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PENDAHULUAN 

Sebagian anak dilahirkan cerdas. Dengan demikian, mereka juga dibekali 

kreativitas. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Gale (2005), bahwa kreativitas 

adalah sebuah sifat yang dapat diturunkan dan seorang anak dilahirkan dengan 

potensi kreatif, kreativitas dapat dilatih dan meningkat sepanjang hidup. Yildirim 

(2010) juga berpendapat bahwa kreativitas merupakan satu dari sifat-sifat 

seorang individu yang dimiliki sejak lahir. Alam memberikan bekal kepada setiap 

anak perangkat untuk mengarungi kehidupan.  

Secara natural manusia memiliki bekal yang cukup untuk mencapai 

kecakapan hidup. Tujuan pendidikan yang humanis pada dasarnya adalah 

memanusiakan manusia. Dengan menjadikan manusia menjadi cerdas dan 

kreatif menuju perkembangan hidup yang penuh nilai-nilai kemanusiaan. 

Pendidikan berupaya mendorong anak didik berani menghadapi problematika 

kehidupan. Salah satunya adalah adanya era globalisasi yang merupakan 

sebuah tantangan yang membutuhkan keterampilan abad 21 yang diistilahkan 

dengan 4C - Communication, Collaboration, Critical Thingking and Problem 

Solving, dan Creativity and Innovation (Bell, 2010). 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi sedemikian penting, karena 

pendidikan manusia pada enam tahun pertama sangat menentukan kualitas 

hidup selanjutnya. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1, Butir 14, 

menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah salah satu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun 

yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Terdapat 2 (dua) kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang anak 

yang berhubungan dengan kreativitas setelah mendapatkan layanan di PAUD 

yaitu (1) memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif dan (2) mengetahui 

dan menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif. Hal tersebut merupakan 

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) pada layanan PAUD 

berdasarkan Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014. 
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Yildirim (2010) membesarkan individu kreatif hanya dimungkinkan dengan 

mendukung kreativitas anak-anak sejak usia dini. Dalam hal ini, mendukung 

kreativitas pada masa anak usia dini memperoleh manfaat yang sangat penting.  

Layanan pendidikan kepada anak-anak usia dini merupakan dasar 

yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak selanjutnya hingga 

dewasa. Craft (dalam Shaheen, 2010) kreativitas perlu dipupuk oleh sistem 

pendidikan sejak tahun-tahun awal dan seterusnya. Menurut Rizi (2011) 

pertumbuhan dan perkembangan kreativitas dimulai dari anak usia dini; 

merupakan usia sensitf, baik secara perkembangan fisik, mental, dan sosial 

mencapai puncaknya.  Kreativitas merupakan salah satu potensi yang dimiliki 

anak yang perlu dikembangkan sejak usia dini. Setiap anak memiliki bakat kreatif 

dan ditinjau dari segi pendidikan, bakat kreatif dapat dikembangkan dan area itu 

perlu dipupuk sejak dini. Seperti yang disampaikan oleh Keivanfar & Esfahani 

(2001) bahwa langkah menuju era pengetahuan dan menghadapi perubahan di 

abad 21, anak harus mampu menguasai dengan lebih kritis dan berpikir kreatif. 

Sedangkan Torrance (dalam Yildirim, 2010) menetapkan kreativitas sebagai 

kemampuan seseorang dalam merasakan adanya kesenjangan, unsur yang 

mengganggu atau hilang dan mengembangkan gagasan tentang hal tersebut, 

membentuk asumsi, mengujinya, membandingkan hasilnya, mengubahnya dan 

menguji ulang. 

Selama bertahun-tahun, sejumlah teori psikologi mengalami 

perkembangan dalam mengartikan kreativitas termasuk kreativitas pada anak 

usia dini (Hargreaves dalam Fumoto, 2012). Disana disebutkan bahwa anak-

anak mengatasi beberapa situasi menantang dengan kegembiraan dan begitu 

banya akal yang dimilikinya. Anak-anak menunjukkan kemampuannya dalam 

bertahan untuk menghadapi tantangan dengan upaya, perhatian, dan terkadang 

dengan kelucuannya: semua ini merupakan tanda atau ciri anak yang kreatif. Hal 

ini didukung oleh Craft (dalam Fumoto, 2012) yang mengatakan bahwa 

kreativitas anak usia dini diwujudkan dengan bakat luar biasa dalam sebuah 

bidang, seperti musik atau seni dengan melibatkan segala akal yang dimiliki 

anak, aktif berinteraksi dan melibatkan segala sesuatu di lingkungannya, dan 

tekad untuk menghadapi tantangan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari 

Torrance dalam Zahra, Yosooff, Hasim (2012) menyebutkan bahwa meskipun 
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berpikir kritis dan berpikir kreatif adalah berhubungan, mengajar anak dengan 

kemampuan berpikir kreatif adalah penting. Hal ini dapat membantu mereka 

untuk memecahkan masalah yang dan tantangan yang dihadapi di masa depan. 

Menurut Kudryavtsev (dalam Fumoto, 2012) kreativitas pada anak usia 

dini merupakan sebuah perubahan yang terjadi saat mereka belajar sesuatu 

yang baru melalui aktivitas yang menyenangkan berdasarkan pengetahuan, 

keterampilan, dan kematangan emosinya. Hal ini berarti saat anak menemukan 

sesuatu yang baru belum tentu akan menuntun anak untuk membuat benda atau 

ide yang baru, tetapi hal ini menunjukkan sebuah perubahan pada seorang anak. 

Sedangkan menurut Abdurrahman (dalam Fakhriyani, 2016) kreativitas pada 

anak adalah kemampuan untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang asli, 

tidak biasa, dan sangat fleksibel dalam merespon dan mengembangkan 

pemikiran dan aktivitas. Pada anak usia dini kreativitas akan terlihat jelas ketika 

anak bermain, dimana ia menciptakan berbagai bentuk karya, lukisan ataupun 

khayalan spontanitas dengan alat mainnya. Menurut Gardner (dalam Rizi, 2011) 

kreativitas pada anak usia dini didefinisikan sebagai sebuah pendekatan untuk 

berpikir, latihan atau membuat barang-barang yang baru bagi anak. 

Anak yang kreatif memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan 

anak lainnya. Karakteristik anak yang kreatif biasanya dapat dilihat pada saat 

mereka sedang melakukan aktivitas atau kegiatan yang kreatif.  Menurut 

Supriyadi (dalam Rachmawati dan Kurniati, 2010) ciri-ciri anak yang kreatif 

adalah mempunyai rasa ingin tahu yang besar, kaya akan inisiatif, tertarik pada 

kegiatan kreatif, kaya akan imajinasi, percaya diri dan mandiri.  

Kreativitas anak usia dini dalam masa perkembangannya akan 

dipengaruhi oleh banyak faktor baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat 

internal. Hildayani (dalam Wiyani, 2014) mengungkapkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kreativitas anak usia dini diantaranya yaitu faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak 

seperti faktor biologis dan fisiologis. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor 

yang berasal dari luar dirinya seperti faktor lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Faktor biologis yaitu kreativitas anak dipengaruhi oleh gen yang 

diwarisi oleh kedua orang tuanya. Selain menghasilkan kesamaan fisik, genetik 



4 

 

juga dapat menghasilkan ciri-ciri psikologis seperti bakat dan kecerdasan. 

Namun Gardner (dalam Sharp, 2004) mengatakan bahwa kreativitas telah 

terbukti berbeda dari kecerdasan, artinya anak yang memiliki skor kecerdasan 

tinggi belum tentu memiliki kreativitas yang tinggi. Hal ini sejalan dengan 

Khadijah (2016) kecerdasan dan kreativitas memiliki kaitan yang erat walaupun 

tidak mutlak. Orang yang kreatif dapat dipastikan ia orang yang cerdas namun 

tidak selalu orang yang cerdas pasti kreatif. Kreativitas merupakan salah satu ciri 

perilaku yang menunjukkan perilaku inteligent (cerdas), namun kreativitas dan 

inteligensi tidak selalu menunjukkan korelasi yang memuaskan. Sebab skor IQ 

yang rendah memang selalu diikuti oleh kreativitas yang rendah pula, namun 

skor IQ yang tinggi ternyata tidak selalu dibarengi oleh tingkat kreativitas yang 

tinggi pula.  

Bagaimanapun juga, berbicara tentang kreativitas pada anak usia dini 

merupakan bagian dari perkembangan anak. Bagian yang cukup penting tentang 

kreativitas seorang anak adalah dukungan orang tua dan guru dalam 

memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dengan lingkungannya. 

Kesempatan yang diberikan akan membuat anak menjadi pribadi yang peduli 

dan peka terhadap keadaan sekitarnya merupakan hal yang penting dalam 

mengembangkan kreativitas anak. Bagaimana pun, kita harus menekankan 

bahwa cara mengajar yang ditunjukkan di sebagian besar sekolah umumnya 

tidak menstimulasi perkembangan psikologis siswa secara menyeluruh 

(Stojanova, 2010).  

Anak yang memiliki minat yang luas, anak dengan aspirasi yang tinggi 

dan anak yang menampakkan rasa ingin tahu kebanyakan tidak terakomodir. 

Sayangnya, saat ini masih menghadapi sebuah pembelajaran yang siswa-

siswinya pasif, yang diharapkan dari siswa adalah mengingat fakta-fakta secara 

mekanis, secara kaku menempelkan apa yang dihadirkan di kelas atau dalam 

buku, hanya ada satu jawaban benar, tidak ada toleransi terhadap kesalahan 

yang dilakukan siswa, mengabaikan ide-ide siswa atau solusi baru, sikap guru 

yang otoriter, menekankan kurikulum dari guru, waktu yang terbatas, dan 

sebagainya. Beberapa latihan atau tugas tidak membantu mengembangkan 

kepribadian, tidak merangsang anak untuk aktif, bekerja, dan belajar, tetapi 

latihan tersebut hanya mendorong kemampuan-kemampuan membuat kembali 
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yang menghalangi kreativitasnya. Kaila (dalam Shaheen, 2010) peran institusi 

pendidikan telah dipertanyakan dan disalahkan karena “memberi makan” dan 

“membunuh” kreativitas. 

Stojanova (2010) menyimpulkan bahwa kepedulian akan kreativitas di 

sekolah merupakan satu dari tugas terpenting pada sekolah modern terutama 

dalam memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga memerlukan komunitas modern 

yang merupakan dasar untuk berkembang.  Proses pembelajaran melalui 

bermain yang menyenangkan, diharapkan dapat menstimulasi dan memupuk 

kreativitas anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya untuk pengembangan 

diri sejak dini. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Mulyasa (2005) 

bahwa proses pembelajaran pada hakekatnya untuk mengembangkan aktivitas 

dan kreativitas peserta didik, melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar.  

Ketika terjadi proses pembelajaran maka ada suatu metode pembelajaran 

yang digunakan. Dockett (dalam Christianti, 2011) mengatakan bahwa bermain 

adalah karakteristik anak-anak.  Oncu dan Unluer (2010) mengatakan bahwa 

bermain merupakan satu dari aktivitas utama yang mengembangkan imajinasi 

dan kreativitas anak, dan anak yang bermain diharapkan akan menjadi kreatif. 

Anak bermain untuk menyiapkan dirinya memasuki masa dewasa. Adapun 

langkah awal yang dapat dilakukan guru untuk menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan melalui bermain yaitu dengan menjadikan anak sebagai pusat 

belajar. Masitoh (2008) menjabarkan ciri-ciri pembelajaran yang berpusat pada 

anak yaitu: 1) prakasa kegiatan tumbuh dari anak, 2) anak memilih bahan dan 

memutuskan sendiri apa yang ingin dikerjakan, 3) anak mengekspresikan bahan 

secara aktif dengan seluruh inderanya, 4) anak menemukan sebab akibat melalui 

pengalaman langsung dengan objek, 5) anak menggunakan otot kasarnya ketika 

sedang belajar, dan 6) anak berkesempatan untuk menceritakan 

pengalamannya. Dengan memperhatikan ciri-ciri tersebut, guru dapat 

menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada anak dalam proses 

pembelajaran dan dilakukan melalui bermain. Oncu dan Unluer (2010) saat 

bermain anak sebaiknya diberikan waktu yang cukup dan macam-macam bahan 

berbeda yang tidak terstruktur yang dapat digunakan untuk bermain secara 

bebas. 
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Seperti disebutkan oleh banyak peneliti bahwa bermain merupakan 

faktor penting untuk kreativitas (Trevlas dalam Oncu & Unluer, 2010) dan aspek 

kognitif kreativitas yang berhubungan dengan bermain meliputi kemampuan 

transformasional dan pemikiran yang berbeda (Moore dan Russ, 2008). 

Penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan kesempatan untuk 

bermain secara bebas dianggap sebagai nak yang memiliki fantasi tinggi dan 

memiliki tendensi lebih besar menjadi seseorang yang kreatif dengan bahan dan 

situasi yang ada (Moyles dalam Oncu & Unluer, 2010). Baines dan Slutsky 

(2009) sepaham, bermain cukup memperkaya kualitas hidup karena 

meningkatkan pemikiran kreatif. Saracho (2002) anak membutuhkan kesempatan 

untuk bereksplorasi dengan beberapa alat dan memainkan benda dan 

kesempatan ini akan memperluas kreativitas anak. 

Berdasarkan pengalaman peneliti yang selama 11 tahun berkecimpung di 

dunia PAUD, proses pembelajaran melalui bermain sudah dilaksanakan di 

lembaga PAUD tempat peneliti mengajar. Ciri-ciri bermain seperti yang dikutip 

Coplan dkk (2010) tampak, yaitu : 1) bermain didorong oleh motivasi dari dalam 

diri anak, 2) bermain dipilih secara bebas oleh anak, 3) bermain adalah suatu 

kegiatan yang menyenangkan, ditandai dengan tawa dan komunikasi yang hidup, 

4) bermain tidak selalu harus menggambarkan hal yang sebenarnya, 5) bermain 

senantiasa melibatkan peran aktif anak, baik secara fisik, psikologis, maupun 

keduanya sekaligus. Namun dari kegiatan bermain dengan pendekatan sentra 

yang ada tampak bahwa ide atau gagasan main dirancang oleh guru yang 

tampak pada perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru. Alat dan bahan 

yang digunakan anak untuk bermain juga disiapkan oleh guru. Sehingga tampak 

bahwa pembelajaran yang ada dan kegiatan bermain yang dilakukan anak 

berpusat pada guru.  

Hal ini seperti yang ditulis Teachers College (2011) bahwa kebanyakan 

guru yang menggunakan pembelajaran sentra memilih materi, alat dan bahan 

pembelajarannya untuk mengajarkan konsep dan menyediakan kegiatan 

berdasarkan harapan guru dalam mengembangkan kemampuan dan ketrampilan 

anak. Pendekatan pembelajaran sentra menitik beratkan tidak pada rasa ingin 

tahu anak yang dapat dijawab melalui inisiatif dan investigasi oleh anak. 
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Sehingga anak memiliki inisiatif yang rendah dan sulit untuk membuat sebuah 

keputusan. 

Hal tersebut yang mendasari KB-TK Bukit Aksara merubah pendekatan 

pembelajaran sentra yang telah digunakan sejak tahun ajaran 2003-2004 hingga 

tahun ajaran 20016-2017 menjadi pendekatan project based learning. KB-TK 

Bukit Aksara dengan slogan ‘School of Character and Creativity’ sekaligus ingin 

membuktikan pendekatan tersebut dapat meningkatkan kreativitas peserta 

didiknya. 

Pendekatan proyek merupakan salah satu strategi yang dapat dipilih 

untuk mengembangkan prinsip belajar melalui bermain dan menjadikan anak 

sebagai pusat dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dockett 

(dalam Christianti, 2011) yaitu salah satu program yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan strategi bermain dan berpusat pada anak yaitu dengan 

pendekatan proyek (Project-based Learning). Project-based Learning (PjBL) 

sebuah pendekatan dimana guru memfasilitasi dorongan anak untuk belajar. 

Anak mengejar pengetahuan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

muncul dari keingintahuannya (Bell, 2010). Dengan demikian melalui PjBL 

pembelajaran yang dilakukan akan menjadi bermakna bagi anak karena berawal 

dari keinginan anak untuk belajar. Hal ini didukung oleh penyataan dari Rahman, 

Yasin, dan Yasin (2012), PjBL adalah sebuah pendekatan belajar mengajar yang 

fleksibel dan dapat menyediakan pengalaman belajar yang bermakna untuk 

anak. PjBL merupakan sebuah pembelajaran yang berpusat pada anak  yang 

memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi sebuah topik secara 

mendalam yang juga terintegrasi pada berbagai macam disiplin pengetahuan 

seperti matematika, sains, seni, dan bahasa. 

PjBL versus PBL (Problem Based Learning), beberapa ahli ada yang 

menyamakan namun beberapa membedakan. Savin dan Baden (2003), 

membedakan antara PjBL dan PBL seperti pada tabel 1. 

 

Tabel 1.  

Perbedaan Project Based Learning dan Problem Based Learning 
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Komponen Project Based Learning Problem Based Learning 

Fokus Diharuskan menghasilkan 

produk dalam bentuk laporan 

atau desain 

Tidak harus menghasilkan 

produk 

Peran guru Supervisor Fasilitator 

Pemecahan 

masalah 

Siswa diharuskan 

menghasilkan solusi atau 

strategi untuk memecahkan 

masalah 

Pemecahan masalah 

merupakan salah satu 

bagian dari proses bukan 

fokus dalam manajemen 

masalah 

Pemberian materi 

pelajaran 

Dalam bentuk berbagai 

macam tipe pembelajaran 

diberikan sepanjang proyek 

Difokuskan pada 

pembelajaran siswa sendiri, 

ceramah juga digunakan 

untuk mendukung belajar 

siswa bukan hanya diberi 

arah belajar 

Peran siswa Siswa terlibat dalam pemilihan 

proyek 

Siswa mungkin memilih 

skenario masalah walaupun 

biasanya masalah 

disampaikan oleh guru. 

Siswa harus mendefinisikan 

apa dan bagaimana mereka 

belajar 

Posisi dalam 

pembelajaran 

Sesudah siswa menguasai 

semua materi, dianggap 

sebagai mekanisme untuk 

menyampaikan beberapa 

materi dalam satu aktivitas 

Digunakan untuk memahami 

materi. Didasarkan pada 

premis bahwa pembelajaran 

terutama akan terjadi pada 

lintas disiplin termasuk pada 

awal pembelajaran 

Peran kelompok Ada untuk menyelesaikan 

proyek 

Harus bekerjasama selama 

proses pembelajaran dan 

kerja tim merupakan 

komponen pembelajaran 
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Sejumlah penelitian dan teori-teori pendidikan mengadopsi prinsip-prinsip 

dari PjBL sebagai dasar dalam menghubungkan beberapa metodologi (Knoll, 

1997; Prince & Felder, 2006 dalam Holm, 2011). Tujuan dari metodologi-

metodologi ini adalah untuk merubah pendidikan lebih pada metode yang 

berpusat pada anak, metode berbasis penyelidikan (inquiry), metode 

pembelajaran aktif. Meyer (2004) menjelaskan 3 (tiga) perluasan pendekatan 

berbasis penyelidikan yang muncul sebagai sebuah respon untuk 

membangkitkan kembali ide dari para  konstruktivis di tahun 1960an, yaitu (1) 

inquiri sebagai dasar untuk memahami aturan memecahkan masalah yang 

berbasis pada sebuah pekerjaan atau tugas;  (2) penerapan strategi pemecahan 

masalah; dan (3) penerapan pembelajaran discovery pada konsep pemrograman 

komputer.  

Menurut Grant (2002) PjBL memiliki sejarah yang panjang. Ketika kembali 

pada awal 1900an, John Dewey mendukung “learning by doing”. Pernyataan ini 

juga tercermin pada konstruktivisme. Konstruktivisme (Perkins, 1991; Piaget, 

1969; Vygotsky, 1978; dalam Grant, 2002) menjelaskan bahwa individu 

membangun pengetahuan melalui interaksinya dengan lingkungan, dan 

pengetahuan yang terbentuk pada masing-masing individu berbeda. Sehingga, 

dengan melakukan penyelidikan, percakapan atau aktivitas, seorang individu 

belajar untuk membentuk pengetahuan baru dengan membangun arus 

pengetahuannya. 

PjBL adalah sebuah metode pembelajaran instruksional yang berpusat 

pada pembelajar (Grant, 2002). Hal ini diperkuat oleh Harris & Katz (2001) 

bahwa PjBL memungkinkan penyelidikan yang lebih dalam tentang topik yang 

sedang dipelajari. Pembentukan pengetahuan individu yang bermakna, dapat 

dilakukan melalui sebuah permainan, presentasi multimedia atau sebuah puisi, 

pembelajar (siswa) menunjukkan apa yang dipelajari (Harel & Papert, 1991; Kafai 

& Resnick, 1996; dalam Grant, 2002).  

Pendapat yang lain menyebutkan bahwa PjBL sebuah metodologi 

pembelajaran yang memanfaatkan proyek yang berpusat pada anak untuk 

memfasilitasi belajar siswa (Mergendoller, 2006), dipuji sebagai metode 

pengajaran tradisional yang superior dalam mengembangkan kemampuan 
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memecahkan masalah dan kemampuan berpikir, dan melibatkan siswa dalam 

pembelajarannya (Berends, Boersma, & Weggwmann dalam Holms, 2011). 

Menurut Holms (2011) PjBL dapat dijelaskan sebagai instruksi yang berpusat 

pada anak yang terjadi adanya penambahan periode waktu belajar, selama anak 

memilih, mempersiapkan, menyelidiki, dan membuat sebuah produk, 

mempresentasikan atau menunjukkan jawaban dari pertanyaan atau respon 

yang muncul atas dunia nyata sebagai suatu tantangan yang otentik. Holms 

(2011) juga menambahkan bahwa guru umumnya melayani sebagai seorang 

fasilitator, menyediakan pijakan, pendampingan, dan instruksi yang strategis 

sebagai sebuah proses yang terbuka. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hejazi (dalam Rizi, dkk, 2011) yang menyimpulkan bahwa untuk 

meningkatkan kreativitas anak, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada 

anak adalah yang lebih sesuai. 

Dalam PjBL, terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu: 1) mengawali proyek , 2) 

mengumpulkan informasi tentang topik atau tema, 3) menyimpulkan proyek 

(Illinois Projects in Practice, 2014). Seperti terdapat dalam Gambar 1, pada tahap 

1 mengawali proyek, anak-anak memilih apa yang akan diselidiki, dengan 

beberapa bantuan dari guru. Anak-anak mendiskusikan informasi apa yang 

sudah diketahui tentang topik atau tema tersebut. Guru mendokumentasikan ide-

ide tersebut. Dengan bantuan guru, anak menyusun pertanyaan-pertanyaan 

yang ingin dicari jawabannya selama pembelajaran. Anak-anak berdiskusi 

tentang kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Guru 

mencatat kemungkinan-kemungkinan tersebut. Tahap 2 mengumpulkan 

informasi tentang topik atau tema. Guru membantu anak-anak untuk 

merencanakan kunjungan ke tempat-tempat dimana anak-anak dapat melihat 

dan bertemu dengan orang-orang yang dapat menjawab pertanyaan mereka. 

Dengan bantuan orang dewasa, menggunakan buku-buku, dan komputer anak 

dapat mengumpulkan informasi. Saat di kelas, anak melaporkan yang didapat 

dari tempat-tempat yang dikunjungi. Guru mendorong anak bertanya dan 

memberikan komentar atas apa yang mereka temukan. Anak-anak dapat 

menggambar, memfoto, menulis, membuat grafik dari apapun yang mereka ukur 

atau hitung, dan membangun model. Saat pembelajaran berlangsung, anak 

dapat memberbaiki apa yang sebelumnya sudah dibuat. Tahap 3 menyimpulkan 
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proyek, anak-anak berdiskusi bukti yang mereka temukan untuk membatu 

menjawab pertanyaan mereka. Guru membantu membandingkan antara apa 

yang sudah dipelajari dengan informasi awal yang diketahui anak saat 

mengawali proyek. Anak memutuskan untuk menunjukkan hasil kerjanya pada 

orang tua atau anak-anak lain. Anak membuat pajangan-pajangan untuk 

membagikan cerita tentang proyeknya. Pajangan-pajangan bisa berupa gambar-

gambar, catatan-catatan, cerita, rekaman percakapan, foto, model-model, grafik, 

dan rekaman video. Anak juga dapat memperagakan apa yang telah mereka 

pelajari. Anak dapat mengundang orang tua dan tamu yang lain untuk 

mempresentasikan proyeknya. Guru dapat membantu anak-anak untuk 

bagaimana menceritakan tentang apa yang sudah dilakukan dan temukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahap Project Based Learning 
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Tahapan PjBL tersebut seiring dengan tahapan berpikir kreatif (Wallas 

dalam Solso, 2008) yaitu (1) Persiapan adalah membuat formulasi suatu 

masalah dan mencoba untuk memecahkannya. (2) Inkubasi merupakan masa 

dimana tidak ada usaha yang dilakukan langsung untuk memecahkan masalah 

dan perhatian dialihkan sejenak pada hal lain. (3) Iluminasi atau pencerahan, 

memperoleh insight (pemahaman yang mendalam) dari masalah tersebut. (4) 

Verifikasi, menguji pemahaman yang telah didapat dan membuat solusi. 

Pendekatan PjBL akan berhasil ketika 7 (tujuh) elemen perting terpenuhi 

(Efstratia, 2014). Pertama dan terutama, guru harus mengikutsertakan minat 

anak dan rasa ingin tahu anak, dan pada saat yang sama merangsang anak 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada hal tersebut. Selain 

itu, anak-anak terlibat dan bertanggung jawab untuk memutuskan apa pun yang 

akan digunakan sebagai sumber belajar, bagaimana akan menjalankan dan 

mengkomunikasikan dalam rangka mencapai tujuan dari proyek menantang 

mereka. Di samping itu, berpikir kritis perlu ditingkatkan dan anak-anak dapat 

dengan mudah mengarahkan penyelidikannya dengan memanfaatkan teknologi 

yang memungkinkan. Penggunaan teknologi memberikan kesempatan pada 

anak intuk berinteraksi dan menstimulasi untuk menemukan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan mereka. Akhirnya, umpan balik dan perbaikan juga 

penting sebelum anak mempresentasikan di depan pendengar yang 

sesungguhnya, bisa orang tua atau pun orang-rang yang terkait dalam proyek. 

Pernyataan di atas tampak bahwa peran guru sangat penting dalam 

pendekatan PjBL. Oleh karena itu guru perlu mendapatkan pelatihan sebagai 

bekal sebelum melaksanakan pendekatan PjBL ini. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Holms (2011), sejumlah penelitian fokus pada kemampuan khusus 

guru, harapan-harapan, dan hal-hal lain yang berpengaruh pada keberhasilan 

pendekatan PjBL.  Duncan dan Tseng (2010) menambahkan bahwa guru yang 

memiliki kemampuan manajemen kelas yang baik, memiliki pengetahuan yang 

luas, kemampuan untuk menentukan tujuan dengan jelas, kemampuan untuk 

mengantisipasi kesulitan-kesulitan, keinginan untuk mendukung kebutuhan anak, 

memahami keberagaman individu, serta memiliki sikap positif dan hubungan 

yang membangun dalam interaksi dengan anak sangatlah penting. 
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Holms (2011), berdasarkan studi komparatifnya teridentifikasi bahwa PjBL 

menjadi efektif dalam pembelajaran baik secara konten materi maupun 

keterampilan. Siswa pada kelas dengan PjBL menunjukkan memiliki kemampuan 

dan keterampilan yang lebih besar dibandingkan dengan kelas dengan 

pemelajaran tradisonal. Hasil pengamatan dan diskusi yang dilakukan oleh 

peneliti dengan 6 orang praktisi dan akademisi PAUD dari UNTIRTA (di PAUD 

Bukit Aksara pada tanggal 19 Mei 2017) menyimpulkan bahwa pengetahuan, 

keterampilan dan kreativitas anak saat bermain dengan pendekatan sentra 

cenderung kurang berkembang. Hal ini tampak pada respon anak saat bermain 

yang cenderung tidak aktif terhadap benda-benda yang digunakan. Interaksi 

anak dengan benda-benda di lingkungan tampak biasa saja. Tidak muncul 

pertanyaan-pertanyaan atau gagasan baru saat anak bermain. Kepercayaan diri 

dan kemandirian anak juga tidak tampak. Saat melakukan kegiatan main, anak 

cenderung meminta persetujuan pada guru. Hal ini yang akhirnya juga dapat 

membatasi dan membenamkan inisiatif dan imajinasi anak dalam melakukan 

aktivitas yang kreatif. 

  Flexibility, originality, fluency, dan elaboration sebagai komponen 

kreativitas menurut Munandar dalam Susanto (2013) tidak tampak. Kemampuan 

berpikir lancar (fluency) memiliki cirri-ciri seperti mencetuskan banyak gagasan, 

jawaban, penyelesaian masalah atau pertanyaan, memberikan banyak cara atau 

saran untuk melakukan berbagai hal. Kemampuan berpikir luwes (flexibility) 

memiliki ciri-ciri seperti melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, 

mencari banyak alternative pemecahan masalah, mampu mengubah cara 

pendekatan atau cara pemikiran. Keterampilan merinci (elaboration) memiliki ciri-

ciri mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk, 

merinci secara detail dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga menjadi 

lebih menarik. Keterampilan berpikir orisinal (originality) memiliki ciri-ciri seperti 

mengungkapkan hal-hal yang baru dan unik yang tidak pernah terpikir oleh orang 

lain. 

Munandar (dalam Fakhriyani 2016) memberikan empat alasan perlunya 

dikembangkan kreativitas pada anak yaitu: pertama, dengan berkreasi anak 

dapat mewujudkan dirinya dan ini merupakan kebutuhan pokok manusia. Kedua, 

kretaivitas atau cara berpikir kreatif, dalam arti kemampuan untuk menemukan 
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cara-cara baru dalam memecahkan suatu permasalahan. Ketiga, bersibuk diri 

secara kreatif tidak saja berguna tapi juga memberikan kepuasan pada individu. 

Keempat, kreativitaslah yang memungkinkan manusia untuk meningkatkan 

kualitas dan taraf hidupnya. Dengan kreativitas seseorang terdorong untuk 

membuat ide-ide, penemuan-penemuan atau teknologi baru yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. 

Menurut Sladek (2011), PjBL dapat diterapkan melalui eksperimen. 

Adanya pengembangan eksperimen juga dapat digunakan sebagai metode untuk 

meningkatkan kreativitas siswa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari, 

Sutikno, Masturi (2015), PjBL merupakan model pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa dalam belajar serta membuat siswa menjadi lebih kreatif.  

Tahapan PjBL juga menyebutkan bahwa selama proyek berlangsung, 

anak dapat mencari sumber termasuk menggunakan komputer. Anak juga diberi 

kesempatan untuk menggunakan alat-alat seperti kamera, perekam suara untuk 

mengumbulkan informasi dan mendokumentasikan proyeknya. Anak juga dapat 

mempresentasikan hasil kerjanya menggunakan proyektor, memajang proyeknya 

yang berupa video, rekaman suara, foto, dll. Hal tersebut tentu memberikan 

banyak stimulasi untuk mengembangkan kreativitas anak. Hal ini didukung 

dengan pendapat Bell (2010) penggunaan teknologi saat anak membagikan hasil 

kerjanya dan saat anak melakukan diskusi membantu anak untuk membangun 

ide-ide dengan segala kemungkinannya. Latihan-latihan ini sangat 

mengembangkan kreativitas dan berpikir out-of-the-box. McGolerick (2013) juga 

mengungkapkan bahwa PjBL meningkatkan mental anak usia dini untuk lebih 

bekerja secara mengalir atau fleksibel daripada hanya sekedar mengingat. Anak 

usia dini mengerjakan tugas-tugas dengan senang, daripada sekedar sebuah 

hasil atau capaian. PjBL memberikan perhatian lebih pada sebuah proses yang 

mana merupakan sebuah proses alami dari kreativitas.  

Berdasarkan uraian tersebut, peniliti ingin mengusung bagaimana 

meningkatkan kreativitas anak usia dini melalui model Project Based Learning. 

Apakah Project Based Learning dapat meningkatkan kreativitas anak usia dini?  
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Hipotesis 

Hipotesis penelitiannya adalah Pendekatan project based learning dapat  

meningkatkan kreativitas pada anak usia dini. 


