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ABSTRAK  
 

Natalia Br Barus 109113040 “Upaya Mengembangkan Kreativitas Anak  
   Usia 5-6 Tahun Melalui  Bermain 
   Finger Painting Di TK IMMANUEL KIDS 2  
   STM Hilir Deli Serdang” 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas anak usia 5-6 
tahun melalui kegiatan bermain finger painting di TK IMMANUEL KIDS 2 tahun 
ajaran 2013/2014. 

Subjek penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun di TK IMMANUEL KIDS 
2, yang berjumlah 30 orang anak, terdiri dari 18  anak perempuan dan 12  anak 
laki-laki. Sedangkan objek penelitian ini adalah mengembangkan Kreativitas 
Anak Usia 5-6 Tahun Melalui Kegiatan Finger Painting Di TK IMMANUEL 
KIDS 2. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas ( PTK) yang dilakukan 
dalam 2 siklus, dimana setiap siklus dilakukan 2 kali pertemuan. Dalam setiap 
siklus dilakukan melalui 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 
refleksi. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi.  

Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar observasi aspek kreativitas 
anak dengan indikator yakni: rasa ingin tahu, bersifat imajinatif, sifat menghargai, 
merasa tertantang, berani mengambil resiko. 

Hasil analisa pada siklus I pertemuan 1 menunjukkan sebanyak 3,4% anak 
tergolong sangat tinggi, sebanyak 0% anak tergolong tinggi, sebanyak 23,3% anak  
tergolong cukup  dan sebanyak 73,3% tergolong kurang. Siklus I pertemuan 2 
menunjukkan hasil penelitian sebanyak 10% anak tergolong sangat tinggi, 
sebanyak 16,6% anak tergolong tinggi, sebanyak 40% anak  tergolong cukup  dan 
sebanyak 33,4% tergolong kurang. Hal ini menunjukkan kegiatan finger painting 
yang dilakukan pada siklus I dapat mengembangkan kreativitas anak, namun 
masih kurang optimal karena masih terdapat 40% yang tergolong cukup dan 
33,4% yang tergolong kurang. Sehingga perlu dilakukan tindakan  yang lebih baik 
pada siklus II. Dari hasil analisis siklus II pertemuan 1 diperoleh hasil bahwa 
adanya peningkatan perkembangan kreativitas anak dengan skor rata-rata umum 
1,73 (tinggi) Hasil analisa pada siklus II dari 30 anak terdapat banyaknya anak 
yang tergolong sangat tinggi meningkat sebanyak 13,3%, banyak anak yang 
tergolong tinggi sebanyak 50%, sebanyak 36,7% yang tergolong cukup dan sudah 
tidak ditemukan lagi anak yang tergolong kurang. Siklus II pertemuan 2 diperoleh 
hasil bahwa semakin adanya peningkatan perkembangan kreativitas anak dengan 
skor rata-rata umum 2,27 (sangat tinggi) Hasil analisa pada siklus II dari 30 anak 
terdapat banyaknya anak yang tergolong sangat tinggi meningkat sebanyak 
83,3%, banyak anak yang tergolong tinggi sebanyak 16,7%, dan sudah tidak 
ditemukan lagi anak yang tergolong cukup  dan yang  kurang. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 
FINGER PAINTING dapat mengembangkan Kreativitas anak usia 5-6 tahun Di 
TK IMMANUEL KIDS 2 STM HILIR DELI SERDANG T.A 2013/201 


