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 Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) guru kurang memberikan kegiatan yang dapat 
mengembangkan kreativitas anak, (2) anak belum memiliki kebebasan dalam mewarnai saat 
berada disekolah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak melalui kegiatan 
mewarnai di TK Negeri 1 Kutapanjang. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek 
penelitian ini adalah anak kelompok B yang berjumlah 32 orang yang terdiri dari 17 anak laki-
laki dan 15 anak perempuan. Sedangkan objek penelitian adalah kegiatan mewarnai untuk 
meningkatkan kreativitas anak. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah lembar 
observasi. Tekhnik analisis data yaitu data hasil observasi kreativitas anak selama pelaksanaan 
tindakan. 

 Hasil observasi tindakan pada siklus I setelah melakukan kegiatan mewarnai pada tema 
alam semesta. Dari hasil penelitian terdapat sebanyak 3 orang anak (9,4%) tergolong sangat 
kreatif, 6 orang anak (18,7%) tergolong kreatif, 15 orang anak (46,9%) tergolong cukup kreatif 
dan 8 orang anak (25%) tergolong kurang kreatif. Hal ini berarti kegiatan mewarnai yang 
dilakukan pada siklus I kurang berhasil, karena masih terdapat 25% anak yang kurang kreatif, 
sehingga perlu dilakukan pembelajaran yang lebih baik pada siklus II. Pada siklus II dilakukan 
pembelajaran dengan tetap melakukan kegiatan mewarnai, pada siklus II ini guru menjelaskan 
macam-macam gejala alam. Setelah tindakan siklus II dilakukan, dari hasil observasi dan refleksi 
menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengembangan kreativitas anak dibandingkan pada 
siklus I, yaitu anak yang tergolong sangat kreatif meningkat menjadi 12 orang anak (37,5%), 
sedangkan anak yang tergolong kreatif meningkat menjadi 10 orang anak (31,2%), sedangkan 
anak yang tergolong cukup kreatif menurun atau berkurang menjadi 5 orang anak (15,6%) dan 
anak yang tergolong kurang kreatif menurun atau berkurang menjadi sebanyak 5 orang anak 
(15,6%). 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan kegiatan mewarnai dapat 
mengembangkan kreativitas anak kelompok B Di TK Negeri 1 Kutapanjang Kab. Gayo Lues 
T.A 2012/2013. 

 


