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ABSTRACT 

Kreativitas merupakan salah satu kemampuan manusia yang menakjubkan dalam memahami dan 

menghadapi kenyataan, sihani, yang selalu berubah. Kemampuan berkreasi itulah yang 

memungkinkan manusia untuk menemukan ide, gagasan, produk baru yang berguna untuk 

menjawab suatu permasalahan, oleh sebab itu kreativitas sangat penting untuk ditumbuh 

kembangkan pada anak usia dini, melalui bermain anak akan dapat mengembangkan kemampuan 

kreativitasnya dengan memberikan daya pikirnya secara optimal. Pada masa pandemi Covid 19 ini 

proses belajar mengajar pada pendidikan anak usia dini dilakukan dirumah saja, hal ini 

memberikan waktu luang yang cukup banyak bagi anak untuk bermain, maka dengan kondisi ini 

akan banyak bagi anak untuk bermain, maka dengan kondisi ini akan sangat bermanfaat apabila 

diarahkan untuk mengembangkan kreativitasnya strategi pemilihan jenis permainan akan 

menentukan tujuan pengembangan kreativitas anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kwalitatif 

– deskriptif dengan subyek 10 anak usia 5 – 6 tahun dan hasil penelitian menunjukkan 

pengembangan kreativitas anak dapat dioptimalkan melalui aktivitas bermain.  

Kata Kunci: Pengembangan kreativitas, anak usia dini, aktivitas bermain  

 

PENDAHULUAN  

Kondisi pandemi saat ini menuntut pendidik untuk mencari alternatif proses belajar 

mengajar secara daring, sehingga pesertadidik hanya belajar dari rumah, kondisi ini 

menimbulkan berbagai permasalahan pada pendidikan anak usia dini:(1) Orangtua banyak 

yang tidak memiliki hp android terutama didaerah terpencil. (2) masih banyak yang 

terkendala jaringan, akses internet, (3) orangtua tidak paham cara penggunaan aplikasi HP 

android. (unimed, Journal vol 4 juni 2020). Hal ini meyebabkan anak usia dini mempunyai 

banyak waktu luang untuk bermain. di satu sisi ini merupakan kesempatan yang baik bagi 

anak untuk bermain. Di satu sisi ini merupakan kesempatan yang baik bagi anak untuk 

mengeksplorasi diri melalui bermain, namun yang terjadi justru anak lebih memilih bermain 

gadged sepanjang hari (kompasiana, vol May 9 2020). Permasalahan inilah yang membuat 

prihatin orangtua bahwa anak anak cendrung lebih menyukai bermain dengan gadget 

daripada permainan edukatif lainnya. Peran serta orangtua dalam mendampingi anak sangat 

dibutuhkan dalam mengisi hari-hari dimana anak saat belajar dirumah , khususnya pada 

anak usia dini perlu pendampingan dalam bermain, sehingga pemilihan jenis permainannya 

lebih tepat perkembangan pada aspek kosmitif, sosial, emosional,bahaya dan fisik motorik 

anak (hurlock, 2007). Bermain sambil belajar merupakan suatu kesatuan yang dimaknai 

bahwa melalui bermain anak mengalamai proses belajar dan melalui bermain anak akan 

dapat mengembangkan kreativitasnya (Sukamti, Endang R, 2010).  

Tujuan Pendidikan anak usia dini adalah membentuk anak agar dapat tumbuh dan 

berkembang menjadi anak yang dapat mengembangkan semua potensi dirinya sesuai 

karakteristik yang dimilikinya (Sisyanto, Slamet, 2005) Karakteristik anak usia dini antara 
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lain: (1) memiliki rasa ingin tahu yang besar; (2) mempunyai sifat yang unik; (3) suka 

berfantasi dan berimajinasi; (4) egoisentris yang masih kuat; (5) daya konsentrasi rendah 

(hartati, 2005) selain itu kreativitas sangat penting dikembangkan pada anak usia dini 

karena kreativitas merupakan dimensi kemampuan anak dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. Kreativitas juga merupakan sebuah proses yang mampu 

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

(Nuraeni, 2014).  

Pengertian kreativitas menurut munandar (2009) kreativitas adalah proses yang 

digunakan seseorang untuk mengekspresikan sifat dasarnya melalui suatu bentuk atau 

medium sehingga menghasilkan suatu ide, gagasan atau produk yang berguna untuk 

menjawab masalah yang dihadapi. Sedangkan menurut Endang Rini Sukamti (2010) 

kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru atau suatu 

kombinasi baru berdasarkan unsur-unsur yang tealh ada sebelumnya menjadi sesuatu yang 

bermakna dan bermanfaat berdasarkan ide, gagasan yang dikombinasikan dari hasil 

penemuan-penemuan sebelumnya, akhirnya menjadikannya baru. Pentingnya 

pengembangan kreativitas pada anak usia dini menurut masnipal (2013) kreativitas 

memegang pengaruh penting dalam kehidupan seseorang selain itu pada dasarnya 

kreativitas anak bersifat ekspresionis karena pengungkapan ekspresi itu merupakan sifat 

yang dilahirkan dan dapat berkembang melalui latihan-latihan, eksperimen anak sering 

tumbuh secara spontan, terbuka dan cepat. Ada tiga ciri dominan pada anak yang kreatif 

yaitu: (1) spontan, (2) rasa ingin tahu, (3) tertarik pada hal-hal baru, sehingga semua anak 

pada dasarnya adalah kreatif menurut suyanto (2005) karakteristik dari anak usia dini yang 

kreatif adalah senang bereksperimenm bereksplorasi, rasa ingin tahunya tinggi, bersifat 

spontan dalam menyatakan dengan caranya sendiri dan selalu ingin melakukan perubahan 

yang dilakukan setiap saat. Pada dasarnya kreativitas bersifat alamaiah yang sudah ada di 

dalam diri anak, sehingga kreativitas perlu dikembangkan sejak dini, hal ini dikarenakan 

anak usia dini masih berada pada taraf pembentukan, kemampuan otaknya maupun 

kemampuan fisiknya, pengembangan kreativitas juga berpengaruh kepada prestasi 

akademik individu (guilford, manispal 2013) yang nampak pada wujud pada ekspresi 

kemampuan intelektual individu. Kreativitas anak butuh dukungan dan perhatian khusus 

untuk dikembangkan dengan berbagai macam kegiatan, Mulyana (2012) Pendidikan anak 

usia dini merupakan saat yang paling tepat untuk mengembangkan kreativitas anak dengan 

adanya aktivitas-aktivitas permainan dan pembelajaran yang dapat memupuk dan 

mengembangkan potensi kratif anak. Kreativitas memungkinkan setiap anak usia dini 

mengembangkan berbagai potensi dan kwalitas pribadinya dan setiap anak memiliki daya 

kreativitas masing-masing yang bersifat ekspresionis, karena pengungkapan ekspresi itu 

merupakan sifat yang dilahirkan dan dapat dikembangkan melalui latihan-latihan, ekspresi 

adalah ungkapan perasaan melalui mimik, gerak tubuh dan timbul secara spontan. 

(Mulyana, 2012). Indikator kreativitas anak usia dini menurut sujimo (2010).  

1.  Gagasan/berpikir kreatif, berpikir luwes, anak mampu mengungkapkan pengertian lain 

yang mempunyai sifat sama serta berpikir orisinal yaitu anak mampu mengungkapkan 

jawaban baru serta mampu berpikir terperinci dan mampu mengembangkan ide yang 

bervariasi dan memiliki tingkat kemampuan mengingat masa lalu yang kuat.  

2.  Aspek sikap, rasa ingin tahu yang besar, anak senang menyanyakan sesuatu dan ada 

kesediaan menjawab pertanyaan-pertanyaan serta anak senang berargumentasi, 
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mempunyai rasa percaya diri sehingga berani melontarkan gagasannya serta tidak 

mudah dipengaruhi oleh orang lain, kuat pendiriannya dan berani mengambil resiko serta 

tidak ragu mencoba hal baru.  

3.  Aspek karya, dalam bermain anak berani memodifikasi menyusun berbagai bentuk 

mainan, dalam menulis karangan anak mampu memberikan imajinasi gagasannya.  

4.  Mempunyai rasa keindahan yang mendalam, anak yang kreatif. Memiliki kekaguman 

terhadap hal-hal yang menurutnya indah dan menarik atau mengagumkan.  

5.  Mampu melihat suatu permasalah dari berbagai sudut pandang anak mudah dan 

mengerti memahami suatu masalah dari sudut pandang yang lain.  

6.  Mempunyai rasa humor yang luas, anak yang kreatif cenderung memiliki rasa humor dan 

tidak monoton serta menyukai hal-hal yang menyenangkan.  

7.  Menonjol dalam satu bidang seni yang memiliki bakat atau potensi terhadap salah satu 

bidang seni.  

8.  Orisinil dalam mengungkapkan gagasan, ide dalam menyelesaikan masalah sesuai 

kehendaknya dan atas keinginannya sendiri.  

Pengembangan Kreativitas anak melalui bermain.  

Pada anak usia dini kreativitas akan terlihat jelas ketika anak bermain, anak akan 

berdaya cipta, menghayal, mengekspresikan gagasan, ide, serta memberikan kesempatan 

pada anak untuk mengekspresikan dorongan-dorongan kreatifnya dalam merasakan 

pengalaman-pengalamannya dan tentang yang dihadapinya untuk menemukan sesuatu 

dengan cara-cara baru dan menemukan penggunaan sesuatu hal secara berbeda dalam 

menemukan hal yang baru (Abdurrahman, 2005).  

Bentuk-bentuk bermain yang dapat membantu mengembangkan kreativitas antara 

lain: (Semiawan, Conny, 2009).  

(1) Mendongeng, mendongeng dapat meningkatkan daya khayal anak yang dapat 

merupakan bagian dari pengembangan kreativitas.  

(2) Menggambar, menggambar memberi-kan kesempatan anak tentang apa yang ingin 

disampaikan serta dapat pula meningkatkan daya imajinasi anak.  

(3) Bermain alat musik sederhana, kegiatan ini dapat membantu anak dalam hal menemukan 

sesuatu yang baru yang berkaitan dengan alat musik.  

(4) Bermain dengan lilin atau playdough, permainan ini merupakan permainan yang dapat 

membantu anak untuk meningkatkan daya imajinasi anak.  

(5) Permainan tulisan tempel, permainan ini mendorong anak berpikir dan kreatif.  

(6) Permainan dengan balok, dapat merangsang daya cipta dan berkreasi dengan susunan 

balok.  

(7) Berolah raga, melalui berolah raga akan dapat mengekspresikan gerakan.  

Metode Penelitian.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan 

datanya dengan observasi dan wawancara dengan subyek penelitian anak usia dini umut 5-6 
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tahun berjumlah 10 anak. Fokus penelitian ini adalah kerativitas anak dalam bermain, proses 

anak data yang menggunakan teori Moleong (2012) dengan alur proses: 1) Reduksi data. 2) 

Penyajian data. 3) penarikan kesimpulan. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian 

ini mengamati 5 aspek; (menurut Soenarno 2006) yaitu:  

1)  Berpikir lancar (fluency) anak mampu menghasilkan gagasan dengan cepat dan tanggap 

memperbaiki kesalahan.  

2)  Berpikir luwes; anak mampu menghasilkan gagasan yang bervariasi dan dapat 

memecahkan masalah.  

3)  Berpikir orisinil; anak mampu mengajukan gagasan dengan rinci dan mengasilkan karya 

yang berbeda.  

4)  Merinci; anak mampu menjelaskan gagasan dengan rinci dan menghasilkan karya 

dengan teliti.  

5)  Menilai; anak mampu mengutarakan pendapatnya dan menentukan pilihan secara 

mandiri.  

Hasil dan Pembahasan  

Dengan memberikan kesempatan berbagai bentuk permainan yaitu bermain 

playdough, balok, lego, bermain musik dengan alat sederhana, menggambar, menceritakan 

kembali/mendongeng, bermain petak umpet, bermain kucing dan tikus, anak-anak di amati 

dan di observasi menggunakan ke lima aspek: Berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir 

orisinil, merinci dan menilai pada tiap-tiap permainan yang dilakukan melalui kegiatan 

bermain anak dapat terlihat jelas kreativitasnya dalam menciptakan berbagai bentuk karya, 

lulusan ataupun khayalan spontanitas dengan alat mainannya dapat bereksperimen dan 

bereksplorasi sehingga dapat memberikan kesempatan untuk memunculkan ide-ide yang 

berbeda yang merupakan komponen penting dari perkembangan kreativitas anak (musfaroh, 

2008).  

Item yang 

diamati No 

Jenis 

Permainan 

Fluency Flexibility Originalty Elaboration Evaluasiom 

1 Bermain 
musik 

sederhanan 

60% 80% 80% 60% 70% 

2 Bermain 
petak umpet 

70% 80% 80% 70% 60% 

3 Bermain 

kucing tikus 

80% 80% 80% 70% 70% 

4 Bermain lego 70% 80% 80% 70% 70% 
5 Bermain 

Playdough 
70% 80% 80% 70% 70% 

6 Bermain 
balok 

70% 80% 80% 60% 70% 

7 Menggambar 70% 80% 80% 70% 70% 

8 Mendongeng 70% 80% 80% 60% 70% 

Tabel dan hasil observasi aspek kreativitas subyek. 

Pada tabel di atas terlihat bahwa hasil observasi menunjukkan aspek kreatif nilai 

tertinggi pada item flexibility (berpikir luwes) dan originality (berpikir orisinil) hal ini terlihat 

pada ke 10 subyek dengan 8 jenis permainan rata-rata mencapai 80%, sedangkan pada 

item lainnya fluency, elaboration dan evaluation masih terlihat di bawah 80%, hal ini di 

karenakan anak masih membutuhkan waktu untuk diberikan pendamping dan peran 

orangtua untuk terlibat dan ikut serta pada setiap proses bermain anak yang dapat berupa 
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motivator, fanilitator, mediator sehingga anak akan dapat mengembangkan potensi 

kreativitasnya. Selain itu pada item: Elaboration dan Evaluation, anak masih perlu untuk di 

dorong dalam mengungkapkan ide, gagasannya secara verbal, mereka masih perlu untuk 

dilatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan produk kreatifnya 

saat bermain.  

Kesimpulan:  

Pada dasarnya, setiap anak memiliki potensi untuk kreatif namun perlu diberikan 

kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang masih bersifat potensi, karena 

kreativitas bukan kemampuan bawaan dari lahir tetapi merupakan kemampuan yang dapat 

diperlajari dan dikembangkan.  

Pengembangan kreativitas anak usia dini sangat penting dilakukan karena anak usia 

dini merupakan masa Golden age yang memungkinkan optimalisasi potensi kreativitasnya, 

selain itu pengembangan kreativitas anak juga tidak terlepas dari dorongan orangtua, guru, 

dan lingkungannya dan dengan suasana yang menyenangkan bagi anak akan membantu 

mengembangkan kreativitas anak.  

Bermain merupakan sarana yang efektif untuk dapat melatih anak untuk 

mengembangkan potensi kreatifnya, selain itu melalui bermain anak dapat merasakan 

kepercayaan diri, memuaskan rasa ingin tahu, mengembangkan imajinasinya, mempunyai 

sikap berani mengambil resiko, terbuka terhadap pengalaman baru serta memunculkan ide-

ide yang baru dan inovatif dalam proses bermain yang dapat digunakan untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapinya.  

Pemilihan jenis permainan juga menentukan dalam pengembangan kreativitas anak, 

sehingga guru, orangtua perlu menyediakan, memfasilitasinya, misalnya dengan 

mendongeng, bermain peran, berolah raga atau bermain dengan alat seperti alat musik 

sederhana, playdough atau alat permainan edukatif (APE) yang tersistematis dan efektif 

untuk pengembangan kreativitas anak usia dini.  
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