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Mengembangkan Kreativitas Anak Melalui Metode Bermain Plastisin Pada 

Siswa Kelompok B Paud Deca Anugrah Pamongo Desa Seteluk Tengah 

Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat  

Tahun Pelajaran 2017/2018 

 

Abstrak 

 

Oleh 

Sri Banung 

NIM. E1F 113 072 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil observasi peneliti yaitu terdapat 10 

anak atau 54%  anak  dari 23 anak yang ada di kelompok B memiliki kreativitas 

yang belum berkembang dengan baik. Pengembangan kreativitas sejak usia dini, 

tinjauan dan penelitian-penelitian tentang proses kreativitas, kondisi-kondisinya 

serta cara-cara yang dapat memupuk, merangsang dan mengembangkannya 

menjadi sangat penting. Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah pengembangan kreativitas anak melalui 

metode bermain plastisin pada siswa Kelompok B PAUD Deca Anugrah Pamongo 

Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 

Pelajaran 2017/2018? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk  untuk 

mengembangkan kreativitas anak melalui metode bermain plastisin pada siswa 

Kelompok B PAUD Deca Anugrah Pamongo Desa Seteluk Tengah Kecamatan 

Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Pelajaran 2017/2018. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian pengembangan. Adapun jumlah subjek dalam penelitian ini 

adalah 10 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

observasi dan dokumentasi sedangkan analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil observasi perkembangan kreativitas  anak pada tahap pengembangan I 

mencapai 60.5% termasuk kategori mulai berkembang (MB). Hasil observasi 

perkembangan kreativitas anak pada tahap pengembangan II meningkat  10.11% 

menjadi 70.67% termasuk kategori Berkembang Sesuai Harapan (BSH). Hasil 

observasi perkembangan kreativitas anak pada tahap pengembangan III 

perkembangan kreativitas anak mengalami peningkatan 16% sehingga nilai akhir 

menjadi 86.67% termasuk kategori BSH. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan bermain plastisin yang dilakukan dengan benar dan 

optimal dapat meningkatkan perkembangan kreativitas anak kelompok B di 

PAUD Deca Anugrah Pamongo Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

Kata Kunci: perkembangan kreativitas, bermain plastisin 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam peraturan menteri  nomor 58 tahun 2009 standar pendidikan 

anak usia dini di antaranya, yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan.  

Maka  dari  itu  dapat  dikatakan  standar  tingkat pencapaian  merupakan  

gambaran  pertumbuhan  dan  perkembangan yang  diharapkan  pada  dalam  

rentang  usia  tertentu,  seperti perkembangan nilai, agama dan moral, fisik, 

kognitif, bahasa dan sosialemosional.  

Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan 

dengan memberikan fasilitas belajar yang sesuai dengan tingkat berpikir 

anak. Proses belajar pada PAUD ditekankan pada pengembangan proses 

berpikir dan proses berkreasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan yang 

dimiliki oleh anak. Salah satu proses yang penting dikembangkan pada 

PAUD adalah pengembangan kreativitas. 

 Pengembangan kreativitas sejak usia dini, tinjauan dan penelitian-

penelitian tentang proses kreativitas, kondisi-kondisinya serta cara-cara yang 

dapat memupuk, merangsang dan mengembangkannya menjadi sangat 

penting. Kreativitas merupakan daya dan atau kemampuan manusia untuk 

menciptakan sesuatu. Kemampuan ini dapat terkait dengan bidang seni 

maupun ilmu pengetahuan. Kreativitas merupakan manifestasi dari individu 

yang berfungsi sepenuhnya. dengan kreativitas memungkinkan manusia 

untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam era pembangunan ini 

kesejahteraan dan kejayaan masyarakat maupun negara bergantung pada 

sumbangan kreatif, berupa ide-ide baru, penemuan-penemuan baru dan 

teknologi baru. Untuk mencapai hal ini perlulah sikap, pemikiran dan 

perilaku kreatif dipupuk sejak dini. 

Semua anak mempunyai potensi untuk kreatif, walaupun tingkat 

kreativitasnya berbeda-beda. Akibatnya, kreativitas seperti halnya setiap 

potensi lain, perlu diberi kesempatan dan rangsangan oleh lingkungan untuk 

berkembang. Titik pandangan baru mengenai kreativitas mendorong 

diadakannya penelitian untuk menentukan apa saja kondisi lingkungan yang 

menguntungkan dan membekukan perkembangan kreativitas. Banyak hal 

dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas, seperti memberi dorongan 

kreatif, waktu untuk bermain dan sebagainya. Anak membutuhkan waktu dan 

kesempatan menyendiri untuk mengembangkan kehidupan imajinatif yang 

kaya. Selain hal tersebut mereka juga membutuhkan sarana untuk bermain 

dan kelak sarana lainnya harus disediakan untuk merangsang dorongan 

eksperimental dan eksplorasi, yang merupakan unsur penting dari semua 

kreativitas dengan dukungan lingkungan yang merangsang. 

Peletakan dasar kepribadian, pengembangan, dan pembentukan 

kepribadian anak tergantung pada awalnya ketika anak tersebut memperoleh 

pengalaman pertamanya dalam proses pembelajaran yang dialaminya. Proses 

pembelajaran kreatif dengan memberikan rangsangan belajar bagi anak 

sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya akan sangat menentukan masa 

depan anak. 

Beberapa pendapat yang menjelaskan tentang  masa kanak-kanak 
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yang  dikenal  dengan  masa  bermain,  hal  ini  dikarenakan  anak-anak 

menghabiskan  sebagian  besar  waktunya  dengan  bermain,  karena bermain 

merupakan hal yang menyenangkan bagi anak-anak. Dengan hal ini anak-

anak terkadang tidak menyadari dengan bermain anak akan mempelajari  

banyak  hal.  Dalam  melakukan  kegiatannya  anak-anak tentunya  tidak  

terlepas  dari  penggunaan  anggota  tubuhnya,  dan kemampuan setiap anak 

akan berbeda sehingga kreativitasnya juga akan berbeda.  

   Metode yang bisa dilakukan oleh  guru  dalam  membantu  anak    

yang  mengalami  masalah  tersebut, salah  satunya  adalah  kegiatan  

bermain  platisin.  Dalam  kegiatan  tersebut  individu  atau  anak  melakukan  

kegiatan  bermain  dengan menggunakan  media  platisin,  karena  selama  ini  

untuk  membantu menstimulasi  kreativitas anak  belum  menggunakan  

media  platisin, platisin  pun  mempunyai  kelebihan  yaitu  dengan  tekstur  

yang  lembut maka  akan  memudahkan  anak  untuk  meremas,  mencubit  

serta membentuk  berbagai  bentuk  yang  di  kehendaki  sehingga  akan  

dapat membantu menstimulasi kelenturan dan kekuatan otot-otot halus pada 

pergelangan  tangan  dan  jari-jemari  anak sehingga anak akan bisa 

berkreatifitas sesuai keinginannya.   

Maka  dari  itu  kegiatan tersebut dapat  membantu individu dalam 

meningkatkan kreativitasnya dengan baik dan benar,  karena  kegiatan  tersebut  

melatih  individu untuk  mengkoordinasikan  otot-otot  halus  yaitu  jari-jemari  

dan pergelangan  tangan,  hal  ini  merupakan  latihan  agar  perkembangan 

motorik halus anak pada jari-jemari dan pergelangan tangannya lentur, 

sehingga anak mempunyai kekuatan dalam memegang pensil,  crayon, gunting  

dan  lain-lain  yang  dapat  membantu  aktivitas  anak  dalam kehidupan  

sehari-hari.  Dengan  demikian  kreativitas anak didik kelompok B  di PAUD 

Deca Anugrah Pamongo Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten 

Sumbawa Barat dapat ditingkatkan karena dari hasil observasi yang telah 

dilakukan masih terdapat 13 anak atau 54%  anak  dari 23 anak yang ada di 

kelompok B memiliki kreatifitas yang belum berkembang dengan baik. 

 Berdasarkan uraian  permasalahan  tersebut  maka  peneliti tertarik 

untuk mengangkat judul penelitian “Mengembangkan Kreativitas Anak Melalui 

Metode Bermain Plastisin Pada Siswa Kelompok B PAUD Deca Anugrah 

Pamongo Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat 

Tahun Pelajaran 2017/2018.” 

A. RumusanMasalah 
Berdasarkan  latar  belakangmasalah  tersebutdi  atas, rumusan  masalah 

dalam penelitian ini adalah:  "Bagaimanakah pengembangan kreativitas anak 

melalui metode bermain plastisin pada siswa Kelompok B PAUD Deca 

Anugrah Pamongo Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten 

Sumbawa Barat Tahun Pelajaran 2017/2018?” 

B. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

kreativitas anak melalui metode bermain plastisin pada siswa Kelompok B 

PAUD Deca Anugrah Pamongo Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk 

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Pelajaran 2017/2018.  
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C. Manfaat Penelitian 
Tercapainya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Guru  

Proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam 

meningkatkan kreativitas anak didik di PAUD Deca Anugrah Pamongo 

Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.  

2. Sekolah  

a. Sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk bisa menerapkan metode 

bermain dengan media platisin sehingga anak-anak lebih kreatif  

b. Dapat membantu sekolah dalam mengatasi masalah kreativitas anak 

c. Sebagai evaluasi bagi sekolah untuk mengidentifikasi hambatan atau 

penyimpangan yang mungkin terjadi dalam proses pengembangan 

perkembangan kreativitas anak sehingga jika terjadi hambatan dapat 

dilakukan perbaikan sejak dini.  

3. Anak  Didik  

a. Anak didik dapat  percaya  diri  dalam  menyelesaikan  tugasnya.  

b. Anak didik dapat mencurahkan  imajinasinya sesuai keinginan tanpa  

takut salah.  

c. Siswa jadi termotivasi dalam pembelajaran yang meningkatkan   

kreativitasnya.  

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Kreativitas Anak Usia Dini 
Kreativitas merupakan suatu aktifitas yang sifatnya sangat kompleks, 

sehingga tidak dapat dipungkiri pengertian kreatifitas menyebar luas dan 

banyak digunakan melalui individu-individu yang memiliki keahlian berbeda 

dan peradaban yang variatif hingga secara otomatis hal ini menyebabkan 

munculnya sejumlah definisi . 

Amabile (dalam Munandar, 2002). Mendefinisikan kreativitas sebagai 

ptoduk suatu respon atau karya yang baru dan sesuai dengan tugas yang 

dihadapi .Menurut Rensulli (dalam Munandar,2002) kreativitas adalah 

kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru. Kemampuan untuk memberi 

gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah atau 

sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-
unsur yang sudah ada sebelumnya . 

Menurut Hurlock,  (1999: 31) bahwa: “Kreativitas menekankan hasil 

dari orang yang kreatif dan orisinalitas hasil tersebut dalam kelompok sosial 

secara keseluruhan. Konsep ilmiah menekankan bahwa kreativitas merupakan 

suatu proses atau cara pemikiran yang menghasilkan sesuatu yang baru dan 

berbeda bagi orang yang bersangkutan”.  

Torrance (dalam Al-khalili, 2005) menambahkan bahwa kreativitas 

mengandung sensitivitas terhadap problematika-problematika dan kesulitan 

dalam bidang apapun , kemudian menyusun sebagian pemikiran atau data-data 

teoritis yang digunakan untuk mengatasi problematika tersebut, dan menguji 

data-data itu, serta menyampaikan hasil-hasil kepada orang lain. Namun, setiap 

individu memiliki cara-cara yang berbeda dalam pemikiran  dalam kemampuan 
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mengatasi masalah, maupun menyampaikan ide. Hal ini sesuai dengan definisi 

kreativitas yang dikemukakan Guilford (dalam Al-Khalili, 2005) yaitu, sistem 

dari beberapa kemampuan nalar sederhana,dan berbeda satu sama lain 

dikarenakan perbedaan bidang kreativitas tersebut. 

Guilfrod  (dalam Munandar :2009) mengemukakan ciri – ciri 

kreativitas    sebagai berikut : 

1) Kelancaran berfikir (Fluency of thinking) yaitu kemampuan untuk 

menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara 

cepat. Dalam kelancaran berfikir , yang ditekankan adalah kuantitas dan 

bukan kualitas. 

2) Keluwesan berfikir (Flexibility) yaitu kemampuan untuk memproduksi 

sejumlah ide,  jawaban – jawaban atau pertanyaan – pertanyaan  yang 

bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda – 

beda, mencari cara atau alternative yang berbeda - beda, serta mampu 

menggunakan bermacam – macam pendekatan atau cara pemikiran. Orang 

yang kreativ adalah orang yang luwes dalam berfikir.  

3) Mereka dengan mudah dapat meninggalkan cara berfikir lama dan 

menggantikannya dengan cara berfikir yang baru. 

4) Elaborati (elaboration), yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan 

dan menambahkan atau memperinci detail - detail suatu objek , gagasan atau 

situasi sehingga menjadi menarik. 

5) Originalitas (originality),  yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan 

unik atau kemampuan untuk mencetuskan gagasan asli. 

Menurut Martini Jamaris (2006: 67) aspek kreativitas meliputi:  

1) Kelancaran, yaitu kemampuan untuk memberikan jawaban dan 

mengemukakan gagasan atau ide-ide yang ada dalam pikiran anak dengan 

lancar.  

2) Kelenturan, yaitu kemampuan untuk mengemukakan berbagai alternatif 

dalam pemecahan masalah  

3) Keaslian, yaitu kemampuan untuk menghasilkan berbagai ide atau karya 

yang asli hasil pemikiran sendiri.  

4) Elaborasi, yaitu kemampuan untuk memperluas ide dan aspek-aspek yang 

mungkin tidak terpikirkan atau terlihat oleh orang lain  

5) Keuletan dan kesabaran, yaitu keuletan dalam menghadapi rintangan, dan 

kesabaran dalam menghadapi suatu situasi yang tidak menentu.  

 

B. Bermain Plastisin 

Dunia anak adalah dunia bermain, dalam kehidupan anak – anak, 

sebagian besar waktunya dihabiskan dengan aktifitas bermain. Filsuf Yunani, 

Plato, merupakan orang pertama yang menyadari dan melihat pentingnya nilai 

praktis dari bermain. Anak – anak akan lebih mudah mempelajari aritmatika 

melalui situasi bermain. Bermain dapat digunakan sebagai media untuk 

meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak.Istilah 

bermain diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan 

mempergunakan atau tanpa mempergunakan atau tanpa mempergunakan alat 
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yang menghasilkan pengertian, memberikan imformasi, memberikan 

kesenangan, dan dapat mengembangkan imajinasi anak. 

Platisin adalah termasuk clay (dalam bahasa Indonesia adalah  tanah liat) 

yang terbuat dari campuran tepung dan lem (Mistriyanti Ajah ,15 Desember 

2014). Kegiatan membentuk menggunakan plastisin  yaitu  kegiatan  bermain  

yang  menggunakan   adonan  berupa  campuran  dari    tepung  dan  lem,  

kegiatan  ini  dilakukan  dengan  membentuk  berbagai  bentuk  dari  platisin  

atau adonan  tepung  dan  lem  sehingga  menjadi  berbagai  bentuk  yang  di  

kehendaki,  misalnya  bentuk  buah-buahan,  bentuk  fenomena alam, bentuk 

tata surya dan bentuk  bermain plastisin adalah  suatu kegiatan yang lainnya. 

Manfaat bermain dengan platisin bagi anak usia dini diantaranya: 

(Ratna, 2013: 2) 

1) Mengembangkan seni dan kreativitas anak, dimana anak mengeluarkan 

kemampuan seni dan kreasinya dalam membuat dan membentuk bahan 

sesuai dengan objek yang diinginkannya serta warna yang bagus 

2) Mengembangkan kemampuan motrik halus anak, karena dengan adanya 

kegiatan mengepal, meremas dengan memijit, memipih, menekan dan lain-

lain dapat menggerakkan, melatih dan memperkuat otot halus anak 

3) Mengenalkan konsep warna, ketika anak menginginkan membntuk suatu 

warna yang baru maka anak dapat mencampurkan macam-macam warna 

platisin sesuai dengan keinginanya 

4) Memperluas wawasan dan pengetahuan anak, karena anak hanya tidak 

menerima saja apa yang sudah ada, namunia kan mengetahui bagaMIa 

adanya benda tersebut terbentuk 

5) Mengembangkan imajinasi dan fantasi anak, anak akan berimajinasi dan 

berfantasi sesuai dengan apa yang ia pikirkan, dan ditungkan dalam bentuk 

kegiatan yang ingin ia lakukan. 

Untuk meningkatkan kreativitas anak tidak terlalu sulit, karena 

mengembangkan kemampuan ini bisa melalui bermain platisin. Salah satu 

contoh langkah-langkah dalam meningkatkan kreativitas anak didik melalui 

bermain platisin adalah sebagai berikut : 

1) Memiliki rencana untuk membentuk sesuatu tetapi masih dapat berubah 

2) Meremas-remas platisin 

3) Memilin dan mencubit platisin 

4) Mencoba membuat sesuatu meski rencananya berubah-ubah 

5) Memilin, memijit, memipihkan platisin 

6) Membuat bola dan sosis, kemudian menyatukan menjadi orang-orangan 

7) Memipihkan bola menjadi piring dan meletakkan sosis diatasnya 

8) Model buatannya semakin rumit 

9) Membuat sekelompok orang-orangan, binatang, buah-buahan, bunga dari 

platisin 

10) Bereksperimen mencampur warna platisin 

11) Dapat mengikuti urutan langkan pembuatan model dengan platisin. 
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C. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nining Suratiningsih. 2015. Dengan judul 

Meningkatkan Kreativitas Anak Kelompok B TK Nurul Hikmah Melalui 

Bermain Platisin Tahun Pelajaran 2014/2015. Hasil penelitian, data 

kemampuan kreativitas anak pada observasi awal ditemukan kategori 

cukup 35%, kategori kurang 65%, tak satupun anak yang berada pada 

kategori baik, pada akhir siklus I kategori baik 14,3 %, kategori cukup 

64,3 %, dan kategori kurang 21,4 %. Sedangkan pada akhir siklus II 

kategori baik 83.4 %, cukup 16,6 %, dan kurang 0 %. Kesimpulan 

penerapan bermain platisin dapat meningkatkan kreativitas pada anak TK 

Nurul Hikmah. 

2. Hj. Muzayyinah, S.Pd. dengan judul penelitian “Meningkatkan Kreativitas 

Anak Melalui Metode Bermain Plastisin Pada Siswa Kelompok A  Tk 

Muslimat NU 6 Roudlotuttholibin Tanggulrejo Utara Manyar Gresik. 

Hasil penelitian menunjukkan bermain plastisin dapat meningkatkan 

kreativitas pada anak kelompok A TK Muslimat NU 6 Roudlotuttholibin 

Tanggulrejo Utara Manyar Gresik.  Pada  semester  ganjil  tahun pelajaran 

2014-2015. Dengan  dibuktikan  adanya  hasil  diskriptif  ketuntasan  

belajar yaitu dari kondisi awal jumlah anak yang sudah berkembang sesuai 

harapan dan anak  yang  berkembang  sangat  baik  /  optimal. Tidak hanya 

itu, perkembangan kreativitas anak meningkat secara signifigan 

dibandingkan sebelum terlaksananya penelitian tindakan kelas ini. 

3. Partiyem. 2014. Dengan judul penelitian “Meningkatkan Kreativitas Anak 

Melalui Kegiatan Bermain Plastisin Kelompok B PAUD Istiqomah  

Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang. Berdasarkan hasil penelitian di 

peroleh informasi bahwa pada siklus I yang memperoleh nilai B sebesar 

37,5% dan pada siklus II meningkat menjadi 72,5%. Hal ini membuktikan 

bahwa dengan kegiatan bermain plastisin dapat meningkatkan kreativitas 

anak. 

Beberapa kelebihan dari penelitian yang dilakukan oleh Nining 

Suratiningsih, Hj.Muzayyinah, S.Pd dan Partiyem adalah kegiatan bermain 

plastisin dapat meningkatkan kreativitas anak usia dini. Dengan dibuktikan  

adanya hasil diskriptif ketuntasan belajar yaitu dari kondisi awal jumlah anak 

yang sudah berkembang sesuai harapan dan anak yang berkembang sangat 

baik/optimal. Tidak hanya itu, perkembangan kreativitas anak meningkat 

secara signifikan dibandingkan sebelum terlaksananya penelitian tindakan 

kelas ini. Kekurangannya adalah pada penelitian tersebut  

D. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian teori di atas diketahui bahwa kegiatan bermain 

platisin merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas anak. 

Bermain merupakan aktivitas yang berperan penting untuk mengembangkan 

kecerdasan dan kreativitas anak. Guru harus merencanakan kegiatan bermain 

agar menjadi pengalaman baru bagi murid-murid guna mendorong 

pengembangan minat mereka. Bermain dapat dilakukan di dalam kelas maupun 

di luar. 
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Kreativitas dapat berkembang jika ada “press” atau pendorong, baik 

dari dalam atau lingkungan psikis (dorongan internal, keinginan, motivasi atau 

hasrat yang kuat dari diri sendiri) untuk berkreasi, maupun dari luar, yaitu 

lingkungan fisik yang memupuk dan mendorong pikiran, perasaan, sikap dan 

perilaku anak yang kreatif. 

Plastisin  dapat  meningkatkan  kecerdasan  ruang  dan  gambar  karena 

palstisin bisa membuat bentuk sesuai khayalan anak- anak.   Menurut  Teori  

Primary  Mental  Abilities  yang  dikemukakan  oleh Thurstone dalam Yuliani 

Nurani Sujiono,dkk  (2008: 1.7) berpendapat bahwa kognitif merupakan  

penjelmaan  dari  kemampuan  primer  yang  salah  satunya adalah pemahaman 

ruang (spatial factors).   

Proses pembelajaran melalui bermain platisin ini adalah salah satu 

aktifitas yang bermanfaat untuk perkembangan otak anak. Kegiatan ini tidak 

membutuhkan tenaga, namun gerakan ini membutuhkan koordinasi antara 

tangan dan mata yang cermat, apabila koordinasi antara tangan dan mata sudah 

semakin baik, maka anak akan dapat meniru berbagai bentuk dengan platisin, 

dalam kegiatan meniru bentuk ini dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan  

yaitu membentuk dengan jari-jari tangan. 

. 

III. METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di PAUD Deca Anugrah Pamongo Desa 

Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 

Pelajaran 2017/2018.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester II Tahun Pelalajaran 

2017/2018 dan direncanakan akan dilaksanakan selama 2 bulan yaitu pada 

bulan Juli – Agustus 2018. 

B. Subjek dan Observer Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah anak didik kelompok B di PAUD 

Deca Anugrah Pamongo Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk 

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 13 

anak, yang terdiri atas 5 anak laki-laki dan 8 perempuan. 

2. Observer Penelitian 

Observer adalah teman sejawat yang akan membantu peneliti dalam 

melaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi observer 

adalah guru Kelompok B PAUD Deca Anugrah Pamongo Desa Seteluk 

Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Pelajaran 

2017/2018.  

C. Faktor yang di Teliti 

Adapun faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor guru dan 

faktor anak didik, antara lain sebagai berikut: 
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1. Faktor Guru 

Faktor guru meliputi pelaksanaan proses pembelajaran dengan metode 

bermain platisin. Apakah sesuai dengan skenario/RKH yang telah dibuat, 

dimana guru sebagai perencana, fasilitator, pengamat dan pemberi motivasi 

pada anak. 

2. Faktor Siswa 

Faktor siswa meliputi peningkatan kreativitas anak melalui kegiatan 

bermain platisin dengan indikator (1) anak mampu meningkatkan rasa ingin 

tahu yang tinggi, (2) anak berani tampil beda, 3) anak dapat 

mengkombinasikan berbagai warna platisin menjadi berbagai bentuk. 

D. Variabel Penelitian 

1.  Definisi Operasional Kreativitas  
Kreativitas adalah ungkapan (ekspresi) dari keunikan pribadi 

individu. Kedua proses (process), kreativitas sebagai kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru atau untuk menemukan hubungan-

hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya dalam 

mencari jawaban baru terhadap suatu masalah, merupakan manifestasi dari 

kelancaran, fleksibilitas dan orisinalitas pemikiran anak. Kreativitas dalam 

penelitian ini adalah kemampuan anak untuk menggunakan jari jemari 

tangan dan gerakan pergelangan tangan dengan menggunakan platisin, 

gerakan ini tidak terlalu membutuhkan tenaga, namun gerakan ini 

membutuhkan koordinasi antara mata dan otot- otot kecil pada jari tangan 

yang cermat, seperti saat anak meremas, membentuk satu, dua, atau tiga 

objek sederhana menjadi suatu hasil karya dengan menggunakan platisin. 

2. Definisi Operasional Bermain Platisin 
Bermain platisin adalah suatu kegiatan yang dilakukan anak melalaui 

aktivitas menggenggam, meremas, mencubit, memijit, memilin, membuat 

bentuk lempengan dan membuat satu, dua, tiga objek sederhana dengan 

menggunakan  platisin. 

E. Rancangan dan Langkah-Langkah Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

 Ditinjau dari segi jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan. Jadi, penelitian ini sekaligus juga merupakan suatu 

pengembangan. Jika arti penelitian dan arti pengembangan dikaitkan 
menjadi satu kata utuh yaitu penelitian dan pengembangan, maka kira-kira 

diartikan sebagai “kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan 

penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang disertai 

dengan kegiatan mengembangan sebuah produk untuk memecahkan suatu 

persoalan yang dihadapi. 

Rancangan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dalam 3 tahap 

pengembangan dan setiap tahap terdiri atas tahap perencanaan dan 

penerapan yang dilengkapi dengan kegiatan observasi tahap pelaksanaan. 

Adapun contoh tahap pelaksanaan pengembangan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

 

 



10 

 

Bagan 3.1. Alur Penelitian Pengembangan 

TAHAP PENGEMBANGAN 

 

 

 

          

Tahap Pengembangan I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tahap Pengembangan II 

              
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Tahap Pengembangan III 

 

Pengembangan III 

 

 

 

 

  

 

 

 

Adopsi dari langkah-langkah PTK (Arikunto, 2010: 137) 

Identitas dan perumusan 

masalah 

Analisis awal  

Pelaksanaan pengembangan I Perencanaan 

pengembangan I 

Observasi pelaksanaan 

pengembangan I 

Refleksi Tahap 

Pengembangan I 

Perencanaan 

pengembangan II 
Pelaksanaan   

pengembangan II 

Observasi pelaksanaan 

pengembangan II 

Pelaksanaan pengembangan 

dihentikan setelah indikator  

tercapai minimal 80% 

 

Pelaksanaan   

pengembangan III 

Observasi pelaksanaan 

pengembangan III 

Perencanaan 

pengembangan III 

Refleksi Tahap 

Pengambangan II 
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2. Langkah-Langkah Penelitian 

a. Tahap Pengembangan I 

Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, diperlukan serangkai 

tindakan dengan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut:  

1. Perencanaan  

Perencanaan adalah kegiatan mempersiapkan semua sarana yang 

mendukung keberhasilan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dalam penelitian ini peneliti akan mempersiapkan beberapa perencanaan 

yaitu sebagai berikut:  

a. Menyusun RPPH sesuai dengan rencana pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

b. Bekerjasama  bersama  observer  menetapkan  urutan  materi 

pembelajaran dan cakupannya. 

c. Membuat dan melengkapi alat peraga 

d. Menetapkan  bahwa  dalam  kegiatan  pembelajaran  ini  menggunakan  

media plastisin 

e. Membuat  lembar  observasi  untuk  mengamati  aktifitas  anak  didik, 

aktifitas guru dan kegiatan pembelajaran 

f. Mendesain alat evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

g. Mengubah  letak pembelajaran yang tadinya di kelas menjadi di ruang 

terbuka. 

2. Pelaksanaan Kegiatan 

i. Persiapan 

Menyiapkan segala peralatan dan bahan yang digunakan yang dapat 

mendukung penelitian, seperti alat pembelajaran (platisin), lembar 

observasi, dan kamera sebagai alat dokumentasi anak. 

ii. Pelaksanaan pembelajaran 

1) Pijakan lingkungan bermain anak. 

2) Jumlah anak dalam satu kelas sebanyak 13 anak, dan oleh peneliti 

dibagi menjadi 2 kelompok. 

3) Peneliti melakukan proses pembelajaran melalui metode bermain 

plastisin. 

4) Peneliti membagi platisin pada setiap kelompok 

5) Peneliti menjelaskan cara menggunakan platisin pada anak. 

6) Peneliti memberi kesempatan pada anak untuk mencoba berkreasi 

dengan menggunakan platisin. 

7) Memberikan penugasan pada anak untuk berkreasi membentuk  

objek/pola sederhana dengan menggunakan platisin. 

c). Observasi 

Melakukan pengamatan pada saat proses pembelajaran melalui 

bermain platisin platisin dan memberikan penilaian menggunakan 

instrumen penilaian yang ditentukan.  

d). Refleksi 

Pada tahap ini guru menganalisis kegiatan yang sudah dilakukan 

dengan melihat data observasi, apakah proses pembelajaran yang 

sudah dilaksanakan dapat meningkatkan kemampuan motorik halus 
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anak yang mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

Hasil dari menganalisis data yang diperoleh selanjutnya dijadikan 

dasar untuk melakukan perbaikan pada tindakan pengembangan. 

b. Tahap pengembangan II dan III 

  Pada tahap pengembangan II dan III dapat dilaksanakan sesuai dengan 

tahapan pengembangan I, namun kegiatan yang akan disajikan atau 

dilaksanakan diusahakan lebih menarik dari pengembangan I supaya anak 

bisa lebih antusias dalam berkreativitas menggunakan plastisin. Tahap 

pengembangan II dan III dilakukan sebagai penyempurnaan/memperbaiki 

kekurangan pada tahap kegiatan pengembangan I yang telah  dilakukan 

sebelumnya sampai memperoleh hasil yang optimal. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk 

mendapatkan gambaran peningkatan kemampuan berhitung pada anak didik 

melalui kegiatan bermain kartu angka adalah menggunakan observasi dan 

dokumentasi.  

1. Observasi  

Observasi digunakan untuk mengungkapkan peningkatan motivasi 

pada anak. Pengertian observasi dikemukakan oleh (Arikunto, 2010: 45), 

yang menyatakan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data 

dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap subjek 

penelitian. Dalam metode ini, tahap yang terpenting yang harus dilalui 

adalah pengamatan dan pencatatan. Lembar observasi yang digunakan 

untuk mengumpulkan data kualitatif mengenai kreativitas anak Kelompok 

B PAUD Deca Anugrah Pamongo Desa Seteluk Tengah Kecamatan 

Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Pelajaran 2017/2018 melalui 

bermain platisin.  

2. Dokumentasi 

“Dokumentasi adalah objek yang diperhatikan (ditatap) dalam 

memperoleh informasi yang bersumber dari tulisan, tempat, dan kertas 

atau orang” (Arikunto, 2010: 201). Sedangkan dokumentasi menurut 

Sukmadinata (2010: 221) adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik. 

Dalam penelitian ini digunakan metode dokumentasi untuk 

memperoleh data kreativitas anak yang dilakukan adalah dengan mencatat 

hasil observasi dalam instrumen penelitian dan peneliti mengambil 

dokumentasi kegiatan anak saat belajar baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas berupa foto-foto pelaksanaan pembelajaran 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik,  Arikunto (2010: 160).  Instrumen penelitian yang digunakan dalam 

pengumpulan data di lokasi penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Pedoman observasi 
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Dalam penelitian ini metode observasi yang akan digunakan yaitu 

metode observasi sistematis dengan cara membuat pedoman observasi 

tentang kreativitas anak, sebelum dan sesudah kegiatan bermain plastisin. 

Lembar observasi pada penelitian ini menggunakan’’chek-list’’ berupa 

daftar Tingkat Pencapaian Perkembangan (TPP) yang akan dikumpulkan 

datanya untuk melihat perkembangan kreativitas anak Kelompok B PAUD 

Deca Anugrah Pamongo Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk 

Kabupaten Sumbawa Barat. Berikut Kisi-Kisi Tahapan Perkembangan 

kreativitas anak melalui kegiatan bermain plastisin. 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Istrumen Tingkat Perkembangan Kreativitas Anak Kelompok 

B PAUD Deca Anugrah Pamongo Desa Seteluk Tengah Kecamatan 

Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Pelajaran 2017/2018 

 

Nomor Sub Variabel Indikator 

1 Keterampilan membuat 

bentuk 

1.1 Anak terampil dalam membuat 

berbagai bentuk menggunakan 

plastisin 

1.2 Anak terampil dalam 

mengkombinasikan warna dalam 

membuat berbagai bentuk dari 

plastisin   

1.3 Anak terampil dalam 

mengkombinasikan/ 

menggabungkan  bentuk 

menggunakan plastisin 

2. Kerapian membuat 

bentuk 

2.1 Anak membuat berbagai bentuk 

dari plastisin dengan baik dan 

benar 

2.2 Anak menunjukkan kerapian pada 

hasilnya membentuk menggunakan 

plastisin.  

2.3 Anak menjaga kebersihan saat 

membentuk menggunakan plastisin 

3 Kelancaran dalam 

berkreativitas 

3.1 Anak membentuk dengan plastisn 

dengan lancar dan rapi 

3.2 Anak kreatif membuat berbagai 

bentuk menggunakan plastisin 

3.3 Anak membentuk menggunakan 

plastisin dengan kreativitas sendiri 

4 Kelenturan  4.1 Anak memiliki alternatif/ide yang 

baik untuk membentuk 

menggunakan plastisin 

4.2 Anak menunjukkan kemampuan 

jari dan tangannya dalam 

membentuk menggunakan plastisin 
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4.3 Anak dapat mengkoordinasikan 

kelenturan jari dan tangan saat 

menekan dan membentuk plastisin 

4.4 Anak mengkoordinasikan 10 jari 

dalam kegiatan menarik plastisin 

saat kegiatan membentuk 

4.5 Anak mengkoordinasikan telapak 

tangan saat menekan plastisin 

5.  Keaslian  5.1 Anak menunjukkan hasilnya sendiri 

dalam membentuk menggunakan 

plastisin 

5.2 Anak memiliki kreativitas sendiri 

untuk membuat berbagai bentuk 

menggunakan plastisin 

5.3 Anak tidak meniru hasil temannya 

dalam membentuk menggunakan 

plastisin 

6 Elaborasi  6.1 Anak membentuk menggunakan 

plastisin dengan bentuk yang 

berbeda dari temannya 

6.2 Anak membentuk menggunakan 

plastisin dengan ide dan kreativitas 

sendiri 

7 Kemampuan untuk 

menambahkan bentuk 

lain pada bentuk yang ada  

7.1 Anak membuat berbagai bentuk 

dari plastisin dengan kreasi sendiri 

7.2 Anak mengikuti contoh yang 

diberikan oleh guru dalam 

membentuk menggunakan plastisin 

7.3 Anak menambahkan bentuk lain 

pada pada bentuk yang telah dibuat 

7.4 Anak membentuk dengan baik dan 

benar 

8 Komposisi atau bentuk 

yang proporsional dan 

menarik 

8.1 Anak menggunakan plastisin yang 

jumlahnya sesuai untuk bentuk 

yang dibuatnya 

8.2 Anak terampil dalam membentuk 

tampa bantuan guru 

8.3 Anak membuat bentuk dari 

plastisin dengan proposional 

8.4 Anak membuat bentuk dengan 

menarik 
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9 Keuletan dan Kesabaran 9.1 Anak memiliki keuletan dalam 

membentuk menggunakan plastisin 

9.2 Anak memiliki kesabaran dalam 

membentuk menggunakan plastisin 

9.3 Anak menunjukkan hasil 

membentuk yang rapi dan bersih 

2) Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi pada penelitian ini menggunakan hasil lembar 

observasi anak dan catatan-catatan yang di lakukan oleh guru  dan peneliti 

sebagai penilai berdasarkan hasil pengamatan pada proses kegiatan 

pembelajaran. Data dikumpulkan sebanyak mungkin  melalui dokumentasi, 

misalnya dari hasil penelitian foto anak sedang belajar dan sebagainya saat 

kegiatan pembelajaran sebagai dokumentasi pada saat penelitian. 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan untuk  menganalisis data di dalam penelitian ini 

mengacu pada pendapat Miles dan Huberman, yakni teknik analisis model 

interaktif. Model analisis interaksi ini merupakan salah satu model yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif. Setelah semua data yang diambil dalam 

suatu penelitian terkumpul, langkah selanjutnya menganalisis data sehingga 

nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan melalui penghitungan data. 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara manual. Adapun 

data dianalisis dengan perhitungan sebagai berikut : 

Rumus: 

 

P = 
SMI

Xi
x 100% 

 

Keterangan : 

 P :  Persentil 

 Xi :  Skor yang diperoleh 

 SMI :  Skor maksimal ideal (Nurkencana :1990:99) 

 100% : Bilangan bulat untuk menentukan persentase 

 

Konversi nilai: 

90 – 100%  (BSB – Berkembang Sangat Baik)   

80 – 89%   (BSH –  Berkembang Sesuai Harapan) 

56 – 60%   (MB – Mulai Berkembang) 

0  – 55%   (BB – Belum Berkembang) 

 

I. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan untuk meningkatkan perkembangan kreativitas 

anak melalui kegiatan bermain plastisin adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan bermain plastisin 

Penerapan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dilakukan secara 

optimal terutama dalam kegiatan bermain plastisin pada anak Kelompok B 
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PAUD Deca Anugrah Pamongo Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk 

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2. Kreativitas 

Kreativitas anak dalam bermain plastisin minimal mencapai 80% maka 

kemampuan ini sudah memenuhi standar keberhasilan penelitian.. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di PAUD Deca Anugrah Pamongo Desa 

Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini 

dilaksanakan  mulai dari tanggal 16 April – 9 Mei 2018. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam 3 tahap pengembangan, dimana tahap pengembangan I 

dilaksankan pada tanggal 16 – 18 April 2018, tahap pengembangan II 

dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 April 2018 dan tahap pengembangan III 

dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 Mei 2018.  

Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengembangkan kreativitas anak 

melalui metode bermain plastisin pada siswa Kelompok B PAUD Deca 

Anugrah Pamongo Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten 

Sumbawa Barat Tahun Pelajaran 2017/2018.  Kreativitas adalah kemampuan 

untuk menciptakan suatu yang baru. Kemampuan untuk memberi gagasan-

gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah atau sebagai 

kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang 

sudah ada sebelumnya. Kreativitas menekankan hasil dari orang yang kreatif 

dan orisinalitas hasil tersebut dalam kelompok sosial secara keseluruhan. 

Untuk meningkatkan kreativitas anak tidak terlalu sulit, karena 

mengembangkan kemampuan ini bisa melalui bermain platisin. Salah satu 

contoh langkah-langkah dalam meningkatkan kreativitas anak didik melalui 

bermain platisin adalah sebagai berikut : 1) memiliki rencana untuk 

membentuk sesuatu tetapi masih dapat berubah, 2) meremas-remas platisin, 3) 

memilin dan mencubit platisin, 4) mencoba membuat sesuatu meski 

rencananya berubah-ubah, 5) memilin, memijit, memipihkan platisin, 6) 

membuat bola dan sosis, kemudian menyatukan menjadi orang-orangan, 7) 

memipihkan bola menjadi piring dan meletakkan sosis diatasnya, 8) model 

buatannya semakin rumit, 9) membuat sekelompok orang-orangan, binatang, 

buah-buahan, bunga dari platisin, 10) bereksperimen mencampur warna 

platisin, 11) dapat mengikuti urutan langkan pembuatan model dengan platisin. 

Tahap pengembangan I dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 Juli 2016. 

Pada tahap pengembangan I anak didik sudah menunjukkan perkembangan 

kreativitas dengan baik pada indikator:  terampil dalam mengkombinasikan 

warna dalam membuat berbagai bentuk dari plastisin, membentuk 

menggunakan plastisin dengan kreativitas sendiri, memiliki alternatif/ide yang 

baik untuk membentuk menggunakan plastisin, menunjukkan hasilnya sendiri 

dalam membentuk menggunakan plastisin, membentuk menggunakan plastisin 

dengan bentuk yang berbeda dari temannya, membentuk menggunakan 

plastisin dengan ide dan kreativitas sendiri dan membuat bentuk dengan 

menarik. 
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Pada tahap pengembangan II sebagian besar indikator sudah tampak 

dengan baik yaitu: terampil dalam membuat berbagai bentuk menggunakan 

plastisin, terampil dalam mengkombinasikan warna dalam membuat berbagai 

bentuk dari plastisin, terampil dalam mengkombinasikan/ menggabungkan  

bentuk menggunakan plastisin,  menunjukkan kerapian pada hasilnya 

membentuk menggunakan plastisin, kreatif membuat berbagai bentuk 

menggunakan plastisin, membentuk menggunakan plastisin dengan kreativitas 

sendiri, memiliki alternatif/ide yang baik untuk membentuk menggunakan 

plastisin, menunjukkan hasilnya sendiri dalam membentuk menggunakan 

plastisin,  memiliki kreativitas sendiri untuk membuat berbagai bentuk 

menggunakan plastisin, membentuk menggunakan plastisin dengan ide dan 

kreativitas sendiri dan membuat bentuk dengan menarik.  

Peningkatan kreativitas anak secara individu dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. JD 

Pada tahap pengembangan I JD mencapai nilai 55 % mengalami 

peningkatan pada tahap pengembangan II yaitu 11.67%, capaian nilainya 

bertambah menjadi 66.67% dan meningkat lagi 18.33% pada tahap 

pengembangan III, nilainya mencapai 85%, hal tersebut menunjukkan 

adanya peningkatan perkembangan kreativitas pada tiap tahapnya artinya 

perkembangan kreativitas  JD  meningkat dengan baik. 

2. FT 

Grafik FT menunjukkan pada tahap pengembangan I FT mencapai 

nilai 56.67%, pada silus II terjadi peningkatan 10% sehingga nilainya 

bertambah menjadi 66.67% dan pada tahap pengembangan III meningkat 

18.33% sehingga perolehan nilainya bertambah mejadi 85%. 

Bertambahnya perolehan nilai FT menunjukkan peningkatan 

perkembangan kreativitas FT dengan baik. 

3. RI 

Pada tahap pengembangan I nilai RI mencapai 56.67%, pada tahap 

pengembangan II ada peningkatan yaitu 11.66%  dengan hasil perolehan 

68.33% dan pada tahap pengembangan III terlihat peningkatan lagi yaitu 

13.34% dengan nilai 81.67%, hal ini menunjukkan peningkatan 

perkembangan kreativitas  RI dengan baik. 

4. DN 

Pada tahap pengembangan I nilai DN mencapai 71.67%, pada 

Tahap pengembangan II ada peningkatan yaitu 8.33%  sehingga nilai DN 

menjadi  80% dan pada tahap pengembangan III terlihat peningkatan lagi 

yaitu 13,34% dengan nilai 93.33%, hal ini menunjukkan peningkatan 

perkembangan kreativitas  DN sangat baik.   

5. FH 

Pada tahap pengembangan I nilai FH adalah 61.67%, pada tahap 

pengembangan II ada peningkatan 10%  nilainya berubah menjadi 71.67% 

dan pada tahap pengembangan III meningkat 15% perolehannya menjadi 

88.67%, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan perkembangan 

kreativitas  FH sangat baik. 
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6. KR 

Peningkatan perkembangan kreativitas KR terlihat dimana pada 

tahap pengembangan I, KR memperoleh nilai 56.67%, pada tahap 

pengembangan II terlihat adanya peningkatan yaitu 6.66%  dengan 

perolehan 63.33% dan pada tahap pengembangan III juga ada peningkatan 

25% dengan nilai yang diperoleh 88.33% , hal ini menunjukkan 

perkembangan kreativitas  KR meningkat sangat baik. 

7. KD 

Pada tahap pengembangan I nilai KD mencapai nilai 58.33%, pada 

saat kegiatan tahap pengembangan II mencapai peningkatan 3.34% dengan  

nilai 61.67% dan pada tahap pengembangan III peningkatan mencapai 

20% dengan  nilai 81.67%, jadi bisa dikatakan bahwa perkembangan 

kreativitas  KD meningkat dengan baik.  

8. ND 

Pada tahap pengembangan I nilai ND mencapai nilai 61.67%, pada 

tahap pengembangan II kemampuan ND meningkat 13.33%, dengan 

bertambahnya nilainya yaitu 75% dan pada tahap pengembangan III 

meningkat lagi 15% mencapai nilai 90%, hal ini menunjukkan bahwa 

perkembangan kreativitas  ND  meningkat dengan sangat baik. 

9. RS 

Pada tahap pengembangan I nilainya RS mencapai 66.67%, pada saat 

kegiatan tahap pengembangan II meningkat 11.66% menjadi 78.33% dan 

pada tahap pengembangan III meningkat 13.34%  menjadi 91.67%, 

peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kreativitas RS 

meningkat sangat baik. 

10. RK 

Peningkatan perkembangan kreativitas  RK dapat dilihat pada 

tahap pengembangan I, RK mencapai nilai 60%, pada saat tahap 

pengembangan II meningkat 15% mencapai nilai 75,00% dan pada tahap 

pengembangan III meningkat 8.33% mencapai 83.33%, hal ini 

menunjukkan bahwa perkembangan kreativitas  RK meningkat dengan 

baik. 

Secara umum dapat dideskripsikan perkembangan kreativitas  anak 

pada tahap pengembangan III yaitu sebagai berikut: 1)  anak  memiliki 

perkembangan kreativitas dengan kategori sangat baik dan 7 anak memiliki 

perkembangan kreativitas dengan kategori baik dan 2) semua indikator sudah 

tercapai dengan baik 

Berdasarkan hasil penelitian pada tahap pengembangan I, II dan III 

dapat dilihat keberhasilan bahwa kegiatan bermain plastisin bisa meningkatkan 

perkembangan kreativitas pada anak. Ditinjau dari aspek perkembangan 

kreativitas anak  pada tahap pengembangan I mencapai 60.5%, tahap 

pengembangan II meningkat  menjadi 70.67% dan pada tahap pengembangan 

III menjadi  86.67%.  Secara ringkas peningkatan perkembangan kreativitas 

anak melalui kegiatan bermain plastisin dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.6 

Tabel Rekapitulasi Perbandingan Perkembangan Perkembangan Kreativitas 

Anak Melalui  Kegiatan Bermain Plastisin dari Tahap pengembangan I, II 

Sampai Tahap pengembangan III 

 

No Nama Anak 

Perbandingan Persentase (%) 

Tahap 

pengembangan I 

Tahap 

pengembangan 

II 

Tahap 

pengembangan 

III 

1 JD 55.00 66.67 85.00 

2 FT 56.67 66.67 85.00 

3 RI 56.67 68.33 81.67 

4 DN 71.67 80.00 93.33 

5 FH 61.67 71.67 86.67 

6 KR 56.67 63.33 88.33 

7 KD 58.33 61.67 81.67 

8 ND 61.67 75.00 90.00 

9 RS 66.67 78.33 91.67 

10 RK 60.00 75.00 83.33 

Jumlah  605.02 706.67 866.67 

Rata-rata 60.5% 70.67% 86.67 

Peningkatan     

Tahap peng. I-II 10.1% 

Tahap peng II -III 16.00% 

Tahap peng I - III 26.17% 

 

Grafik 4.4 

Perkembangan Perkembangan Kreativitas Anak Melalui  Kegiatan  

Bermain Plastisin dari Tahap pengembangan I, II Sampai  

Tahap pengembangan III 
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           Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa 

kemampuan kegiatan bermain plastisin dengan tepat dapat meningkatkan 

perkembangan kreativitas anak kelompok B di PAUD Deca Anugrah Pamongo 
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Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yaitu: Bagaimana meningkatkan 

perkembangan kreativitas melalui kegiatan bermain plastisin pada anak 

kelompok B di PAUD Deca Anugrah Pamongo Desa Seteluk Tengah 

Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Pelajaran 2017/2018?. 

Dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:  

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatkan perkembangan 

kreativitas melalui kegiatan bermain plastisin pada anak kelompok B di 

PAUD Deca Anugrah Pamongo Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk 

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Pelajaran 2017/2018. Kreativitas anak 

didik melalui bermain platisin adalah sebagai berikut : a) memiliki rencana 

untuk membentuk sesuatu tetapi masih dapat berubah, b) meremas-remas 

platisin, c) memilin dan mencubit platisin, d) mencoba membuat sesuatu 

meski rencananya berubah-ubah, e) memilin, memijit, memipihkan platisin, 

f) membuat bola dan sosis, kemudian menyatukan menjadi orang-orangan, 

g) memipihkan bola menjadi piring dan meletakkan sosis diatasnya, h) 

model buatannya semakin rumit, i) membuat sekelompok orang-orangan, 

binatang, buah-buahan, bunga dari platisin, j) bereksperimen mencampur 

warna platisin, k) dapat mengikuti urutan langkan pembuatan model dengan 

platisin..  

2. Hasil observasi perkembangan kreativitas  anak pada tahap pengembangan I 

mencapai 60.5% termasuk kategori cukup. 

3. Hasil observasi perkembangan kreativitas  anak pada tahap pengembangan 

II meningkat  10.11% menjadi 70.67% termasuk kategori baik 

4. Hasil observasi perkembangan kreativitas  anak pada tahap pengembangan 

III perkembangan kreativitas anak mengalami peningkatan 16% sehingga 

nilai akhir menjadi  86.67% termasuk kategori baik 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan bermain 

plastisin  yang dilakukan dengan benar dan optimal dapat meningkatkan 

perkembangan kreativitas anak kelompok B di PAUD Deca Anugrah Pamongo 

Tahun Pelajaran 2016/2017. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang meningkatkan perkembangan 

kreativitas melalui kegiatan bermain plastisin pada anak kelompok B di PAUD 

Deca Anugrah Pamongo Semester II Tahun Pelajaran 2016/2017, maka saran 

yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Guru dapat menggunakan kegiatan bermain plastisin dalam 

mengembangkan kreativitas anak. Deskriptor yang kurang tampak pada 

penelitian ini adalah saat anak mengkombinasikan berbagai macam bentuk 

dan warna plastisin menjadi hasil yang menarik. Karena itu peneliti 

menyarankan agar guru bisa memberikan contoh dan membimbing anak 

dalam berkreativitas lebih baik lagi.   
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2.  Peneliti selanjutnya  bisa melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian 

ini dengan meneliti lebih lanjut tentang peningkatan perkembangan 

kreativitas  pada anak dengan menggunakan media yang berbeda.  
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