 Januari 2017, Pukul 09:18). 

Pemilihan penelitian di Kelompok Bermain Koronka adalah dengan beberapa 

pertimbangan, diantaranya: PAUD Koronka telah mengembangkan aspek 

kreativitas melalui seni yang dilakukan secara umum. Pembelajaran seni di PAUD 

Koronka menerapkan pembelajaran sentra secara moving class. Peneliti fokus 

pada anak usia dini di Kelompok Bermain PAUD Koronka. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di paparkan, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN PENDIDIK 

DALAM MENGEMBANGKAN KREATIVITAS SENI ANAK USIA DINI 
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DI KELOMPOK BERMAIN KORONKA BAWEN KABUPATEN 

SEMARANG”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini antara lain: 

1.2.1 Bagaimana peran pendidik dalam mengembangkan kreativitas seni anak 

usia dini di Kelompok Bermain Koronka? 

1.2.2 Bagaimana faktor pendukung dalam pengembangan kreativitas seni anak 

usia dini di Kekompok Bermain Koronka? 

1.2.3 Bagaimana faktor penghambat dalam pengembangan kreativitas seni anak 

usia dini di Kelompok Bermain Koronka? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang diangkat dalam penelitian 

ini antara lain: 

1.3.1 Mendeskripsikan peran pendidik dalam mengembangkan kreativitas seni 

anak usia dini di Kelompok Bermain Koronka. 

1.3.2 Mendeskripsikan faktor pendukung dalam pengembangan kreativitas seni 

anak usia dini di Kelompok Bermain Koronka. 

1.3.3 Mendeskripsikan faktor penghambat dalam pengembangan kreativitas seni 

amak usia dini di Kelompok Bermain Koronka. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dalam dunia 

pendidikan pada umumnya, dan khususnya pada Pendidikan Anak Usia Dini 

mengenai peran pendidik dalam mengembangkan kreativitas seni anak usia dini. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kreativitas peserta didik, 

selain itu juga dapat mengembangkan kreativitas senidan meningkatkan 

profesionalisme pendidik dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan 

dan menarik. 

1.5 Penegasan Istilah dan Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari adanya salah pengertian dan penafsiran dalam 

penggunaan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka Peneliti 

perlu memberikan penegasan dan bahasa tentang istilah-istilah atau kalimat yang 

terangkum dalam judul skripsi. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapatkan 

penegasan dan batasan masalah antara lain: 

1.5.1 Peran 

Menurut Linton (dalam Syam, 2014 : 71) peran merupakan sesuatu yang 

menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain 

sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Peran yang di maksud dalam 



8 
 

 

penelitian ini adalah peran pendidik dalam mengembangkan kreativitas seni anak 

usia dini di Kelompok Bermain Koronka Bawen Kabupaten Semarang. 

1.5.2 Pendidik 

Pendidik adalah guru professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada jalur pendidikan formal (Mudlofir, 2012 : 119-120).  

Pendidik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang yang 

mengajarkan dan mendidik peserta didik dalam Kelompok Bermain Koronka 

Bawen, Kabupaten Semarang. Pendidik dalam hal ini tidak hanya mengajarkan 

tentang seni, tetapi peneliti hanya berfokus pada kreativitas seni anak usia dini di 

Kelompok Bermain Koronka Bawen, Kabupaten Semarang. 

1.5.3 Kreativitas Seni 

Menurut Chaplin (dalam Rachmawati, 2010 : 14) kreativitas adalah 

kemampuan menghasilkan bentuk baru dalam seni, atau dalam permesinan, atau 

dalam memecahkan masalah-masalah dengan metode-metode baru.Kreativitas 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak usia dini dapat memberikan 

sesuatu yang baru dalam hal seni. 

1.5.4 Anak Usia Dini 

Anak Usia Dini (0-8 tahun) adalah individu yang sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Bahkan dikatakan sebagai 

lompatan perkembangan. Karena itulah usia dini dikatakan sebagai golden 

age(usia emas) yaitu usia yang sangat berharga disbanding usia-usia selanjutnya 

(Rahman, 2002 : 32). Anak usia dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
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anak usia 3-4 tahun yang belajar di Kelompok Bermain Koronka Bawen, 

Kabupaten Semarang. 

1.5.5 Kelompok Bermain 

Kelompok bermain merupakan tempat bermain dan belajar bagi anak sebelum 

memasuki Taman Kanak-kanak. Play Group menampung usia 3-4 tahun (Rahman, 

2002 : 60). Kelompok Bermain yang dimaksud di penelitian ini adalah Kelompok 

Bermain Koronka yang berlokasi di Jalan Diamond 442-443, Ambarawa Asri, 

Bawen.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Peran Pendidik 

Teori peran (Role theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai 

teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi , teori peran berawal 

dari dan masih tetap digunakan dalam sosilogi dan antropologi. Dalam ketiga 

bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, 

seseorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dalam posisinya 

sebagai tokoh itu ia di harapkan untuk berperilaku secara tertentu (Sarwono, 2014 

: 215). Menurut Biddle&Thomas (dalam Sarwono, 2017 : 215) membagi 

peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang 

menyangkut: (a) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial; (b) 

Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut; (c) Kedudukan orang-orang dalam 

perilaku; (d) Kaitan orang dan perilaku. 

Menurut Linton dalam Syam (2014 : 71) menggambarkan teori peran sebagai 

interaksi sosial di dalam ligkungan tertentu  yang sudah di tetapkan oleh budaya. 

Sesuai dengan teori ini, peranan menuntun kita untuk berperilaku di kehidupan 

sehari-hari.Maksudnya perilaku di tentukan oleh peran. Sedangkan menurut 

Boeree (2010 : 123) peran adalah harapan bersama yang menyangkutkan fungsi-

fungsi di tengah masyarakat. Terdapat berbagai jenis peran, dan beberapa 

diantaranya bersifat formal, di tengah-tengah kelompok yang lebih besar 

(organisasi dan masyarakat), peran-peran formal ini menyandang gelar-gelar 

tertentu dan diharapkan dapat berfungsi sebagaimana harapan masyarakat. 
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Menurut Elder (dalam Syam, 2014 : 72) menjelaskan teori peran dengan 

menggunakan pendekatan life course bahwa setiap masyarakat mempunyai 

harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai 

dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, 

Narwoko dan Suyanto (2007 : 158-159) mendeskripsikan teori peran sebagai 

aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjelaskan 

hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang 

tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Peran sangat penting karena dapat 

mengatur perikelakuan seseorang, disamping itu peran dapat menyebabkan 

seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang 

sekelompoknya. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat merupakan unsur 

statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. 

Sedangkan peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang 

menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. 

Menurut Ahmadi (2009 : 106), peran adalah kompleks pengharapan manusia 

terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu 

berdasarkan situs dan fungsi sosialnya. Misalnya dalam lapangan perusahaan, 

peranan sosial dan pemimpin perusahaan ditentukan oleh pengharapan-

pengharapan yang diminta orang lain padanya sebagai seorang pemimpin 

perusahaan.  

Berdasarkan beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa peran adalah 

penghargaan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam 
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situasi tertentu berdasarkan situs dan fungsi sosialnya. Seseorang perlu 

menjelaskan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

Pendidik adalah guru professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika pendidik memiliki 

derajat profesionalitas tertentu yang tercemin dari kompetensi, kemahiran, 

kecakapan, dan keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik 

tertentu (Mudlofir, 2012 : 119-120). Sedangkan menurut Sagala (2011 : 21) 

pendidik adalah semua orang yang berwewenang dan bertanggung jawab terhadap 

pendidikan peserta didiknya, baik secara individual maupun klasikal, baik di 

sekolah maupun di luar sekolah. Darajat (dalam Sagala, 2011 : 21-22) 

menyebutkan tidak sembarangan orang dapat melakukan tugas pendidik. Tetapi 

orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan yang dipandang mampu, yakni: 

(a) bertaqwa kepada Allah SWT; (b) berilmu. Banyak remaja masa kini yang 

masuk kuliah sekedar untuk memperoleh secarik lembar ijazah.Akhirnya 

menjadikan diri mereka merugi karena ijazah yang didapat tidak dibarengi dengan 

ilmu yang memadai. Pendidik yang dangkal penguasaan ilmunya, akan 

mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan peserta didiknya. Bila pendidik 

tidak menunjukkan kebolehannya dalam menampilkan dirinya sebagai pendidik, 

niscaya akan ditinggalkan oleh para peserta didiknya, sekurang-kurangnya akan 

diacuhkan; (c) berkelakuan baik. Mengingat tugas pendidik antara lain untuk 

mengembangkan akhlak yang mulia. Maka sudah menjadi keharusan seorang 
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pendidik memberikan contoh untuk berakhlak mulia terlebih dahulu; (d) sehat 

jasmani. 

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat 5 dan 6 yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah 

anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan tenaga pendidik adalah tenaga 

kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, 

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan 

(Riduwan, 2011 : 230). 

Berdasarkan beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa pendidik merupakan 

seseorang yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta bertanggung jawab terhadap 

peserta didiknya.Sedangakan peran pendidik merupakan kedudukan seseorang 

dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik, serta bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta 

didiknya. 

2.1.1 Pengertian Pendidik Anak Usia Dini 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar 

pendidikan anak usia dini, pendidik anak usia dini adalah professional yang 

bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil 

pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan 

anak didik. Pendidik anak usia dini bertugas di berbagai jenis layanan, baik pada 
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jalur pendidikan formal maupun non formal, seperti Taman Kanak-kanak, Taman 

Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan bentuk lain yang sederajat. Pendidik 

anak usia dini pada jalur pendidikan formal terdiri atas guru dan guru 

pendamping, sedangkan pendidik anak usia dini pada jalur non formal terdiri atas 

guru, guru pendamping, dan pengasuh. Sedangkan menurut Setiasih (dalam 

Mutiah, 2014 : 10) tenaga pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini adalah 

mereka yang bertugas memfasilitasi proses pengasuhan dan pembelajaran pada 

anak usia dini pada program atau lembaga pendidikan anak usia dini, baik jalur 

pendidikan formal maupun pendidikan non formal, serta memiliki komitmen 

secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini. 

Kualifikasi pendidik anak usia dini tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun 

2005 Pasal 29 ayat 1 pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki: (a) 

kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat atau sarjana (S1); (b) 

latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, 

kependidikan lain, dan psikolog; (c) sertifikat profesi guru untuk pendidikan anak 

usia dini. 

Pendidik anak usia dini harus memiliki imajinasi dan kreativitas yang tinggi. 

Untuk menjadi pendidik anak usia dini yang berhasil dan mampu meningkatkan 

kegiatan bermain yang menarik dan menyenangkan, serta tidak mengeluarkan 

uang banyak. Pendidik diharapkan dapat menggunakan, memanfaatkan, 

memaksimalkan material yang ada untuk menciptakan lingkungan yang kaya pada 

anak. Untuk dapat melakukan hal tersebut pendidik harus memiliki imajinasi dan 
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kreativitas yang tinggi sehingga menghasilkan anak yang kreatif (Christiani, 2012 

: 118). 

Istilah pendidik pada PAUD pada hakikatnya terkait sangat erat dengan 

istilah guru secara umum. Pendidik diidentifikasikan sebagai: (a) seorang yang 

memiliki karisma atau wibawa hingga perlu untuk ditiru dan diteladani; (b) orang 

dewasa yang secara sadar bertanggungjawab dalam mendidik, mengajar, dan 

membimbing anak; (c) orang yang memiliki kemampuan merancang program 

pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas; (d) suatu jabatan atau 

profesi yang memerlukan keahlian khusus (Latif, dkk. 2014 : 245). Tenaga 

kependidikan PAUD terdiri atas pengawas/pemilik, kepala sekolah, pengelola, 

administrasi, dan petugas kebersihan.Tenaga kependidikan pada jalur formal 

terdiri atas pengawas, kepala TK/RA, tenaga administrasi, dan petugas 

kebersihan. Adapun tenaga kependidikan pada PAUD jalur pendidikan non formal 

terdiri atas pemilik, pengelola, administrasi, dan petugas kebersihan. 

Kualifikasi akademik minimum pendidik PAUD adalah S1 PG-PAUD atau 

S1 Psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Itu idealnya, 

namun pada kenyataannya masih mudah dijumpai pendidik PAUD yang belum 

memenuhi kualifikasi akademik tersebut. Saat ini hanya 20% pendidik PAUD 

yang merupakan sarjana PG-PAUD. Sementara pengasuh untuk Tempat Penitipan 

Anak (TPA) dan pendidik di Kelompok Bermain (KB) umumnya hanya berijazah 

SMA. Tentu saja hal itu akan mempengaruhi kompetensi mereka sebagai pendidik 

PAUD. Setidaknya ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik 
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PAUD, yaitu kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi professional (Wiyani, 2014 : 2). 

Dari segi kualitas, pendidik PAUD di Indonesia masih rendah mutunya. Agar 

kualitas tenaga pendidik itu memadai, lembaga pendidikan guru anak usia dini 

harus pula memberikan beragam aspek ilmu pengetahuan sesuai dengan karakter 

perkembangan anak. Selain aspek pendidikan, juga perlu diperhatikan 

pengetahuan penunjang lainnya seperti kesehatan dan juga psikologi anak. Untuk 

menghasilkan pendidikan yang bermutu, tentu dibutuhkan pendidik yang bermutu 

pula. Sebaliknya jika kualitas guru rendah, kualitas anak didik pun akan rendah. 

PAUD bukan bidang yang dianggap ringan. Perlu orang yang berkompeten di 

bidangnya untuk mendidik anak. Karena itu, pendidik PAUD perlu mempunyai 

latar belakang pendidikan yang sesuai dengan PAUD agar dapat mengajar dengan 

baikdan memaksimalkan potensi anak (Wiyani dan Barnawi, 2016 : 22). 

Peningkatan kualitas anak usia dini juga dipengaruhi oleh faktor kuantitas 

pendidik. Rasio perbandingan anak dan guru yang tidak seimbang akan 

menimbulkan masalah baru. Alternatif solusi yang dapat diupayakan untuk 

masalah ini antara lain: (a) perlu adanya kenaikan pendapatan pendidik PAUD 

oleh pemerintah maupun swasta agar menarik minat masyarakat untuk menjadi 

pendidik PAUD; (b) pemerintah dapat mengalokasikan dana anggaran 

pembangunan yang lebih besar untuk menaikkan pendapatan pendidik PAUD; (c) 

dengan tumbuhnya minat masyarakat untuk berprofesi sebagai pendidik/pamong 

PAUD, pihak swasta diharapkan dapat lebih berkontribusi untuk mendirikan 

institusi pendidikan untuk mencetak pendidik PAUD, baik di tingkat pusat 
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maupun daerah; (d) institusi pra sekolah negeri dan swasta perlu menetapkan 

peraturan bahwa pendidikan minimal pendidik PAUD adalah Diploma II dalam 

bidangnya dan akan lebih baik lagi bila S1; (e) perlunya kerja sama yang saling 

mendukung antara pemerintah dan organisasi profesi PAUD untuk bersama-sama 

meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidik PAUD secara merata di seluruh 

wilayah Indonesia. 

Pendidik bukan hanya sekedar pekerjaan rutinitas semata, sebab sebelum 

pendidik masuk kelas untuk melakukan proses belajar mengajar, pendidik harus 

mempersiapkan Rencana Program Pembelajaran (RPP) setiap kali akan 

melakukan proses pembelajaran agar pendidik mengetahui kompetensi yang 

dimiliki peserta didiknya setelah proses pembelajaran apakah tujuan dari 

pembelajaran tersebut sudah tercapai atau belum (El-Khluqo, 2015 : 123). 

Banyak bahkan sebagian besar PAUD di Indonesia tidak berorientasi kepada 

kreativitas tetapi semata terfokus bisa baca, tulis, hitung. PAUD yang berorientasi 

pengembangan kreativitas benar-benar usaha dirancang secara sistematis yang 

diimplementasikan dalam berbagai kegiatan pembelajaran kreatif, dan dibimbing 

atau dilatih oleh pendidik yang kreatif. Keluarga perlu mendorong, mengasah, 

menyediakan sarana, memfasilitasi, memperkenalkan, dan melatih cara hidup 

kreatif kepada anak sejak kecil. Berpikir dan sikap kreativitas seseorang tidak bisa 

terjadi sekaligus dan begitu saja, melainkan melalui proses panjang dan dengan 

usaha kolektif dari seluruh komponen lingkungan di sekitar anak. Di lembaga 

PAUD, faktor penentu tumbuh dan berkembangnya kreativitas anak terletak 

kepada pendidik, selain kelengkapan sarana, media, dan kekayaan sumber belajar 
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anak yang disediakan oleh sekolah/lembaga itu. Pendidik yang membimbing anak 

usia dini haruslah sosok kreatif. Pendidik harus belajar dan berusaha menjadikan 

dirinya sosok kreatif. Pendidik harus mampu mengembangkan pembelajaran 

berorientasi kreatif . 

Pendidik dapat menjadi kreatif karena usaha, kegemaran, kepedulian, 

komitmen tinggi terhadap tugas, dan kecintaannya terhadap pekerjaannya. 

Pendidik kreatif tidak tergantung kepada tingkat pendidikannya, tetapi lebih 

kepada motivasi dan usahanya untuk memperkenalkan sesuatu yang baru, unik, 

menarik, dan menantang, sehingga anak terpacu untuk mengikuti pembelajaran 

dari pendidik. Ciri sosok pendidik kreatif, antara lain: (a) selalu tertarik kepada 

sesuatu yang baru untuk disuguhkan kepada anak; (b) gemar mencoba, otak-atik 

benda untuk menemukan sesuatu yang baru dan menantang untuk dipecahkan 

oleh anak; (c) senang terhadap ide/gagasan baru; (d) memiliki kemampuan 

berpikir dan sikap kreatif yang ditunjukkan dalam warna pembelajaran yang lebih 

hidup, lebih menarik, lebih menantang bagi anak untuk mencoba, menjelajah, dan 

melakukan; (e) memiliki komitmen tinggi terhadap perannya sebagai pendidik 

(Masnipal, 2013 : 233-234). 

Berdasarkan beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa pendidik anak usia 

dini adalah mereka yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses 

pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, 

pengasuhan, dan perlindungan anak didik pada pada berbagai jenis layanan, baik 

jalur pendidikan formal maupun pendidikan non formal. 
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2.1.2 Tugas dan Fungsi Pendidik 

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 39: (a) tenaga 

kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada 

satuan pendidikan; (b) pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi. Sama halnya dengan pendapat Latif, dkk (2014 : 246) bahwa 

tenaga kependidikan PAUD bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses 

pendidikan. 

Secara khusus tugas dan fungsi tenaga pendidik (guru dan dosen) didasarkan 

pada Undang-Undang No 14 Tahun 2007, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembang ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat (Riduwan, 2011 : 233). 

Menurut Suprijanto (2005 : 47) fungsi pendidik adalah: (a) penyebar 

pengetahuan; (b) pelatih keterampilan; (c) perancang pengalaman belajar; (d) 

pelancar proses belajar; (e) sumber belajar; (f) pemimpin kegiatan belajar; (g) 

penjelas tujuan belajar; (h) tutor simulasi; (i) fasilitator kejar. 

Menurut UU RI No. 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa guru 

adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi anak pada jalur 
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pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah, termasuk pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, sebutan “guru” 

pada lembaga PAUD adalah sama dengan sebutan “guru” pada umumnya. Di 

lapangan, sebutan “guru” pada lembaga non formal dan informal, seperti 

Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) membuktikan hal 

itu. Hanya saja, kompetensi antara guru secara umum dengan guru pada lembga 

PAUD sedikit berbeda. Dalam naskah akademik Pendidikan Guru Pendidikan 

Anak Usia Dini (PG PAUD) menyebutkan sosok utuh kompetensi guru PAUD 

meliputi kemampuan: (a) mengenal anak secara mendalam; (b) menguasai profil 

perkembangan fisik dan psikologis anak; (c) menyelenggarakan kegiatan bermain 

yang memicu tumbuh kembang anak sebagai pribadi yang utuh (Ditjen Dikti 

dalam Suyadi, 2011 : 139). 

Berdasarkan beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa tugas tugas seorang 

pendidik adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

mengawasi, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi anak 

pada jalur pendidikan formal, non formal atau informal. Sedangkan fungsi 

pendidik adalah sebagai: (a) penyebar pengetahuan; (b) pelatih keterampilan; (c) 

perancang pengalaman belajar; (d) pelancar proses belajar; (e) sumber belajar; (f) 

pemimpin kegiatan belajar; (g) penjelas tujuan belajar; (h) tutor simulasi; (i) 

fasilitator kejar. 
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2.2 Kreativitas Seni 

2.2.1 Pengertian Kreativitas Seni 

Kreativitas merupakan suatu proses mental individu yang melahirkan 

gagasan, proses, metode, ataupun produk baru yang efektif yang bersifat 

imajinatif, estetis, fleksibel, integrasi, suksesi, diskontinuitas, dan diferensiasi 

yang berdaya guna dalam berbagai bidang untuk pemecahan suatu masalah 

(Rachmawati, 2012 : 14). Sedangkan Munandar (2009 : 19) mendeskripsikan 

kreativitas sebagai gaya hidup, suatu cara dalam mempersepsi dunia. Hidup 

kreatif berarti mengembangkan talenta yang dimiliki,belajar menggunakan 

kemampuan diri sendiri secara optimal, menjajaki gagasan baru, tempat-tempat 

baru, aktivitas-aktivitas baru, mengembangkan kepekaan terhadap lingkungan, 

masalah orang lain, masalah kemanusiaan. 

Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau 

suatu kombinasi baru berdasarkan unsur-unsur yang telah ada sebelumnya 

menjadi sesuatu yang bermakna atau bermanfaat (Kurnia, 2012 : 82). Sedangkan 

Priyanto (2014 : 44) mendeskripsikan kreativitas sebagai kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan ide, gagasan yang dikombinasikan 

dari hasil penemuan-penemuan sebelumnya, akhirnya menjadi karya baru yang 

berguna. 

Kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menghasilkan gagasan baru, 

memecahkan masalah, dan ide serta mempunyai maksud dan tujuan yang 

ditentukan. Kreativitas dalam bidang seni diartikan sebagai berkartya yaitu suatu 

kemampuan untuk mewujudkan karya seni sebagai hasil kreativitasnya (Suyatmi, 
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2014 : 9). Selain itu, Wiyani dan Barnawi (2016 : 98) menjelaskan bahwa 

kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau 

suatu kombinasi baru berdasarkan unsur-unsur yang telah ada sebelumnya 

menjadi sesuatu yang bermakna dan bermanfaat. 

Kreativitas merupakan kemampuan untuk mencari berbagai macam 

kemungkinan dalam menyelesaikan suatu masalah sebagai bentuk pemikiran yang 

sampai sekarang belum mendapat perhatian dalam pendidikan anak usia dini. 

Kreativitas memungkinkan setiap anak usia dini mengembangkan berbagai 

potensi dan kualitas pribadinya. Kreativitas dapat menghasilkan ide-ide baru, 

penemuan baru, dan teknologi baru (Mulyasa, 2012 : 92-93). 

Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan 

komposisi, produk, atau gagasan apa saja pada dasarnya baru, dan sebelumnya 

tidak dikenal pembuatnya. Kreativitas dapat berupa kegiatan imajinatif atau 

sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman. Kreativitas 

mencakup pembentukan pola baru dan gabungan informasi yang diperoleh dari 

pengalaman sebelumnya dan pencangkokan hubungan lama ke situasi 

baru.kreativitas dapat berbentuk produk seni, kesusasteraan, produk ilmiah, atau 

mungkin bersifat prosedural atau metodologis (Astuti, 2012 : 41). 

Kreativitas merupakan suatu bidang kajian yang sulit, yang menimbulkan 

berbagai perbedaan pandangan. Perbedaan itu terletak pada definisi kreativitas, 

kriteria perilaku kreatif, proses kreatif, hubungan kreativitas dan intelegensi, 

karakteristik orang kreatif, korelat-korelat kreativitas, dan upaya untuk 

mengembangkan kreativitas (Murniati, 2012 : 9). 
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Menurut Rizaldi (2013 : 1) seni sering ditafsirkan dengan arti berbeda-beda, 

dan mempunyai pengertian yang berbagam dan berbagai pendapat. Semula kata 

“seni” adalah kata sifat yang sepadan dengan kata “halus” dalam berbagai arti 

seperti elok, tipis, kecil, dan sebagainya. Pengertian pokok yang umum dipakai 

dalam mengartikan seni di antaranya adalah keindahan, ungkapan, perasaan, 

imajinasi, intuisi, ekspresi dan lain sebagainya. 

Menurut Masnipal (2013 : 238-139) tidak sulit merangsang tumbuhnya 

kreativitas anak usia dini karena karakteristi mereka memang menyukai sesuatu 

yang baru, asyik, dan menarik. Rasa ingin tahu anak terhadap sesuatunyang baru 

dan menarik dapat menjadi modal bagi pendidik untuk menciptakan pembelajaran 

kreatif. Tumbuhnya kreativitas dalam diri anak 90% tergantung dari pendidik dan 

10% dari lingkungan sebagai penyedia sumber belajar beragam.pendidik kreatif 

akan menciptakan anak didik yang kreatif. Jadi munculnya kreativitas anak sangat 

tergantung dari usaha pendidik membuat anak itu kreatif, bukan karena faktor 

keturunannya. Semua anak pada dasarnya kreatif, tergantung usaha yang 

dilakukan orang dewasa sekitar anak dalam menciptakan lingkungan yang 

membuat kreativitas anak tumbuh subur. 

Mengembangkan kreativitas pada anak usia dini berarti kita mengasah agar 

anak mampu berpikir lancer (fluency), berpikir lentur (flexibility), berpikir original 

(originality), dan berpikir rinci (elaboration). Meskipun kreativitas merupakan 

wilayah pengembangan kognitif, tetapi untuk merangsangnya melibatkan sema 

aspek pengembangan, seperti melalui berbahasa, gerak fisik, hubungan sosial,, 
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emosional. Oleh karena itu, anak usia dini belajar melalui indra dan permainan, 

maka kreativitas juga dikembangkan melalui kedua hal itu. 

Karya seni itu media.Media itu pesan. Karya seni mengandung pesan. Jika 

karya seni itu tidak bisa dimengerti, maka pesan seni bakal macet.Seni yang macet 

adalah seni yang tidak bisa “berbicara”. Jika seni sudah bisu, maka seni tidak lagi 

menjadi media (Sobur, 2005 : 211) 

Berdasarkan beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa kreativitas seni 

adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu baru atau sesuatu kombinasi baru 

berdasarkan ide, gagasan, penemuan-penemuan sebelumnya, akhirnya menjadi 

karya baru yang berguna dan mempunyai nilai keindahan. 

2.2.2 Ciri-ciri Kreativitas 

Supriadi (dalam Rachmawati, 2012 : 15) mengatakan bahwa ciri-ciri 

kreativitas dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kognitif dan 

nonkognitif. Ciri kognitif diantaranya orisionalitas, fleksibilitas, kelancaran, dan 

elaborasi. Sedangkan ciri nonkognitif diantaranya motivasi sikap dan kepribadian 

kreatif. Kedua ciri ini sangat pentingnya, kecerdasan yang tidak ditunjang denga 

kepribadian kreatif tidak akan menghasilkan apa pun. Kreativitas hanya dapat 

dilahirkan dari orang cerdas yang memiliki kondisi psikologis yang sehat. 

Kreativitas mempunyai ciri kinerja, seperti pemikiran rasional; tingkat tinggi 

perkembangan mental dan fisik yang tinggi; dan tingkat kesadaran yang lebih 

tinggi akan menghasilkan penggunaan citra, dan fantasi. Saat ini untuk menuntut 

resolusi kreatif membutuhkan pemikiran kreatif dan pemecahan masalah. 

“Creativity characterizes such performances as rational thinking; high levels 

of emotional development or feelings; talent and high levels of mental and 
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physical development; and higher levels of consciousness, resulting in use of 

imagery, fantasy, and breakthroughs to the preconscious or unconscious 

states. The concerns in today's society demand creative and novel resolutions, 

which require creative thinking and problem solving.” 

 

Sedangkan ciri-ciri kreativitas menurut Munandar (2009 : 71) meliputi: (a) 

Rasa ingin tahu yang luas dan mendalam; (b) sering mengajukan pertanyaan yang 

baik; (c) memberikan banyak gagasan atau usul terhadap suatu masalah; (d) bebas 

dalam menyatakan pendapat; (e) mempunyai rasa keindahan yang dalam; (f) 

menonjol dalam salah satu bidang seni; (g) mampu melihat suatu masalah dari 

berbagai segi/sudut pandang; (h) mempunyai rasa humor; (i) mempunyai daya 

imajinasi; (j) orisinal dalam ungkapan gagasan dan dalam pemecahan masalah. 

Menurut Mulyasa (2012 : 102-103) ciri-ciri anak usia dini yang kreatif 

meliputi: (a) senang menjelajahi lingkungannya, mengambil dan memegang 

segala sesuatu, mendekati segala macam tempat atau sudut seakan-akan mereka 

haus akan pengalaman. Rasa ingin tahu anak terhadap segala sesuatu yang sangat 

besar; (b) sering melakukan eksperimen. Hal ini tampak dari perilaku anak yang 

senang mencoba-coba dan melakukan hal-hal yang sering membuat orang tua atau 

guru keheranan dan tidak jarang pula merasa tidak berdaya menghadapi tinkah 

laku anak seperti senang membongkar-bongkar barang atau alat permainan; (c) 

senang mengajukan berbagai pertanyaan yang terkadang orang tua atau guru tidak 

mampu menjawabnya. Anak seolah-olah merasa tidak pernah puas untuk berbagai 

jawaban yang diberikan; (d) senantiasa ingin mendapatkan pengalaman-

pengalaman baru, ia senang melakukan/mencoba berbagai hal. Senang 

“berpetualang” tampaknya merupakan salah satu ciri anak usia dini, anak terbuka 

terhadap rangsangan-rangsangan baru; (e) memiliki sifat spontan dan cenderung 
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menyatakan pikiran dan perasaannya sebagaimana adanya, tanpa adanya 

hambatan; (f) jarang menunjukkan rasa bosan, selalu ingin melakukan sesuatu; (g) 

memiliki daya imajinasi yang tinggi. 

Hurlock (dalam Astuti, 2012 : 42) menyatakan bahwa terdapat beberapa 

unsur penting yang harus diperhatikan berdasarkan karakteristik kreativitas, antara 

lain: (a) kreativitas merupakan proses bukan hasil; (b) proses itu mempunyai 

tujuan yang mendatangkan keuntungan bagi individu tersebut atau kelompok 

sosialnya; (c) kreativitas mengarah ke penciptaan sesuatu yang baru, berbeda bagi 

individu, baik itu berbentuk lisan, tulisan, kongkrit, maupun abstrak; (d) 

kreativitas timbul dari pemikiran divergen, sedangkan konformitas dan 

pemecahan masalah sehari-hari timbul dari pemikiran konvergen; (e) kreativitas 

merupakan suatu cara berpikir, tidak sinonim dengan kecerdasan yang mencakup 

kemampuan mental selain berpikir; (f) kemampuan untuk mencipta bergantung 

pada perolehan pengetahuan tang diterima; (g) kreativitas merupakan bentuk 

imajinasi yang dikendalikan yang menjurus kearah beberapa bentuk prestasi. 

Berdasarkan beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kreativitas 

adalah orisionalitas, fleksibilitas, kelancaran, elaborasi, motivasi sikap dan 

kepribadian kreatif. 

2.2.3 Karakteristik Anak Kreatif 

Ada 24 ciri pribadi kreatif menurut Rachmawati (2012 : 15-16), yaitu sebagai 

berikut: (a) terbuka terhadap pengalaman baru; (b) fleksibel dalam berpikir dan 

merespon; (c) bebas dalam menyatakan pendapat dan perasaan; (d) menghargai 

fantasi; (e) tertarik pada kegiatan kreatif; (f) mempunyai pendapat sendiri dan 
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tidak terpengaruh oleh orang lain; (g) mempunyai rasa ingin tahu yang besar; (h) 

toleran terhadap perbedaan pendapat dan situasi yang tidak pasti; (i) berani 

mengambil risiko yang diperhitungkan; (j) percaya diri dan mandiri; (k) memiliki 

tanggung jawab dan komitmen kepada tugas; (l) tekun dan tidak mudah bosan; 

(m) tidak kehabisan akan dalam pemecahan masalah; (n) kaya akan inisiatif; (o) 

peka terhadap situasi lingkungan; (p) lebih berorientasi ke masa kini dan masa 

depan daripada masa lalu; (q) memiliki citra diri dan stabilitas emosi yang baik; 

(r) tertarik kepada hal-hal yang abstrak, kompleks, holistic, dan mengandung teka 

teki; (s) memiliki gagasan yang orisinal; (t) mempunyai minat yang luas; (u) 

menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat dan konstruktif bagi 

pengembangan diri; (v) kritis terhadap pendapat orang lain; (w) senang 

mengajukan pertanyaan yang baik; (x) memiliki kesadaran etika-moral dan estetik 

yang tinggi. 

Guilford (dalam Susanto, 2011 : 117) mengemukakan bahwa ada lima sifat 

yang menjadi ciri kemampuan berpikir kreatif, yakni : (a) kelancaran (fluency); 

(b) keluwesan (flexibility); (c) keaslian (originality);(d) penguraian (elaxboration); 

dan (e) perumusan kembali (redefinition). 

Menurut Munandar (dalam Susanto, 2011 : 118) ciri-ciri sikap kreatif yaitu: 

(a) mempunyai daya imajinasi kuat; (b) mempunyai inisiatif; (c) mempunyai 

minat luas; (d) mempunyai kebebasan dalam berpikir; (e) bersifat ingin tahu; (f) 

selalu ingin mendapat pengalaman-pengalaman baru; (g) mempunyai kepercayaan 

diri yang kuat; (h) penuh semangat; (i) berani mengamil risiko; (j) berani 

berpendapat dan memiliki keyakinan. 
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Berdasarkan beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa karakteristik anak 

kreatifadalah: (a) kelancaran (fluency); (b) keluwesan (flexibility); (c) keaslian 

(originality);(d) penguraian (elaxboration); dan (e) perumusan kembali 

(redefinition). 

2.2.4 Faktor Pengaruh Kreativitas 

Menurut Hijaj (2010 : 54-55) faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas 

adalah: (a) merasa bebas dan membiasakan belajar secara otodidak; (b) bekerja 

dalam lingkungan yang tidak otoriter, tanpa harus menyebabkan kekacauan atau 

gangguan hubungan dengan orang lain; (c) mau belajar demi mendapat 

pemahaman dan menambah informasi; (d) menghindari sikap justifikasi secara 

berlebihan; (e) memahami berbagai macam kecenderungan; (f) cenderung pada 

evaluasi diri; (g) belajar seni melontarkan pertanyaan; (h) beinteraksi dengan 

orang lain sesuai dengan seni dan kepandaian dalam berinteraksi dengan orang 

lain; (i) menganggap pekerjaan sebagai kesenangan; (j) melepaskan diri dari 

kecenderungan taklid dan berbagai persepsi umum bukan karena keinginan untuk 

keluar dari sesuatu yang sudah diketahui oleh banyak orang; (k) melihat ke depan 

untuk maju dan tidak menjadikan masa lalu atau sekarang sebagai penghambat 

kreatiitas. 

Menurut Rachmawati (2012 : 27) ada empat hal yang perlu diperhitungkan 

dalam pengembangan kreativitas yaitu: (a) memberikan rangsangan mental baik 

pada aspek kognitif maupun kepribadiannya serta suasana pikologis; (b) 

menciptakan lingkungan kondusif yang akan memudahkan anak untuk mengakses 

apa pun yang dilihatnya, dipegang, didengar, dan dimainkan untuk pengembangan 
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kreativitasnya. Perangsangan mental dan lingkungan kondusif dapat berjalan 

beriringan seperti halnya kerja stimultan otak kiri dan otak kanan; (c) peran serta 

pendidik dalam mengembangkan kreativitas, artinya ketika kita ingin menjadi 

pendidik yang kreatif pula dan mampu memberikan stimulasi yang tepat pada 

anak; (d) peran serta orang tua dalam mengembangkan kreativitas anak. 

Munandar (dalam Rachmawati, 2012 : 36-37) menekankan perlunya 

kreativitas dipupuk sejak dini, disebabkan oleh beberapa faktor: (a) dengan 

berkreasi orang dapat mewujudkan dirinya, dan perwujudan diri merupakan 

kebutuhan pokok pada tingkat tertinggi dalam hidup manusia sebagaimana yang 

dikembangkan oleh teori Maslow. Kreativitas merupakan manifestasi dari 

individu yang berfungsi sepenuhnya; (b) kreativitas atau berpikir kreatif sebagai 

kemampuan untuk melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian 

terhadap suatu masalah merupakan bentuk pemikiran yang sampai saat ini masih 

kurang mendapat perhatian dalam pendidikan; (c) bersibuk diri secara kreatif 

tidak hanya bermanfaat bagi diri pribadi dan lingkungan, tetapi terlebih juga 

memberikan kepuasan kepada individu; (d) kreativitas yang memungkinkan 

manusia meningkatkan kualitas hidupnya. 

Hurlock (dalam Susanto, 2011 : 124) mengemukakan beberapa faktor 

pendorong yang dapat meningkatkan kreativitas, yaitu: (a) waktu; (b) kesempatan 

menyendiri; (c) dorongan terlepas dari seberapa jauh prestasi anak memenuhi 

standar orang dewasa; (d) sarana; (e) lingkungan yang merangsang; (f) hubungan 

anak dengan orang tua yang tidak posesif; (f) cara mendidik anak; (g) kesempatan 

untuk memperoleh pengetahuan. 
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Menurut Champbell (dalam Astuti, 2012 : 45) faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses kreativitas, antara lain: (a) desakan untuk terus maju dan 

bersikeras dengan apapun yang kita kerjakan; (b) jalan buntu tampak di depan 

kita. Jika kita tidak mengubah arah, kita akan berakhir pada jalan buntu itu; (c) 

Jalan penuh derita biasanya harus ditempuh sebelum mencapai ide, gagasan, 

pemecahan, penyelesaian dan cara kerja kreatif. Tidak ada jalan yang sudah 

terbuka, tidak ada tonggak-tonggak petunjuk jalan yang sudah terpancang, dan tak 

ada alat-alat pembantu dalam usaha pencarian yang sudah tersedia; (d) 

keberuntungan tidak jarang merupakan jalan pintas untuk menemukan ide, 

gagasan, pemecahan, penyelesaian, dan cara kerja yang optimal; (e) keharusan 

untuk mengubah arah agar ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, dan cara kerja 

baru dapat ditemukan; (f) pemecahan itu terasa amat sederhana, pada waktu kita 

sudah mencapainya dan menengok ke belakang usaha-usaha yang sudah kita 

tempuh. 

Yang sangat diperhatikan oleh para pendidik, ialah tentang berbagai sikap 

orang tua yang tidak menunjang pengembangan kreativitas anak, seperti yang 

dikemukakan oleh Munandar (dalam Susanto, 2011 : 127), yaitu: (a) mengatakan 

kepada anak bahwa ia akan dihukum jika berbuat salah; (b) tidak membolehkan 

anak menjadi marah terhadap orang tua; (c) tidak membolehkan anak 

mempertanyakan keputusan orang tua; (d) tidak memboehkan anak bermain 

dengan yang berbeda dari keluarga anak mempunyai pandangan dan nilai yang 

berbeda dari keluarga anak; (e) anak tidak boleh berisik; (f) orang tua ketat 

mengawasi kegiatan anak; (g) orang tua memberi saran-saran spesifik tentang 
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penyelesaian tugas; (h) orang tua kritis terhadap anak dan menolk gagasan anak; 

(i) orag tua tidak sabar dengan anak; (j) orang tua dan anak ada kekuasaan; (k) 

orang tua menekan dan memaksa anak untuk menyelesaikan tugas. 

Menurut Astuti (2012 : 46) peran keluarga untuk meningkatkan kreativitas 

antara lain: (a) merangsang anak untuk melakukan kegiatan, pikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat; (b) memberikan waktu luang anak untuk menyendiri; (c) 

memberikan umpan balik terhadap pemecahan masalah. 

Berdasarkan beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kreativitas adalah: (a) merasa bebas dan membiasakan belajar 

secara otodidak; (b) bekerja dalam lingkungan yang tidak otoriter, tanpa harus 

menyebabkan kekacauan atau gangguan hubungan dengan orang lain; (c) mau 

belajar demi mendapat pemahaman dan menambah informasi; (d) menghindari 

sikap justifikasi secara berlebihan; (e) memahami berbagai macam 

kecenderungan; (f) cenderung pada evaluasi diri; (g) belajar seni melontarkan 

pertanyaan; (h) beinteraksi dengan orang lain sesuai dengan seni dan kepandaian 

dalam berinteraksi dengan orang lain; (i) menganggap pekerjaan sebagai 

kesenangan; (j) melepaskan diri dari kecenderungan taklid dan berbagai persepsi 

umum bukan karena keinginan untuk keluar dari sesuatu yang sudah diketahui 

oleh banyak orang; (k) melihat ke depan untuk maju dan tidak menjadikan masa 

lalu atau sekarang sebagai penghambat kreatiitas; (l) desakan untuk terus maju 

dan bersikeras dengan apapun yang kita kerjakan; (m) jalan buntu tampak di 

depan kita. Jika kita tidak mengubah arah, kita akan berakhir pada jalan buntu itu; 

(n) Jalan penuh derita biasanya harus ditempuh sebelum mencapai ide, gagasan, 
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pemecahan, penyelesaian dan cara kerja kreatif. Tidak ada jalan yang sudah 

terbuka, taka da tonggak-tonggak petunjuk jalan yang sudah terpancang, dan tak 

ada alat-alat pembantu dalam usaha pencarian yang sudah tersedia; (o) 

keberuntungan tidak jarang merupakan jalan pintas untuk menemukan ide, 

gagasan, pemecahan, penyelesaian, dan cara kerja yang optimal; (p) keharusan 

untuk mengubah arah agar ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, dan cara kerja 

baru dapat ditemukan; (q) pemecahan itu terasa amat sederhana, pada waktu kita 

sudah mencapainya dan menengok ke belakang usaha-usaha yang sudah kita 

tempuh; (r) sarana; (s) lingkungan yang merangsang; (t) hubungan anak dengan 

orang tua yang tidak posesif; (u) cara mendidik anak; (v) kesempatan untuk 

memperoleh pengetahuan. 

2.3 Anak Usia Dini 

2.3.1 Pengertian Anak Usia Dini 

Menurut Wiyani dan Barnawi (2016 : 16) anak usia dini adalah individu yang 

sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, 

bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Anak usia dini memiliki 

rentan usia yang sangat berharga disbanding usia-usia selanjutnya karena 

perkembangan kecerdasan sangat luar biasa. Usia tersebut merupakan fase 

kehidupan yang unik, dan berada pada masa proses perubahan berua 

pertumbuhan, perkembangan, pematangan, dan penyempurnaan, baik pada aspek 

jasmani maupun rohaninya yang berlangsung seumur hidup, bertahap, dan 

berkesinambungan. 
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Anak yang dimaksud adalah anak usia (0-6 tahun) atau anak usia prasekolah. 

Tahun-tahun awal masa kanak-kanan sebagai usia prasekolah yang merupakan  

masa persiapan anak baik secara fisik maupun mental untuk menghadapi tugas-

tugas pada saat mulai sekolah. Sebagian besar orang tuanya menganggap awal 

masa kanak-kanak sebagai: (a) usia yang mengundang usia sulit. Masa bayi sering 

membawa masalah bagi orang tua, umumnya mengenai perawatan fisik bayi; (b) 

usia mainan karena anak menghabiskan sebagian waktunya untuk bermain dengan 

mainan (Hariyadi dalam Fitri, 2015 : 14). 

Anak usia dini (0-8 tahun) adalah individu yang sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Bahkan dikatakan sebagai 

lompatan perkembangan. Karena itulah anak usia dini dikatakan sebagai golden 

age (usia emas) yaitu usia yang sangat berharga dibanding usia-usia selanjutnya. 

Usia tersebut merupakan fase-fase kehidupan yang unik (Rahman, 2002 : 32). 

Sedangkan menurut Fadlillah (2012 : 132) anak usia dini dapat diartikan sebagai 

anak yang berada pada masa usia 0-6 atau 0-8 tahun. 

Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan 

dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan 

perkembangan. Anak usia dini mempunyai rentang usia yang sangat berharga 

dibanding usia-usia selanjutnya karena perkembangan kecerdasannya sangat luar 

biasa. Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik, dan berada pada masa 

proses perubahan berupa pertumbuhan, perkembangan, pematangan dan 

penyempurnaan, baik secara jasmani maupun rohaninya yang berlangsung seumur 

hidup, bertahap dan berkesinambungan (Mulyasa, 2012 : 16). 
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Anak usia dini adalah anak yang berusia 0-6 tahun. Usia ini adalah usia yang 

ditetapkan dalam UU yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam 

UU, bahwa pendidikan pada level ini terdiri dari tiga jenjang, yakni TK/RA 

(formal) yang mendidik anak berusia 4-6 tahun, KB (non formal) yang mendidik 

anak berusia 3-4 tahun, dan TPA (informal) yang mendidik anak berusia 0-3 tahun 

(Suyadi, 2011 : 69). 

Di Indonesia, anak usia dini ditujukan kepada anak yang berusia 0-6 tahun. 

Dalam pendidikannya mereka dikelompokkan berdasarkan usia, misalnya untuk 

umur 2-3 tahun masuk kelompok Taman Penitipan Anak, usia 3-4 tahun untuk 

Kelompok Bermain, atau 4-6 tahun untuk Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal 

(Masnipal, 2013 : 78). 

Berdasarkan beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah 

individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang 

sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Karena itulah 

anak usia dini dikatakan sebagai golden age (usia emas) yaitu usia yang sangat 

berharga dibanding usia-usia selanjutnya. Usia tersebut merupakan fase kehidupan 

yang unik, dan berada pada masa proses perubahan berupa pertumbuhan, 

perkembangan, pematangan dan penyempurnaan, baik secara jasmani maupun 

rohaninya yang berlangsung seumur hidup, bertahap dan berkesinambungan. 

2.3.2 Karakteristik Anak Usia Dini 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak bisa dipisahkan dari pemahaman 

terkait dengan karakteristik anak. Anak usia dini memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan orang dewasa karena tumbuh dan berkembang dengan banyak 



35 
 

 
 

cara, unik, dan berbda.Hartati (dalam Kurniawan, 2013 : 43-44) menjelaskan 

bahwa anak usia dini memiliki karakteristik: (a) memiliki rasa ingin tahu yang 

besar; (b) merupakan pribadi yang unik; (c) suka berfantasi dan beimaginasi; (d) 

masa potensial untuk belajar; (e) memiliki sikap egosentris; (f) memiliki rentan 

daya konsentrasi yang pendek; (d) merupakan bagian dari makhluk sosial. 

Menurut Isjoni (dalam Mulyasa, 2012 : 22-24) secara umum anak usia dini 

dikelompokkan menjadi beberapa usia : 

2.3.1.1 Usia 0-1 tahun, dengan karakteristik: mempelajari keterampilan motorik, 

mempelajari keterampilan menggunakan pancaindra, mempelajari 

komunikasi sosial bayi. 

2.3.1.2 Usia 2-3 tahun, dengan karakteristik: sangat aktif mengeksplorasi benda-

benda yang ada di sekitarnya. Ia memiliki kekuatan observasi yang tajam 

dan keinginan belajar yang luar biasa. Eksplorasi yang dilakukan oleh 

anak terhadap benda apa saja yang ditemui merupakan proses belajar 

yang sangat efektif. Motivasi belajar anak pada usia tersebut menempati 

grafik tertinggi disbanding sepanjang usianya bila tidak ada hambatan 

dari lingkungan. Anak mulai mengembangkan kemampuan bahasa, 

diawali dengan berceloteh, kemudian satu dua kata dan kalimat yang 

belum jelas maknanya. Anak terus belajar dan berkomunikasi, 

memahami pembicaraan orang lain dan belajar mengungkapkan isi hati 

dan pikiran. Anak mulai belajar mengembangkan emosi yang didasarkan 

pada bagaimana lingkungan memperlakukan dia. Sebab emosi bukan 

ditentukan oleh bawaan, namun lebih banyak pada lingkungan. 
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2.3.1.3 Usia 4-6 tahun, dengan karakteristik: berkaitan dengan perkembangan 

fisik, anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Hal itu bermanfaat 

untuk perkembangan otot-otot kecil maupun besar, seperti manjat, 

melompat, dan berlari. Perkembangan bahasa juga semakin baik. Anak 

sudah mampu memahami pembicaraan orang lain dan mampu 

mengungkapkan pikirannya dalam batas-batas tertentu, seperti meniru, 

mengulang pembicaraan. Perkembangan kognitif (daya pikir) sangat 

pesat, ditunjukkan dengan rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap 

lingkungan sekitar. Hal ini terlihat dari seringnya anak menanyakan 

segala sesuatu yang dilihat. Bentuk permainan anak masih bersifat 

individu, bukan permainan sosial, walaupun aktivitas bermain dilakukan 

anak secara bersama. 

Rahman (2002 : 32-36) menjelaskan bahwa anak usia dini mempunyai 

karakteristik sebagai berikut: (a) Usia 0-1 tahun, dengan karakteristik: 

mempelajari keterampilan motoric, mempelajari keterampilan menggunakan 

panca indera, mempelajari komunikasi sosial; (b) Usia 2-3 tahun, dengan 

karakteristik: anak sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di 

sekitarnya, anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa, anak mulai 

belajar mengembangkan emosi; (c) Usia 4-6 tahun, dengan karakteristik: anak 

sangat aktif melakukan berbagai kegiatan, perkembangan bahasa semakin baik, 

perkembangan kognitif sangat pesat, bentuk permainan anak masih bersifat 

individu; (d) Usia 7-8 tahun, dengan karakteristik: perkembangan kognitif anak 

masih berada pada masa yang cepat, anak mulai ingin melepaskan diri dari 
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otoritas orang tuanya, anak mulai menyukai permainan sosial, emosi anak mulai 

terbentuk dan tampak sebagai bagian dari kepribadian anak. 

Berdasarkan beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa anak usia dini 

mempunyai karakteristik sebagai berikut: (a) Usia 0-1 tahun, dengan karakteristik 

: mempelajari keterampilan motorik, mempelajari keterampilan menggunakan 

pancaindra, mempelajari komunikasi sosial bayi; (b) Usia 2-3 tahun, dengan 

karakteristik: anak sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di 

sekitarnya, anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa, anak mulai 

belajar mengembangkan emosi; (c) Usia 4-6 tahun, dengan karakteristik: anak 

sangat aktif melakukan berbagai kegiatan, perkembangan bahasa semakin baik, 

perkembangan kognitif sangat pesat, bentuk permainan anak masih bersifat 

individu; (d) Usia 7-8 tahun, dengan karakteristik: perkembangan kognitif anak 

masih berada pada masa yang cepat, anak mulai ingin melepaskan diri dari 

otoritas orang tuanya, anak mulai menyukai permainan sosial, emosi anak mulai 

terbentuk dan tampak sebagai bagian dari kepribadian anak. 

2.3.3 Program Pendidikan Anak Usia Dini 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang RI No 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur Pendidikan Anak Usia 

Dini. Bentuk satuan pendidikan menjadi tiga yaitu: (a) jalur pendidikan formal, 

berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudathul Atfal (RA), dan atau bentuk 

sederajat lainnya; (b) jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain 

(play group), Taman Penitipan Anak (TPA), dan atau bentuk sederajat lainnya; 

dan (c) jalur pendidikan informal yang diselenggarakan di lingkungan keluarga. 
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Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini menyatakan bahwa : 

“(1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebeum jenjang pendidikan 

dasar; (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur 

pendidikan formal, non formal, dan/atau informal; (3) Pendidikan Anak Usia 

Dini jalur pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat; (4) 

Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan non formal: KB, TPA, atau 

bentuk lain yang sederajat; (5) Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan 

informal: pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh 

lingkungan; dan (6) Ketentuan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di 

atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

 

Sedangkan bentuk-bentuk program PAUD menurut Rahman (2002 : 58-62) 

yaitu: (a) Pendidikan Keluarga; (b) Taman Penitipan Anak; (c) Kelompok 

Bermain; (d) Taman Kanak-kanak; (e) Taman Kanak-kanak Al-Qur’an; (f) Taman 

Pendidikan Al-Qur’an; dan (g) Sekolah Dasar. 

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan fondasi dasar bagi kepribadian anak. 

Anak yang mendapatkan pembinaan sejak usia dini akan dapat meningkatkan 

kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, yang itu akan berdampak pada 

peningkatan prestasi belajar, etos kerja produktivitas. Pada akhirnya anak akan 

lebih mampu mandiri dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Pendidikan 

Anak Usia Dini memegang peranan yang sangat penting dan menentukan bagi 

sejarah perkembangan anak selanjutnya, sebab Pendidikan Anak Usia Dini 

merupakan fondasi bagi dasar kepribadian anak. Anak yang mendapatkan 

pembinaan sejak usia dini akan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan 

fisik dan mental, yang itu berdampak pda peningkatan prestasi belajar, etos kerja 

dan produktivitas. Pada akhirnya anak akan lebih mampu untuk mandiri dan 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Pendidikan Anak Usia Dini dapat 
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dijadikan sebagai cermin untuk melihat bagaimana keberhasilan anak di masa 

mendatang. Anak yang mendapatkan layanan yang baik semenjak usia 0 tahun 

hingga usia 8 tahun memiliki harapan lebih besar untuk meraih keberhasilan di 

masa mendatang. Sebaliknya anak yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan 

yang memadai membutuhkan perjuangan yang cukup berat untuk 

mengembangkan kehidupan selanjutnya (Rahman, 2002 : 5-6). 

Menurut Patmonodewo (dalam Fitri, 2015 : 23) tujuan pendidikan anak 

prasekolah atau usia dini adalah untuk meningkatkan kualitas anak usia dini dan 

mempunyai dampak yang positif yang panjang terhadap peningkatan kualitas 

perkembangan anak. 

Solehuddin (dalam Firtri, 2015 : 21) mengatakan bahwa melalui pendidikan 

anak diharapkan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki antara lain 

agama, intelektual, sosial, emosi, fisik, memiliki dasar-dasar aqidah yang lurus 

sesuai dengan ajaran yang dianutnya, mengetahui sejumlah pengetahuan 

keterampilan dasar dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya serta 

memiliki motivasi dan sikap belajar yang positif. Pendidikan anak usia dini 

memegang peranan penting dan menentukan bagi perkembangan anak 

selanjutnya, sebab pendidikan anak usia dini merupakan fondasi dasar kepribadian 

anak dan mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya. 

Rahman (2002 : 48-49) mendeskripsikan fungsi pendidikan anak usia dini 

menjadi 5 fungsi utama, yaitu: (a) penanaman aqidah dan keimanan; (b) 

pembentukan dan pembiasaan perilaku positif; (c) pengembangan pengetahuan 
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dan keterampilan dasar; (d) pengembangan motivasi dan sikap belajar yang 

positif; (e) pengembangan segenap potensi yang dimiliki. 

2.4 Kelompok Bermain 

Kelompok bermain (KB) adalah bentuk satuan PAUD yang 

menyelenggarakan program bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun dengan 

toleransi sampai 6 tahun, jika di tempat tersebut belum tersedia TK. Tujuannya 

adalah untuk mengembangkan aspek fisik, mental, emosi, dan sosial anak 

(Sutarman dan Asih, 2016 : 54). Sedangkan menurut Mulyasa (2012 : 54) 

kelompok bermain (Play group) merupakan tempat bermain dan belajar bagi 

anak-anak sebelum memasuk Taman Kanak-kanan. Pada umumnya Play group 

menampung anak-anak normal dengan rentan usia 3-4 tahun. Kelompok bermain 

(Play group) bertujuan mengembangkan seluruh aspek fisik, mental, emosi, dan 

sosial anak. Isi program merupakan penjabaran dari visi dan misi, serta tujuan. 

Kelompok bermain adalah suấtu lembaga pendidikan untuk anak prasekolah 

umur 2 sampai 3 tahun, dan hamper sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan 

kasih saying kepada anak dengan cara bermain dengan mainan edukatif. 

Pendidikan yang diberikan bersifat implisir (tidak secara langsung). Anak benar-

benar dibuat agar tidak merasa seperti siswa yang sedang belajar, dan tidak ada 

targer-target kognitif yang spesifik (Muliawan, 2009 : 18-19). 

Depdiknas (dalam Kurniawan, 2013 : 47) menyatakan bahwa Kelompok 

Bermain (KB) adalah suatu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia 3-6 tahun 

yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam 
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menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta 

perkembangan selanjutnya, termasuk siap memasuki pendidikan dasar. Sedangkan 

Rahman (2002 : 60 ) menjelaskan bahwa kelompok bermain merupakan tempat 

bermain dan belajar bagi anak sebelum memasuki Taman Kanak-kanak. 

Kelompok bermain menampung anak usia 3-4 tahun. 

Tujuan pendidikan Kelompok Bermain meliputi tiga aspek, yaitu: (a) 

perawatan dan perlindungan kesehatan; (b) pemberian makanan dan gizi yang 

cukup; (c) pengasuhan dan pendidikan sesuai dengan tahap perkembangan dan 

potensi anak (Gutomo dalam Fitri, 2015 : 42). 

Berdasarkan beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa kelompok bermain 

adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 

sampai dengan 4 tahun yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar 

ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi 

anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangannya agar anak siap melanjutkan 

pendidikannya.  
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2.5 Kerangka Berpikir 

Anak sebagai generasi penerus dalam melaksanakan pembangunan, 

keberadaannya merupakan harapan bagi masa depan. Oleh karena itu perlu dibina, 

dididik sehingga potensi yang ada pada dirinya akan terus berkembang. 

Di dalam keluarga, anak pertama kali memperoleh pengetahuan dalam upaya 

pengembangan diri dan sifat-sifat sosialnya. Orang tua memandang perlu 

menyekolahkan anak di lembaga pendidikan pra sekolah. Mendaftarkan anak pada 

Kelompok Bermain tidak lain adalah usaha orang tua atau keluarga untuk 

mencarikan pengalaman belajar anak dalam rangka mempersiapkan anak untuk 

dapat mengembangkan kreativitasnya, terutama dalam hal kreativitas seni. 

Orang tua selayaknya mengenali terlebih dahulu pelaksanaan Kelompok 

Bermain dimana anak masuk. Kelompok Bermain merupakan salah satu program 

layanan PAUD Koronka yang diarahkan pada pengembangan seni dengan 

pembelajaran berbasis sentra secara moving class. Peran pendidik sangat 

diperlukan dalam mengembangkan kreativitas seni anak. Peran pendidik meliputi: 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi. Selain peran pendidik, peran orang tua juga menjadi titik sentral 

dalam pengembangan kreativitas anak. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkanhasilpenelitian dan pembahasandalampenelitian yang 

telahdilakukan di KelompokBermainKoronka, makadapatdisimpulkanbahwa: 

5.1.1. Peranpendidikdalammengembangkan kreativitas seni meliputi mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik. Para pendidik Kelompok Bermain Koronka mendidik peserta 

didiknya dengan cara memberikan tantangan, dan memberikan pujian. 

Pembelajaran yang digunakan menggunakan pembelajaran sentra. Untuk 

menumbuhkan jiwa kreativitas anak diperlukan pendidik yang mempunyai jiwa 

kreatif dengan menyediakan lingkungan yang dapat menstimulasi kreativitas anak. 

Pendidik mendampingi anak pada saat bermain di sentra. Untuk menilai 

kreativitas seni anak dapat dilihat ketika pelaksanaan pentas seni di acara tutup 

tahun. Akan terlihat antusias anak ketika pelaksaan pentas seni. 

5.1.2. Faktorpendukungdalammengembangkankreativitassenianakusiadini, 

diantaranya: (a) terpenuhinyasarana dan  prasarana yang memadai; (b) pendidik 

yang kreatif; (c) hubungan kerja sama yang baik dengan anak; dan (d) dukungan 

orang tua. 

5.1.3. Faktor penghambat kreativitas seni anak usia dini dipengaruhi oleh 

pendidik atau orang tua yang mematahkan ide yang dikemukakan anak, 

persaingan antar anak, pembatasan terhadap rasa ingin tahu anak, pendidik yang 

banyak melarang anak, serta pola asuh orang tua yang terlalu mengawasi anak.
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5.2 Saran  

5.2.1. Bagi pendidik seharusnya lebih memperhatikan kegiatan anak, tetapi tidak 

harus terlalu mengawasi dan melarang anak. Pendidik hanya disuruh untuk 

mendampingi ketika anak sedang bermain di sentra. 

5.2.2. Pendidik harus memperhatikan lingkungan disekitar anak. Untuk melatih 

anak mempunyai jiwa kreatif, maka diperlukan lingkungan yang mendukung anak 

dalam mengembangkan kreativitas.Karena jiwa kreatif anak perlu dipupuk sejak 

anakusiadini.
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