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MEDIA GAMBAR TERHADAP KREATIVITAS ANAK USIA 4-5 TAHUN 

DI TK NEGERI PEMBINA SIKUR TAHUN AJARAN 2017/2018 

MERI YUSNI 

E1F 014 020 

ABSTRAK 

 

 Permasalahan yang ditemukan dalam mengembangkan kreativitas anak di 

TK Negeri Pembina Sikur adalah tidak dimanfaatkannya alat permainan edukatif 

yang sudah disediakan oleh sekolah. Alat permainan edukatif yang ada hanya 

menjadi simpanan di gudang dan tidak pernah di aplikasikan dalam pembelajaran 

anak. Guru lebih monoton mengajar menggunakan majalah dan buku tugas anak. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu eksperimen dengan desain Randomized 

Pretest-Postest Control Group Design yaitu adanya kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol. Untuk memperoleh pengembangan yang optimal, kelompok 

perlakuan diberikan treatmen sebanyak 5 kali sedangkan kelompok kontrol tidak 

mendapat perlakuan. Untuk mendapat hasil data yang sesuai, peneliti 

mengumpulkan data dari hasil observasi, dokumentasi dan instrumen 

pengembangan kreativitas anak. Subjek yang diambil sebanyak 2 kelas yaitu kelas 

A1 sebagai kelompok perlakuan dengan jumlah 10 anak yang terdiri dari 4 laki-

laki dan 6 perempuan, dan kelompok A2 sebagai kelompok kontrol dengan 

jumlah 8 anak yang terdiri dari 4 laki-laki dan 4 perempuan. 

 Hasil penelitian ini pada tahap pre-test yaitu untuk kelompok A1 57,37% 

dan kelompok A2 54,37%. Pada tahap post-test yaitu setelah kelompok perlakuan 

mendapat treatment diperoleh hasil kelompok A1 74,25% dan kelompok A2 

56,40%. Hasil akhir perbandingan pre-test dan post-test yaitu kelompok perlakuan 

(A1) mengalami peningkatan 16,88% sedangkan kelompok kontrol (A2) hanya 

2,03%. Melalui pemanfaatan alat permainan edukatif yaitu media gambar dalam 

kegiatan pembelajaran anak, guru mampu meningkatkan kreativitas anak usia 4-5 

tahun. Sehingga pemanfaatan alat permainan edukatif media gambar akan 

berpengaruh pada kreativitas anak usia 4-5 tahun di TK Negeri Pembina Sikur 

Tahun Ajaran 2017/2018. 

Kata kunci : Alat Permainan Edukatif (APE) dan Kreativitas 
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THE EFFECT OF THE USE OF PICTURE MEDIA EDUCATIVE GAME 

ON THE CREATIVITY OF 4-5 YEAR OLD CHILDREN IN PUBLIC 

KINDERGARTEN OF SIKUR IN ACADEMIC YEAR 2017/2018 

MERI YUSNI 

E1F014020 

ABSTRACT  

The problem in developing the children creativity in Public Kindergarten of 

Sikur is that the available educative game at school is not used. The educative 

games were stored and had never been used in teaching. The teachers are 

monotonous in teaching only using magazine and task book. This research s 

experimental study designed as randomized pre test – post test   with treated and 

control groups. To gain the maximum development, the treated group were 

treated 5 times and the control group come with no treatment. The data were 

collected through observation, documentation with the children creativity 

development instrument. The object were 2 classes of A1 as treated group 

consisting of 10 children 4 of whom are male and the 6 others are female, and A2 

group as the control group consisting of 8 children, 4 of whom are male and the 4 

other are female.  

The research showed that in pre test A1 group got the value of 57.37% 

while the A2 got 54.37%. In post test, after the treatment, the treated group of A1 

got 74.25% and A2 got 56.40%. the final comparison of pre test and post test 

showed that the value of treated group increased up to 16.88% while  the control 

group of A2 increased only 2.03%. Using educative game of picture media, the 

teacher can increase the creativity of 4-5 year old children. The use of educative 

game of picture media affected the creativity of 4-5 year old children in Public 

Kindergarten of Sikur in Academic Year 2016/2018. 

 

Keywords: educative game, and creativity   
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Pendahuluan  

Pendidikan anak usia dini 

merupakan pendidikan yang 

diarahkan untuk mengembangkan 

seluruh ranah perkembangan anak, 

baik aspek nilai fisik motorik, 

kognitif, bahasa, sosial emosional, 

seni dan moral agama. Keenam 

aspek perkembangan ini harus 

dikembangkan dan ditingkatkan 

secara seimbang dan 

berkesinambungan karena pada 

dasarnya keenam aspek ini saling 

berhubungan satu sama lain. Selain 

keenam aspek perkembangan 

tersebut juga ada perkembangan 

yang dikembangkan melalui 

pendidikan anak usia dini yaitu 9 

kecerdasan jamak. Namun 

demikian aspek-aspek 

perkembangan diantara keduanya 

memiliki fokus yang sama untuk 

memberi stimulasi yang baik 

terhadap tumbuh kembang anak. 

 Pada dasarnya manusia 

telah memiliki potensi kreatif sejak 

awal ia diciptakan. Potensi kreatif 

ini dapat dilihat melalui keajaiban 

alamiah seorang bayi dalam 

mengeksplorasi apa pun yang ada 

disekitarnya. Dengan potensi 

kreativitas alami yang dimilikinya, 

anak akan selalu membutuhkan 

aktivitas yang syarat dengan ide-

ide kreatif. 

 Peraturan Pemerintah no 

146 tahun 2014, kompetensi inti 

kurikulum 2013 pada bagian ke 4 

yaitu keterampilan. Menunjukkan 

yang diketahui, dirasakan, 

dibutuhkan, dan dipikirkan melalui 

bahasa, musik, gerakan, dan karya 

secara produktif dan kreatif, serta 

mencerminkan perilaku anak 

berakhlak mulia. 

  Setiap anak berhak untuk 

mendapatkan kualitas yang tinggi 

dalam pembelajaran. Namun perlu 

diingat bahwa anak tidak diajarkan 

untuk belajar melainkan belajar 

sambil bermain. Jadi setiap 

kegiatan anak dalam proses 

pembelajaran harus dilakukan 

dengan menyenangkan melalui 

berbagai permainan agar anak tidak 

bosan. 

  Tujuan mengembangkan 

aspek perkembangan anak ini 

tentunya harus didukung oleh 

media yang digunakan dalam 

melakukan stimulasi yaitu 

diantaranya ruang kelas yang 

nyaman, suasana kelas yang 

menyenangkan, sarana dan 

prasarana yang memadai. Namun, 

kebanyakan fakta di lembaga 
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adalah alat permainan yang ada 

tidak bisa digunakan secara 

optimal, terutama bagi lembaga 

pendidikan swasta yang berada di 

pedesaan. Contohnya saja ketika 

alat permainan tidak memadai 

dengan jumlah anak, sehingga 

hanya guru saja yang menjelaskan 

dan menggunakan alat permainan 

tersebut. Sedangkan alat permainan 

edukatif sendiri syaratnya harus 

bisa dimainkan oleh anak. 

Sehingga anak tidak bisa 

melakukan kegiatan dan tidak 

mengeksplor kemampuannya 

sendiri.  

  Ketika proses bermain, 

berbagai aspek bisa dikembangkan 

anak sekaligus, namun jika alat 

pendukung permainan tidak 

memadai, maka perkembangan 

anak tidak akan berjalan 

sebagaimana mestinya. Hal inilah 

yang sering menjadi penyebab 

tidak efektifnya pembelajaran. 

 Seorang guru harus kreatif 

dalam menggunakan alat 

permainan yang akan digunakan. 

Misalnya ketika alat permainan 

balok tidak mencukupi terhadap 

banyaknya anak dikelas. Maka 

guru bisa mengajak anak membuat 

balok dari karton atau kertas bekas 

yang sudah tidak digunakan. 

Kegiatan ini juga bisa dianggap 

sebagai pembelajaran bagi anak. 

Sehingga kreativitas guru dalam 

mengajar juga bisa merangsang 

kreativitas pada anak. 

Metode  

  Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang 

digunakan disini yaitu penelitian 

True Experimental Design 

(Sugiyono, 2016: 112). Dimana 

peneliti melakukan eksperimen 

terhadap subjek untuk menemukan 

pengaruh signifikan atau tidaknya 

penggunaan APE terhadap 

kreativitas anak. Peneliti dapat 

mengontrol semua variabel luar 

yang mempengaruhi jalannya 

eksperimen. Dengan demikian 

validitas internal (kualitas 

pelaksanaan rancangan penelitian) 

dapat menjadi tinggi. Menurut 

Dantes (2012: 85) penelitian 

eksperimental umumnya menuntut 

kontrol yang ketat pada pengaruh 

variabel lain diluar variabel 

perlakuan (treatmen). Dengan 

pelaksanaan seperti ini, pada 

umumnya penelitian eksperimen 

dianggap sebagai penelitian yang 

mampu memberi informasi paling 

mantap, baik ditinjau dari internal 
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validity maupun dari eksternal 

validity. Bentuk desain yang 

digunakan yaitu Randomized 

Pretest-Postest Control Group 

Design yaitu memasukkan grup 

kedua sebagai kelas kontrol dan 

pemilihan subjek secara acak 

dalam setiap grup. 

 Rencana Perlakuan 

a. Melakukan observasi dengan 

mengamati lingkungan sekolah 

dan mengamati kelas yang 

akan diberikan perlakuan, serta 

melakukan diskusi dengan 

guru kelas terkait proses 

pembelajaran yang akan 

digunakan dan sejauh mana 

kemampuan anak. Hal ini 

dilakukan untuk menyatukan 

persepsi antara guru dan 

peneliti terkait dengan 

penerapan proses pembelajaran 

dan juga penggunaan APE atau 

media di sekolah. 

b. Langkah  kedua,  peneliti  

menyusun  rencana  tindakan  

berupa rencana pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut:  

1) Menyiapkan RPPH 

2) Menyiapkan lembar 

pedoman pengamatan 

terhadap aktivitas anak 

selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

3) Menyiapkan lembar 

instrument dan observasi 

untuk mencatat sejauh mana 

perkembangan kreativitas 

anak 

 

4) Menyediakan media gambar 

5) Menyiapkan  kamera  

sebagai  alat  bantu  untuk  

memperoleh  data visual 

dan dokumentasi.  

 

 Teknik Analisis Data 

Kegiatan dalam analisis data 

adalah : mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data 

berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap 

variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menjawab 

rumusan masalah dan melakukan 

perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan. 

Untuk melakukan analisis data, 

peneliti melakukan analisis pada 

hasil pre-test dan post-test 

kelompok perlakuan yaitu 

kelompok A1. Untuk kelompok A2 

sebagai kelompok kontrol, data 

yang diperoleh tidak dianalisis 

melainkan dijadikan sebagai 
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pembanding berhasil atau tidaknya 

eksperimen yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap kelompok 

perlakuan. Untuk mengetahui hasil 

dari penelitian ini digunakan 

rumus: 

1. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini perlu 

dilakukannya uji normalitas 

karena berfungsi untuk 

mengetahui apakah data 

berdistribusi normal. 

Analisis statistik parametris 

bekerja berdasarkan asumsi 

bahwa data variabel yang 

akan dianalisis berdasarkan 

distribusi normal. Adapun 

uji normalitas yang 

digunakan dalam penelitian 

ini adalah menggunakan 

Chi Kuadrat χ 2. 

 

𝑥2 = ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
 

 

2. Uji Hipotesis 

Statistik parametris yang 

digunakan untuk menguji 

hipotesis komparatif rata-rata 

dua sampel bila datanya 

berbentuk interval atau ratio 

adalah menggunakan t-test. 

 

 

 

 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  Hasil Observasi 

Penelitian ini dilakukan di TK 

Negeri Pembina Sikur, lembaga ini 

peneliti pilih karena merupakan 

satu-satunya lembaga pra sekolah 

yang berstatus negeri di Kecamatan 

Sikur. Sekarang ini, ada 4 

kelompok kelas yang ada di TK 

Negeri Pembina Sikur dengan 

jumlah peserta didik mencapai 62 

Siswa. Untuk tenaga pendidik 

berjumlah 5 orang termasuk kepala 

sekolah. 

1) Pada tanggal 18 April 

2018, kegiatan yang 

diberikan yaitu membuat 

gambar melalui teknik 

cap. Alat yang digunakan 

yaitu kertas HVS, pelepah 

pisang dan pewarna 

makanan yang sudah 

dicelupkan pada kain 

untuk stempel. 

2) Pada tanggal 19 April 

2018, anak melakukan 

kegiatan kolase dari 

media gambar rumah. 

Kegiatan ini dilakukan 

dengan cara menempel 

kertas warna pada gambar 

𝑡 =  
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟²
 



5 
 

yang sudah disediakan 

sesuai dengan bentuknya. 

Kertas warna yang akan 

ditempel bebas dipilih 

oleh anak sesuai dengan 

keinginannya sendiri. 

3) Pada hari Jumat, 20 April 

2018. Kegiatan yang 

dilakukan didalam kelas 

hanya sebentar, karena 

pada hari Jumat sebelum 

masuk kelas, anak akan 

berkumpul bersama guru 

untuk kegiatan 

keagamaan yiatu 

pembacaan ayat-ayat 

pendek serta hafalan 

do’a-do’a. Untuk 

kegiatan didalam kelas, 

guru hanya memberikan 

gambar kepada anak 

untuk diwarnai dan 

diberikan kebebasan 

dalam mengkreasikan 

warna sesuai keinginan 

anak. 

4) Pada tanggal 23 April 

2018, kegiatan yang 

dilakukan yaitu 

mengkreasikan gambar 

dengan teknik kolase. 

Setiap anak diberikan 

gambar dan guru 

meminta anak mewarnai 

bagian tertentu pada 

gambar. Pada bagian 

lainnya guru meminta 

anak menggunakan teknik 

kolase untuk menghias 

gambar yang diberikan. 

Alat kolase yang 

diberikan yaitu dakron 

dan kapas. 

5) Pada tanggal 24 April 

2018, kegiatan perlakuan 

terakhir diberikan guru 

memberi contoh gambar 

dipapan tulis. Selanjutnya 

anak diminta 

menggambar sesuai 

keinginan mereka di buku 

gambar yang sudah 

disediakan. Ketika 

selesai, anak selanjutnya 

memberi warna sesuai 

dengan keinginannya. 
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 Hasil Pre-test dan Post-test 

1. Hasil pre-test dan post-test 

kelompok A1 (Kelompok 

Perlakuan) 

Nama Nilai 

pre-

test 

Nilai 

(%) 

Nilai 

post-

test 

Nilai 

(%) 

KY 49 61,25% 64 81,25% 

NZ 48 60,00% 58 72,50% 

LL 45 56,25% 59 73,75% 

NI 44 55,55% 58 72,50% 

IN 41 51,25% 56 70,00% 

AQ 37 46,25% 50 62,50% 

AD 53 66,25% 62 77,50% 

RV 50 62,50% 63 78,75% 

RN 39 48,75% 57 71,25% 

ZN 53 66,25% 67 83,75% 

Jumlah  459 57,37% 594 74,25% 

 

2. Hasil pre-test dan post-test 

kelompok A2 (Kelompok 

Kontrol) 

Nama Hasil 

pre-

test 

Nilai 

(%) 

Hasil 

post-

test 

Nilai 

(%) 

EL 43 53,75% 47 58,75% 

ZK 47 58,75% 48 60,00% 

VN 46 57,50% 50 62,50% 

TN 50 62,50% 52 65,00% 

ZN 39 48,75% 40 50,00% 

FD 30 37,50% 27 33,75% 

RS 40 50,00% 42 52,50% 

AS 53 66,25% 55 68,75% 

jumlah 348 54,37% 361 56,40% 

 

 Uji Normalitas 

Interval Fo Fh Fo-Fh 
(Fo-

Fh)2 

(𝑓𝑜 − 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
 

60-63 

64-67 

68-71 

72-75 

76-80 

81-84 

1 

0 

2 

3 

3 

1 

0,270 

1,334 

3,396 

3,396 

1,334 

0,270 

0,730 

-1,334 

-1,396 

-0,396 

1,666 

0,730 

0,5329 

1,7795 

1,9488 

0,1568 

2,7755 

0,5329 

1,973 

1,333 

0,573 

0,046 

2,080 

1,917 

Jumlah 10 10   7,922 

 Harga fh 

 2,7% x 10 = 0,270 

 13,34% x 10 = 1,334 

 33,96% x 10 = 3,396 

 33,96% x 10 = 3,396 

 13,34% x 10 = 1,334 

 2,7% x 10 = 0,270 

 

 Uji hipotesis 

𝑡 =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

𝑡 =
0,892√10 − 2

√1 − (0,892)2
 

𝑡 =
0,892√8

√1 − 0,795
 

𝑡 =
2,522

0,452
= 5,579 
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Hasil dari thitung kemudian 

dibandingkan dengan ttabel dengan 

(dk = n-2 = 10-2 = 8) dan bila taraf 

kesalahan sebesar 5% maka ttabel = 

2,306. Hasil penelitian bisa 

dikatakan siginifikan jika hasil 

hitung lebih besar dari tabel 

(thitung>ttabel). Dari hasil 

penghitungan data diatas diperoleh 

thitung 5,579>2,306 dari ttabel. 

Sehingga Ha diterima dan Ho 

ditolak. 

 Pembahasan  

 Hasil data pre-test 

kelompok A1 dengan nilai rata-

rata yaitu 57,37% dan hasil data 

post-test yaitu 74,25%. 

Kesimpulan hasil data pre-test 

dan post-test diatas yaitu 

kemampuan anak mengalami 

peningkatan dengan rata-rata 

kelompok sebanyak 16,88%. Hal 

ini dikarenakan adanya 

perlakuan, treatmen berupa 

penggunaan alat permainan 

eduaktif yaitu media gambar 

dalam keseharian anak yang 

diberikan kepada kelompok A1. 

Peran guru dalam pembelajaran 

harian anak turut mendukung 

keberhasilan peningkatan hasil 

kreativitas siswa melalui 

penggunaan media gambar.  

 Hasil data pre-test pada 

kelompok A2 dengan nilai rata-

rata yaitu 54,37% dan hasil data 

post-test yaitu 56,40%. 

Kesimpulan hasil data yang 

diperoleh yaitu mengalami 

sedikit peningkatan kemampuan 

pada anak sebanyak 2,03%. 

Tidak terlalu banyaknya 

peningkatan pada hasil post-test 

kelompok A2 dikarenakan tidak 

adanya treatmen yang diberikan 

selama penelitian berlangsung 

karena kelompok A2 dijadikan 

kelompok kontrol oleh peneliti. 

 Setelah dilakukannya 

treatmen menggunakan media 

gambar, ada anak yang 

mengalami peningkatan dan ada 

yang belum mengalami 

peningkatan. Ananda ZN 

merupakan anak yang 

mengalami peningkatan yang 

tinggi, hal ini dikarenakan ia 

fokus dalam pembelajaran dan 

tidak malu untuk bertanya, ia 

juga mampu mengerjakan tugas 

secara mandiri. Pada kelompok 

perlakuan, ananda AQ 

mengalami peningkatan pada 

hasil post-test, pada hasil pre-test 

ananda AQ masih belum bisa 

mengerjakan tugas sampai 

selesai dan masih mengandalkan 
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bantuan orang lain terutama 

guru, namun setelah diberi 

perlakuan, ia mulai belajar 

mandiri dan mengerjakan tugas 

sampai selesai. 

 

Simpulan dan Saran 

  Simpulan  

 Berdasarkan hasil analisis data 

yang telah dilakukan, penggunaan 

alat permainan edukatif media 

gambar memiliki manfaat terhadap 

meningkatnya kreativitas anak usia 

4-5 tahun. Hal ini diperoleh dari 

hasil pengujian hipotesis 

kemampuan kreativitas anak yaitu 

dari data pre-test dan post-test 

kelompok yang dijadikan subjek 

perlakuan diperoleh thitung = 5,579 

lebih besar dari ttabel = 2,306 yang 

artinya (μ y A > μ y B). Dengan 

adanya peningkatan sebanyak 

16,88% dari hasil perbandingan pre-

test dan post-test pada kelompok A1 

sebagai kelompok perlakuan. 

Peningkatan ini dapat dicapai karena 

adanya treatmen yang diberikan 

peneliti secara terus menerus. 

Sedang untuk kelompok kontrol 

meningkat sebanyak 2,03% 

dikarenakan kelompok kontrol tidak 

mendapat treatmen selama 

eksperimen dilakukan. Sehingga Ha 

diterima dan Ho ditolak. Hal ini 

berarti penggunaan media gambar 

dalam pembelajaran berpengaruh 

terhadap meningkatnya kemampuan 

kreativitas anak pada kelompok A 

usia 4-5 tahun di TK Negeri 

Pembina Sikur Tahun Ajaran 

2017/2018. 

  Saran  

Adapun saran yang dapat 

diberikan peneliti adalah : 

1. Dalam proses pembelajaran 

hendaknya : 

a. Memanfaatkan alat 

permainan edukatif yang ada 

sebagai sarana belajar anak 

b. Menggunakan alat permainan 

edukatif sesuai dengan 

standar operasional prosesdur 

yang ada 

c. Menggunakan dan 

memanfaatkan alat 

permainan edukatif yang ada 

dengan baik dan benar 

2. Dalam proses pembelajaran 

hendaknya guru melakukan : 

a. Mempersiapkan perencanaan 

pembelajaran serta alat dan 

bahan yang diperlukan 

dengan matang 

b. Mengkreasikan alat 

permainan edukatif yang ada 

c. Mengajarkan hal baru kepada 

anak melalui kreasi yang 

dibuat guru 
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d. Memanfaatkan waktu sebaik 

mungkin sesuai dengan 

perencanaan awal. 

3. Bagi sekolah atau pengelola 

lembaga PAUD hendaknya : 

a. Menyediakan sarana dan 

prasarana pembelajaran yang 

beragam agar perkembangan 

anak tercapai secara optimal 

b. Melakukan koordinasi 

dengan guru ataupun orang 

tua siswa tentang proses 

pembelajaran dan materi 

yang akan disampaikan pada 

anak 

4. Bagi peneliti lain agar dapat 

melakukan hal berikut : 

a. Memanfaatkan alat 

permainan lain dalam 

mengembangkan aspek-

aspek perkembangan anak 

agar alat permainan edukatif 

yang ada dapat dimanfaatkan 

secara maksimal. 

b. Meneliti alat permainan 

edukatif lainnya dalam 

mengembangkan berbagai 

aspek perkembangan anak. 
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