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ABSTRAK 

Meila Sari, Heni.2017. Meningkatkan Kreativitas Anak Melalui kegiatan 

menganyam Dengan Menggunakan Origami Pada Kelompok B TK 

Pinang Masak Muaro Jambi: Skripsi, Program studi Pendidikan Guru 

Pendidikan Anak usia Dini, FKIP Universitas Jambi, Pembimbing (I) 

Drs. Tumewa Pangaribuan, M. Pd, Pembimbing (II) Dr. K.A. Rahman, 

M. Pd.I 

Kata Kunci: Kreativitas, Menganyam, Origami 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kreativitas anak dalam 

kegiatan menganyam . Berdasarkan hasil studi di TK Pinang Masak Muaro Jambi, 

diperoleh informasi bahwa dalam meningkatkan kreativitas anak dalam kegiatan 

menganyam, anak hanya menggunakan daun pisang untuk melakukan kegiatan 

menganyam tersebut sehingga membuat anak tidak begitu antusias dalam 

mengikuti kegiatan menganyam. Rumusan masalah bagaimana meningkatkan 

kreativitas anak melalui kegiatan menganyam dengan menggunakan origami pada 

kelompok B TK Pinang Masak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kreativitas anak melalui kegiatan menganyam dengan 

menggunakan origami pada kelompok B TK Pinang Masak Muaro Jambi. 

Manfaat Penelitian bagi anak, guru dan peneliti. 

Kreativitas adalah kemampuan untuk memberikan gagasan baru dalam 

menerapkan pemecahan masalah. Menganyam adalah suatu kegiatan keterampilan 

yang bertujuan untuk menghasilkan aneka benda/ barang pakai dan seni yang 

dilakukan dengan cara saling menyusufkan atau tumpang tindihkan bagian- 

bagian bahan anyaman secara bergantian. Origami adalah seni melipat kertas yang 

membentuk model- model berdasarkan imajinasi objek- objek yang ada di alam. 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas  dan dilakukan dalam 

2 siklus, setiap siklus terdiri dari 3 kali pertemuan. Data kreativitas anak dalam 

kegiatan menganyam dengan menggunakan origami diperoleh dari pedoman 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek dalam Penelitian ini adalah anak 

murid TK Pinang Masak Muaro Jambi Semester 1 Tahun Ajaran 2016/ 2017 

sebanyak 15 anak yang terdiri dari 6 orang anak laki- laki dan 9 anak perempuan. 

Hasil penelitian menunjukkan  bahwa kemampuan kreativitas anak melalui 

kegiatan menganyam dengan menggunakan origami mengalami peningkatan 

setelah di beri tindakan melalui kegiatan menganyam. Peningkatan tersebut dapat 

di lihat dari kondisi awal anak yang presentasenya 26,05 % , setelah di lakukan 

tindakan pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 46,54 %. Pada siklus II 

kemampuan kreativitas anak melalui kegiatan menganyam dengan menggunakan 

origami mengalami peningkatan menjadi berkembang sangat baik presentasenya 

yaitu 81,58%. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan menganyam dengan 

menggunakan origami dapat meningkatkan kreativitas anak. Adapun saran dalam 

penelitian ini yaitu semoga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi alternatif 

dalam meningkatkan kreativitas anak. 

 

 

  



A. PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Masa balita adalah masa emas tumbuh kembang seorang anak, bukan hanya 

jasmani, tetapi juga jiwa dan kehidupan sosialnya. Pola pengasuhan yang  tepat 

bagi si kecil akan mempengaruhi kehidupannya kelak. Pemberian asah, asih dan 

asuh yang tepat akan memepngaruhi karakternya di masa yang akan datang. Asah 

adalah stimulasi yang diberikan. Asih adalah Kasih sayang yang diberikan. Asuh 

adalah kecukupan yang diberikan seperti sandang, pangan, papan termasuk 

pendidikan yang diperoleh anak. 

Menurut Mahmud (2010) Pendidikan merupakan kegiatan yang didalamnya 

melibatkan banyak orang, diantaranya peserta didik, pendidik administrator, 

masyarakat ,dan orang tua. Oleh karena itu agar tujuan pendidikan dapat tercapai 

secara efektif dan efisien, setiap orang yang terlibat didalamnya harus memahami 

perilaku individu yang terkait. 

Karakteristik perkembangan Anak Usia Dini merupakan masa 

perkembangan dan pertumbuhan yang sangat membutuhkan perkembangan masa 

selanjutnya. Secara umum, Anak Usia Dini memiliki karakteristik seperti: Unik, 

egosentris, aktif dan energik, rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap 

banyak hal, eksploratif dan berjiwa petualang, spontan, senang dan kaya akan 

fantasi, masih mudah frustasi, masih kurang mempertimbangkan dalam melakukn 

sesuatu, daya perhatian pendek, bergairah untuk belajar dan banyak belajar dari 

pengalaman dan semakin menunjukkan minat terhadap teman. Sudarna (2014). 

Berdasarkan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini tertulis pada 



pasal 28 ayat 1 yang berbunyi “Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan bagi 

anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk 

mengikuti pendidikan dasar”. Selanjutnya pada Bab 1 pasal 1 ayat 14 ditegaskan 

bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikanuntuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut Sujiono ( 2013). 

Menurut Wulan (2011) zaman yang berkembang semakin maju dengan 

teknologi yang semakin canggih menuntut sumber daya manusia yang semakin 

berkualitas pula. Manusia yang berkualitas tidaklah tercipta dengan sendirinya, 

namun perlu di asah dengan memberi rangsangan, bimbingan, maupun arahan 

sedini mungkin bahkan sejak masih dalam kandungan. 

Menurut Iskandar (2012) Belajar diperlancar bilamana siswa dilibatkan 

dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar tersebut. 

Belajar inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya, baik perasaan 

maupun intelek, merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam 

dan lestari. Kepercayaan terhadap diri sendiri, keerdekaan, kreativitas, lebih 

mudah dicapai terutama jika siswa dibiasakan untuk mawas diri dan mengkritik 

dirinya sendiri dan penilaian dari orang lain merupakan cara kedua yang paling 

penting. Belajar yang paling berguna secara sosial didalam dunia modern ini 

adalah belajar mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus menerus 

terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai proses 

perubahan tersebut. 



Anak- anak pada dasarnya ingin mempelajari dan mengetahui apa saja. 

Menjadi kewajiban orang tua dan Guru mempersiapkan anak sebaik- baiknya. 

Kebiasaan- kebiasaan masa kecil akan terbawa sampai tua. Kebiasaan ini harus 

dibina sebaik- baiknya, agar anak memiliki kebiasaan yang baik. Dalamsoal 

keterampilan, anak pun harus dilatih, sehingga sudah terbiasa dan mereka akan 

mencari terus hal – hal baru. Dengan demikian kreativitas sudah dikembangkan 

sejak kecil. 

Istilah kreatif sering kita dengar dan kita ucapkan kepada anak- anak 

sayangnya masih banyak guru tidak mengetahui makna kata kretif. Sebagian guru 

mengatakan kata kreatif dengan wujud karya seni, tetapi Guru tidak melihat 

dengan baik bahwa masih banyak anak- anak yang kurang kreatif karena yang 

diajarkan guru di sekolah hanya itu- itu saja. Jadi dengan melihat itu saja 

perkembangan kreativitas anak tentunya kurang. 

Menurut Majaya (2013:3) Anak cerdas selalu mendapat tempat istimewa 

didalam masyarakat, keluarga maupun sekolah, mereka lebih mengundang pujian, 

senyum kekaguman daripada anak rata- rata. 

Jalan pikiran seperti itu amatlah meracuni kaum pendidik, bahkan 

membawa kerugian yang amat besar. Buanglah anggapan bodoh yang mencap 

kaum dengan kecerdasan dibawah rata- rata sebagai insan yang tidak bisa kreatif. 

Sebagai contoh sederhana hubungan antara kecerdasan dengan kemampuan 

berfikir kretif adalah ibarat anak mempunyai banyak mainan modern tetapi sang 

anak tidak dapat menggunakannya dengan baik, sebaliknya anak yang hanya 

mempunyai mainan kapal- kapalan sederhana dari sabut kelapa yang dibuatnya 

sendiri dengan tambahan aksesoris lainnya. Secara tidak langsung anak 



mempunyai kecerdasan dan kreatifitas yang tinggi karena daat membuat mainan 

kapal- kapalan dari sabut kelapa. 

Meningkatkan keterampilan anak tidak dapat dipaksakan. Dengan cara 

bermain sambil bekerja, atau bekerja sambil bermain, anak akan memperoleh 

kegembiraan. Alat yang dipergunakan pun sederhana pula. Demikian juga dengan 

bahan- bahan yang dipergunakan. Biasakanlah anak- anak memanfaatkan barang- 

barang bekas, sehingga daur ulang benda- benda itu akan sangat bermanfaat.  

Kreatif didefenisikan sebagai kemampuan untuk mencipta atau proses 

timbulnya ide baru. Pada intinya kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk 

menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, dalam 

bentuk ciri-ciri aptitude maupun non aptitude, dalam karya baru maupun 

kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, dan semuanya relatif berbeda dengan 

yang sudah ada sebelumnya. Sebenarnya, ada banyak pengertian kreativitas, 

misalnya ada yang mengartikan kreativitas sebagai upaya melakukan aktivitas 

baru dan mengagumkan. Di lain pihak, ada yang menganggap bahwa kreativitas 

adalah menciptakan inovasi baru yang mencengangkan. 

Menurut Masnipal (2013:233) di lembaga PAUD/TK, faktor penentu 

tumbuh dan berkembangnya kreativitas anak terletak kepada guru, selain 

kelengkapan sarana, media, dan kekayaan sumber belajar anak yang disediakan 

oleh sekolah/lembaga itu. Guru yang membimbing anak usia dini haruslah sosok 

yang kreatif. Guru harus belajar dan berusaha menjadikan dirinya sosok kreatif. 

Sebagai orangtua perlu dimulai kesadaran untuk mewujudkan kemandirian 

pada anak sejak usia dini. Dengan demikian, orangtua sudah membantu proses 

anak menjalani tugas perkembangannya sehingga akan terbentuk proses 



kemandirian dalam diri anak hingga  dewasanya. Untuk anak mendapatkan 

kemandirian tersebut, maka orang tua membutuhkan pengetahuan yang akan 

menunjang proses pembangunan kemandirian dan sikap lainnya pada anak. 

Parenting ditujukan untuk membangun pikiran orangtua, sehingga orangtua 

mampu membangun anaknya. Anak menghabiskan hari- hari mereka di sekolah, 

di rumah, dan dilingkungannya. Keberadaan anak di rumah dan lingkungan 

mempunyai jumlah presentase terbesar yang mencapai 80%, sedangkan di 

sekolah/lembaga pendidikan hanya 20%. Artinya, anak akan lebih banyak 

mendapatkan pembelajaran dari keluarga dan lingkungan. Jika keluarga dan 

lingkungan tidak tidak mendukung proses pembelajaran yang tepat bagi anak, 

yaitu melalui dunia main, artinya anak akan kehilangan sebagian proses 

perkembangannya melalui proses pembelajaran. Untuk orang tua dapat 

mengetahui proses pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan perkembangan 

anaknya, berkaitan dengan penyeragaman pembelajaran anak di rumah dan 

disekolah, dan demi berkesinambungannya proses pembelajaran itu sendiri 

sehingga menjadi pembiasaan yang dimiliki oleh anak, maka dibutuhkan 

parenting sebagai program pembimbing orang tua. Latif dkk (.2013:261). 

Menganyam adalah mengatur bilah- bilah atau lembaran- lembaran secara 

tindih menindih dan silang menyilang. Bilah atau lembaran- lembaran tersebut 

dapat berupa bambu, daun pandan, janur, kertas, rotan. 

Dalam hal ini masih banyak anak- anak yang kurang kreatif dalam 

mengerjakan kegiatannya disekolah. Untuk itulah kegiatan menganyam dapat 

membuat anak lebih kreatif. Anak juga dapat lebih banyak mengenal warna dan 

bentuk. 



Menganyam adalah salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan 

perkembangan anak, salah satunya adalah meningkatkan kretivitas anak. Dengan 

menganyam anak dapat menciptakan berbagai bentuk hasil karya yang indah 

seperti membuat anyaman tikar dan membuat anyaman berbentuk ikan. Peneliti 

akan menggunakan origami sebagai bahan dalam membuat anyaman ikan 

tersebut. Karena anak- anak sudah sering menggunakan origami sebagai bahan 

pembelajaran mereka di sekolah, selain itu juga yang menjadi pertimbangan 

peneliti origami mempunyai banyak warna, termasuk warna dasar yaitu merah, 

kuning, hijau yang tentu saja membuat anak lebih tertarik dalam mengerjakannya. 

Tidak hanya itu warna- warna origami tersebut juga akan merangsang indera 

penglihatan mereka. 

Pada kenyataannya perkembangan kreativitas yang dimiliki oleh anak 

kelompok B2 di TK Pinang Masak Muaro Jambi belum sesuai dengan Tingkat 

Pencapaian Perkembangan Anak. Pembelajaran menganyam pernah dilakukan di 

TK ini menggunakan daun pisang, penggunaan alat menganyam yang hanya 

menggunakan daun pisang tersebut membuat anak tidak begitu antusias dalam 

mengikuti kegiatan menganyam. Dengan hanya menggunakan daun pisang anak 

cenderung tidak menyelesaikan karya anyaman mereka sampai selesai, sehingga 

ketelatenan anak dalam menyelesaikan karya menganyam belum berkembang 

sangat baik dan di TK ini belum pernah melakukan kegiatan meganyam dengan 

menggunakan origami dan bermacam-macam warna. Membuat anak kreatif yaitu 

anak yang memiliki kelancaran, kelenturan, keaslian, elaborasi, keuletan dan 

kesabaran. 



Murid TK Pinang Masak berjumlah 15 anak yang terdiri dari 6 anak laki- 

laki dan 9 anak perempuan.Berdasarkan pertimbangan pemikiran diatas maka 

peneliti mengambil judul “Meningkatkan Kreativitas Anak Melalui Kegiatan 

Menganyam Dengan Menggunakan Origami Pada Kelompok B2 TK Pinang 

Masak Muaro Jambi”. 

B. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian tindakan kelas. 

Menurut Erna dan Haryono dalam Aries (2012) penelitian tindakan kelas 

merupakan penelitian berdaur ulang yang dilakukan guru untuk melakukan 

perbaikan- perbaikan terhadap proses pembelajaran. Penelitian tindakan kelas 

adalah suatu jenis penelitian tindakan dengan akar permasalahan yang benar- 

benar dihadapi oleh peserta didik (masalah konkret di dalam kelas yang dirasakan 

oleh sebagian besar peserta didik, sekaligus permasalahan yang muncul secara 

terus menerus di kelas ketika guru mengajar. 

 Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan oleh 

guru dikelasnya sendiri dengan cara (1) merencanakan, (2) melaksanakan, (3) 

merefleksikan tidakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan 

memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat. Kusumah (2013). 

 Penelitian tindakan Mills (2011) dalam Mertler (2014:6) didefinisikan 

sebagai penyelidikan sistematis yang dilakukan oleh guru, administrator, 

konselor, atau orang lain dengan satu kepentingan tertentudalam proses mengajar 

dan belajar atau lingkungan dengan tujuan mengumpulkan informasi tentang 
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bagaimana sekolah mereka beroprasi, bagaimana mereka mengajar, dan bagaiman 

siswa mereka belajar. 

 

 Penelitian tindakan berurusan langsung dengan praktik dilapangan dalam 

situasi alami. Penelitiannya adalah pelaku praktik itu sendiri dan pengguna 

langsung hasil penelitiannya. Lingkup ajang penelitian sangat terbatas. Yang 

paling menonjol adalah bahwa penelitian tindakan ditujukan untuk melakukan 

perubahan pada semua diri pesertanya dan perubahan situasi tempat penelitian 

dilakukan guna mencapai perbaikan praktik secara inkremental dan berkelanjutan 

Madya (2011). 

Dengan demikian, PTK adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat 

reflektif dan kolaboratif dengan melakukan tindakan- tindakan tertentu agar dapat 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta profesionalitas guru 

secara berkelanjutan. 

B. Tempat dan waktu penelitian 

1. Tempat penelitian. 

Tempat penelitian ini adalah TK Pinang Masak Muaro Jambi. 

2.Waktu penelitian. 

Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan pada kelompok B TK Pinang Masak  

MuaroJambi dengan jumlah 15 anak. 

C. Subyek Penelitian 

Bidang pengembangan yang dijadikan subyek penelitian ini yaitu bidang 

meningkatkan perkembangan kreativitas anak melalui kegiatan menganyam 



dengan menggunakan origami. Adapun kelas yang digunakan adalah kelompok B 

TK Pinang Masak yang berjumlah 15 orang. 

 

 

D. Prosedur Penelitian 

SIKLUS I 

a.  Perencanaan (planning) 

  1. Mempelajari aspek- aspek perkembangan yang akan dikembangkan di 

TK 

2. Mempelajari krikulum TK 

3. Mengembangkan tematikyang sesuai dengan perkembangan anak 

4. Mempersiapkan permainan sesuai dengan tema 

5. Membuat SKM 

6. Membuat SKH 

7. Menyiapkan media pembelajaran yang diperlukan sesuai tema 

8. Menyiapkan sumber belajar 

9. Mengembangkan format observasi 

10. Mengembangkan format evaluasi    

b.  Pelaksanaan (acting) 

1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan perencanaan 

2. Melaksanakan pengamatan mengenai isi tindakan 

3. Mengumpulkan data perlengkapan lain yang mendukung 

c. Observasi (observing 1) 

1. Melakukan observasi dengan format observasi 



2. Mengamati kegiatan pembelajaran, pengamatan, berperan serta, peneliti 

terlibat langsung selama kegiatan berlangsung. 

d. Refleksi (reflecting 1) 

1. Mengamati perubahan yang terjadi pada anak setelah terjadi tindakan 

2. Mengamati pertemuan untuk membahas hasil tindakan 

3. Evaluasi 

SIKLUS II 

a. Perencanaan 

   Dalam perencanaan penelitian langkah awal sebelum melakukan 

penelitian, segala sesuatu yang berhubungan  dengan penelitian harus 

dipersiapkan sebagai berikut: 

1. Rencana kegiatan mingguan (RKM) 

2. Rencana kegiatan harian (RKH) dengan tema binatang, sub tema 

binatang peliharaan 

3. Membuat atau menyediakan pembelajaran yaitu anyaman dengan 

menggunakan origami. 

4. Menyiapkan lembar observasi guru mengajar dan lembar observasi 

kemampuan kreativitas anak dan penelitian juga tidak lupa untuk 

menyiapkan bentuk pembelajaran yang akan digunakan yaitu anyaman 

menngunakan origami. 

b. Pelaksanaan 

Menurut Sofyan (2014) prosedur penilaian kegiatan pelaksanaan terdiri dari:  

1. Kegiatan baris berbaris 



   Pada kegiatan baris berbaris anak melakukan berbagai kegiatan 

yang elatih kemampuan motorik kasar anak seperti berdiri dengan tumit 

dengan seimbang mulai hitungan 1-3, Berdiri diatas satu kaki 3 kali, 

membuat gerakan bebas mengikuti lagu, menendang dan mengayunkan 

langkahnya kebelakang dan kedepan, meloncat dengan dua kaki sebanyak 

4 kali, berlari dengan cepat dan berputar tanpa kendala, berlari sambil 

meloncat dengan seimbang, melaksanakan senam mengikuti irama dan 

menyanyikan lagu anak-anak. 

2. Kegiatan pembukaan 

   Setiap hari anak- ank memulai kegiatan belajar dengan membaca 

do’a belajar dan saling bertanya kabar antara anak dan guru. Kegiatan 

dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai tema yang diajarkan pada hari 

kemaren, kemudiann guru menjelaskan tentang pembelajaran sains dengan 

tema binatang sub tema binatang peliharaan yang sedang dipelajari yaitu 

mengamati ikan dalam akuarium kecil. 

3. Kegiatan inti 

   Pada kegiatan ini peneliti memfasilitasikan, memotivasikan, 

mengkoordinasikan, mengobservasikan, dan mengevaluasikananak dalam 

melakukan berbagai kegiatan belajar, sedangkan anak secara aktif sebagai 

bentuk keteribatan dalam proses belajar. 

4. Istirahat 

   Pada kegiatan ini anak bermain diluar kelas dan peneliti juga ikut 

bermain bersama anak supaya anak merasa lebih dihargai dan diperhatikan 

sehingga anak merasa dihargai dan diperhatikan. 



5. Penutup 

   Pada kegiatan ini gur mengajak anak- anak untuk berdiskusi 

tentang kegiatan yang sudah dilakukan dalam satu hari dan guru memberi 

pujian, bernyanyi bersama tentang  binatang, beres- beres,berdoa dan 

pulang. 

c. Observasi 

Selama pelajaran berlangsung dilakukan observasi untuk melihat 

seberapa anak yang bermotivasi terhadap kegiatan menganyam yang telah 

dlakukan.  

d. Evaluasi 

   Evaluasi dilakukan secara lisan dengan menanyakan kepada anak 

tentang kegiatan apa yang dilakukan dalam peme=belajaran sains. 

e. Refleksi 

   Berdasarkan hasil refleksi peneliti melakukan tindakan didalam 

dan diluar kelas dengan melakukan evaluasiproses tindakan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen (alat)  penelitian untuk mengumpulkan data dilapangan 

adalah lembar observasi terstruktur, lembar wawancara tidak terstruktur dan 

dokumentasi. Alat penelitian tersebut akan dijelaskan berikut ini: 

1. Lembar Observasi 

Observasi dilakukan selama pembelajaran berlangsung yaitu dari tahap 

awal sampai akhir. Dalam hal ini Peneliti menggunakan observasi 

partisipasit, dimana peneliti ikut serta dalam mengamati anak selama 



proses pembelajaran berlangsung melalui format narasi kemampuan 

anak. 

2. Wawancara 

Merupakan pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dengan 

sumber data yang dilakukan secara lisan dengan anak kelompok B TK 

Pinang Masak Muaro Jambi. Tujuannya untuk memperoleh informasi 

tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kreativitas anak dalam 

kegiatan menganyam. 

3. Dokumentasi 

Mendokumentasikan hal- hal yang terjadi selama tindakan dilakukan 

seperti foto- foto anak ketika proses pembelajaran berlangsung dan 

nama- nama anak sebagai subyek penelitian. 

F. Analisis Data 

Menurut Misbahudin (2014: 32) analisis data adalah proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategoi, dan satuan uraian dasar. 

Sesuai karakteristik penilaian tindakan kelas ini menggunakan indikator 

keberhasilan sebagai dasar bahwa penelitian yang dilakukan berhasil atau tidak 

berhasil menurut Arikunto (2010:282). 

70%-100% : Berkembang sangat baik (BSB) 

50%-69% : Berkembang sesuai harapan (BSH) 

20%-49% : Mulai berkembang (MB) 

0% -19% : Belum berkembang (BB) 

 

 



C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1.  Deskripsi Kondisi Awal 

Langkah awal yang dilakukan peneliti sebelum melaksanakan penelitian 

tindakan kelas, yaitu melakukan pengamatan awal berupa kegiatan pratindakan 

tanpa mengganggu pembelajaran untuk mengetahui kondisi awal kemampuan 

kreativitas anak dalam kegiatan menganyam dengan menggunakan origamidi TK 

Pinang Masak Muaro Jambi dengan menggunakan lembar observasi yang telah di 

setujui oleh tim judge Universitas Jambi Jurusan PG-PAUD.  

Sebelum melakukan penelitian tindakan kelas di lakukan pra observasi 

untuk melihat kemampuan kretivitas anak dalam kegiatan menganyam. Agar 

keberhasilan peneliti dapat di lihat dengan jelas, maka di lakukan pra observasi 

sebagai perbandingan sebelum dilakukan tindakan kelas. 

a Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian 

1) Perizinan  

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti meminta perizinan pihak 

sekolah, yaitu TK Pinang Masak Muaro Jambi untuk melakukan penelitian di 

sekolah tersebut. Selain itu di lakukan penjelasan tentang prosedur yang akan 

di lakukan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman pada saat pelaksanaan 

penelitian berlangsung. 

2) Tahap Persiapan Penelitian. 

Persiapan penelitian di lakukan untuk mempersiapkan hal-hal yang 

akan di butuhkan dalam penelitian. Tahap persiapan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah sebagai berikut : 

 



a Pengumpulan data awal. Data yang di kumpulkan adalah tentang 

biodata anak, seperti nama, jenis kelamin, usia dan kelas. Data di 

peroleh dari dokumen sekolah. Dari dokumen milik sekolah itu akan di 

peroleh data-data yang akan di butuhkan tentang subjek penelitian 

b Penentuan kemampuan Kreativitas anak dalam kegiatan menganyam 

dengan menggunakan origami. 

c Pelaksanaan penelitian di lakukan pada tanggal 29 November 2016 

sampai dengan 29 Januari 2017 di TK Pinang Masak Muaro Jambi. 

Subjek penelitian ini adalah anak usia 4-5 tahun yang berjumlah 15 

anak. adapun jadwal kegiatan pada anak di TK Pinang MasakMuaro 

Jambi dapat  di lihat pada tabel di bawah ini: 

4.1Tabel  Jadwal Penelitian di TK Pinang Masak Muaro Jambi 

No Jam Keterangan 

1. 07.30 Kamis, 29 November 2016 menyerahkan surat 

izin penelitian kepada kepala sekolah 

2. 08.00-08.30 Bertemu dengan guru kelas untuk meminta izin 

dan mengenalkan kegiatan menganyam kepada 

anak. setelah itu melakukan observasi awal untuk 

mengetahuikondisi awal di TK Pinang Masak 

Muaro Jambi. 

3. 08.30-10.00 Melakukan pengambilan data tahap pertama 

tentang subjek penelitian 

4. 07.30-10.30 Rabu , 30 November 2016, pratindakan sebelum 

siklus I 

5. 08.00-1030 Kamis, 1 Desember 2016 Siklus I Pertemuan Ke-

1 

6. 08.00-1030 Senin, 5 Desember 2016 Siklus I Pertemuan Ke-2 



7. 08.00-1030 Selasa, 6 November 2016, Siklus I Pertemuan 

Ke-3 

8. 08.00-10.30 Rabu, 7 Desember 2016, Siklus II Pertemuan Ke-

1 

9. 08.00-10.30 Kamis, 8 Desember 2016, Siklus II Pertemuan 

Ke-2 

10. 08.00-10.30 Senin, 12 Desember 2016, Siklus II Pertemuan 

Ke-3 

11. 08.00-10.30 Rabu, 14 Desember 2016, melakukan interview 

pada smber data untuk melengkapi data 

 

1.Pratindakan 

1.Perencanaaan 

a. Tahap Ke-1 

Pada Tahap ini, di lakukan pengambilan data subjek penelitian dan 

menentukan waktu pelaksanaan penelitian kemampuan kreativitas anak 

melalui kegiatan menganyam dengan menggunakan origami di TK Pinang 

Masak Muaro Jambi yang akan di lakukan peneliti. Subjek penelitian adalah 

15 anak TK Pinang Masak Muaro Jambi. 

b.Tahap Ke-2 

Sebelum melakukan  kegiatan guru memberikan materi dan 

pengarahan pada anak tentang kegiatan yang akan di lakukan anak yaitu 

kegiatan menganyam dengan menggunakan origami di TK Pinang Masak 

Muaro Jambi, pada anak berusia 4-5 tahun. 

2.Pelaksanana Pembelajaran 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 29 November 2016 di 

TK Pinang Masak Muaro Jambi. Setelah semua komponen di atas di 



persiapkan peneliti di bantu teman sejawat sebagai observer untuk 

melaksanakan pembelajaran meningkatakan kemampuankreativitas anak 

melalui kegiatan menganyam dengan menggunakan origami. Pada akhir 

pertemuan peneliti memberikan review kepada anak untuk mengetahui 

kemampuan kreativitas anak. 

Peneliti memberi contoh dan anak mengikuti sampai paham dan 

mampu melakukan kegiatan menganyam dengan menggunakan origami 

dengan sempurna. Bercerita kegiatan satu hari, kemudian di lanjutkan 

mengingat yang telah di ajarkan, berdo’a, salam dan pulang. 

3. Pengamatan/Observasi 

Berdasarkan observasi pratindakan di TK Pinang Masak Muaro Jambi 

hasil yang di peroleh adalah anak yang cenderung banyak diam dan masih 

ragu-ragu dalam melakukan kegiatan menganyam dengan menggunakan 

origami. 

4. Refleksi 

Pada saat penelitian ini, peneliti mengamati anak, di mana masih 

banyak anak yang diam saja dan ragu-ragu dalam melakukan kegiatan 

menganyam dengan menggunakan origami. 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari pengamatan di TK Pinang 

Masak Muaro Jambi, bahwa hasil Pratindakanyang di peroleh dari hasil 

pengamatan, penilaian proses, penilaian hasil kegiatan menganyam dengan 

menggunakan origamri dapat meningkatkan kemampuan kreativitas anak.  

Adapun hasil penelitian, melalui pratindakan sebelum penelitian dapat 

di simpulkan sebagai berikut : 



Tabel 4.2 Rangkuman Presentase Pratindakan 

No Aspek Yang 
Diamati 

Meningkatkan Kreativitas Melalui Kegiatan 
Menganyam dengan Origami 

Ket 

Kreativitas 
(Menganyam) 

No 
Iem 

Peneliti Guru Jumlah % 

1 Fluency 
(Kelancaran) 

1 16 - 16 26,67%  

2 15 - 15 25,00%  

3 16 - 16 26,67%  

4 16 - 16 26,67%  

5 15 - 15 25,00%  

2 Flexibility 
(Keluwesan) 

6 16 - 16 26,67%  

7 17 - 17 28,33%  

8 15 - 15 25,00%  

9 15 - 15 25,00%  

3 Originality 
(Keaslian) 

10 16 - 16 26,67%  

11 16 - 16 26,67%  

12 16 - 16 26,67%  

13 15 - 15 25,00%  

4 Elaborasi 
(Keterperincian 

14 15 - 15 25,00%  

15 15 - 15 25,00%  

5 Sensivity 
(Kepekaan) 

16 16 - 16 26,67%  

17 17 - 17 28,33%  

18 15 - 15 25,00%  

19 15 - 15 25,00%  

 Jumlah  297  297 26,05%  

 

Hasil sementara pada pratindakan kemampuan kreativitas anak melalui 

kegiatan menganyam dengan menggunakan origami di TK Pinang Masak Muaro 

Jambi, mulai Berkembang, rata-rata presentase 26,05 %. Oleh karena itu peneliti 

bersama guru kelas merencanakan untuk mengadakan penelitian Siklus I. 

Keterangan: 

Persentase Kelas = 

Skor Peneliti + Skor Guru 

2
×100

Jumlah Anak × Skor Tertinggi
 

Persentase Rata-rata = 

Skor Peneliti + Skor Guru  

2
×100

Jumlah Anak × (Jumlah Item × Skor Tertinggi)
 

 

 



2. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaaan siklus I di lakukukan selama 3 kali pertemuan. Ada pun 

jadwal pelaksanaan siklus yaitu pertemuan pertama dilakukan pada hari kamis 

tanggal 1 Desember 2016, pertemuan kedua hari senin, 5 Desember 2016 dan 

pertmuan ketiga dilaksanakan pada hari selasa tanggal 6 Desember 2016. 

Pelaksanaan penelitian pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, yaitu pada 

pukul 08.00-10-30 WIB dan sudah tercantum di dalam RKH (Rencana Kegiatan 

Harian), sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. 

a. Deskripsi Pelaksanaan Siklus I Pertemuan Ke-1 

1. Perencanaan  

Pada siklus I ini penelitian di rencanakan akan di laksanakan pada hari 

kamis, tanggal 30 November 2016, selanjutnya dilakukan penyusunan 

Kegiatan Harian (RKH) yang memfokuskan pada indikator. Kemudian guru 

menyiapkan peralatan yang akan di gunakan dalam proses pembelajaran. 

2. Pelaksanaan 

Penelitian di laksanankan pada tanggal 1 Desember 2016 di TK 

Pinang Masak Muaro dengan subjek penelitian berjumlah 15 anak. 

Rangkaian pelaksanaan penelitian siklus I tahap ke-1 penelliti di 

bantu teman sejawat sebagai observer di mulai dengan mengkondisikan 

peserta didik, ruangan di tata sedemikaian rupa sehingga tidak terkesan 

monoton dan membosankan, hal ini di lakukan agar anak anak memiliki 

kesiapan dalam belajar dan fokus mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru 

memberikan pengantar untuk mengaitkan materi kemudian memberikan 

arahan tentang kegiatan menganyam. Hal tersebut di maksudkan agar anak-



anak lebih mudah di arahkan dalam proses pembelajaran. Untuk 

mengoptimalkan kemampan kreativitas dalam kegiatan menganyam dengan 

menggunakan origami, guru menggenalkan kegiatan menganyam, dan 

memberikan contoh cara melakukan kegiatan menganyam, Selanjutnya guru 

memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat. 

3. Pengamatan/ observasi 

Berdasarkan hasil Observasi di TK Pinang Masak Muaro Jambi 

,hasil yang di peroleh anak tenang dan semangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Namun ada beberapa anak yang belum mau mengikuti 

kegiatan menganyam dan hanya diam saja. Ada beberapa anak yang lebih 

asik mengobrol dengan temannya, namun ada juga yang konsentrasi dalam 

melakukan kegiatan menganyam dengan menggunakan origami. 

Uraian observasi yang di lakkan pada siklus I pertemuan ke-1 adalah 

sebagai berikut 

1. proses pembelajaran oleh guru 

a Persiapan sebelum kegiatan pembelajaran di mulai cukup baik 

b Kegiatan apresepsi, cukup baik 

c Pengelolaan kelas cukup baik 

d Kegiatan penyampaian materi cukup baik 

e Kegiatan tanya jawab, cukup 

f Diskusi dan penjelasan cara bermain, baik 

g Perhatian guru terhadap peserta didik, cukup baik 

h Menutup pelajaran, baik 

 



2. Kegiatan anak 

a. Kedisiplinan peserta didik, cukup 

b. Keaktifan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, cukup 

c. Kemampuan diskusi, masih kurang dan butuh bimbingan 

d. Kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan dalam 

diskusi, masih kurang dan butuh bimbingan 

e. Kemamandirian anak dalam mengerjakan evaluasi, masih kurang 

dan butuh bimbingan 

Hasil yang di peroleh pada siklus I pertemuan Ke-1 dapat di lihat pada 

tabel berikut ini: 

4.3 Tabel Presentase Siklus I Pertemuan Ke-1 

No Aspek Yang 
Diamati 

Meningkatkan Kreativitas Melalui Kegiatan 
Menganyam dengan Origami 

Ket 

Kreativitas 
(Menganyam) 

No 
Item 

Peneliti Guru Jumlah % 

1 Fluency 
(Kelancaran) 

1 18 20 38 31,67%  

2 17 17 34 28,33%  

3 18 20 38 31,67%  

4 18 19 37 30,83%  

5 18 19 37 30,83%  

2 Flexibility 
(Keluwesan) 

6 19 20 39 32,50%  

7 19 20 39 32,50%  

8 17 17 34 28,33%  

9 18 20 38 31,67%  

3 Originality 
(Keaslian) 

10 17 18 35 29,16%  

11 17 18 35 29,16%  

12 17 18 35 29,16%  

13 15 15 30 25,00%  

4 Elaborasi 
(Keterperincian 

14 17 18 35 29,16%  

15 17 17 34 28,33%  

5 Sensivity 
(Kepekaan) 

16 17 18 35 29,16%  

17 18 19 37 30,83%  

18 19 20 39 32,50%  

19 19 18 37 80,83%  

 Jumlah  335 351 686 30,09%  

 



Keterangan: 

Persentase Kelas = 

Skor Peneliti + Skor Guru 

2
×100

Jumlah Anak × Skor Tertinggi
 

Persentase Rata-rata = 

Skor Peneliti + Skor Guru  

2
×100

Jumlah Anak × (Jumlah Item × Skor Tertinggi)
 

4. Refleksi 

Refleksi berupa koreksi terhadap tindakan yang telah di laksanakan, hal ini 

dilakkan untuk mengetahui kekurangan yang ada pada siklus I. Kekrangan siklus I 

yang telah di laksanakan yaitu aktifitas anak dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran belum maksimal, di karenakan terlalu ramainya kondisi kelas 

karena masih ada anak yang berlarian serta mengobrol dengan temanya sehingga 

tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Pada siklus berikutnya sebaiknya guru 

lebih memperhatikan dan mengendalikan anak agar pembelajaran berjalan dengan 

baik dan menyenangkan. 

Hasil sementara pada siklus I pertemuan ke 1, kemampuan kreativitas 

anak melalui kegiatan menganyam dengan menggunakan origami pada anak 

kelompok A TK Pinang Masak Muaro Jambi belum maksimal, dengan presentase 

ketuntasan 30,08% sedangakan presentase ketuntasan yang maksimal dan yang 

ingin di capai adalah 80%, oleh karena itu guru dan peneliti merencanakan 

kembali langkah-langkah untuk melakukan penelitian pada pertemuan ke 2 siklus 

I. 

b. Deskripsi Pelaksanaan Siklus I Pertemuan Ke-2 

1. Perencanaan 

Pada Siklus I pertemuan ke 2ini, perencanaan penelitian tindakan kelas di 

mulai dari penyusunan Rencana Pelaksanaan Harian (RPPH) yang memfokuskan 



pada indikator. Kemudia guru bersama peneliti menyiapkan peralatan yang akan 

di gunakan dalam proses pembelajaran. 

2. Pelaksanaan 

Penelitian di laksanakan pada tanggal 5 Desember 2016 di TK Pinang 

Masak Muaro Jambi dengan subjek penelitian anak TK yang berjumlah 15 anak. 

Rangkaian pelaksanaan penelitoan siklus I tahap ke-2 peneliti di bantu 

teman sejawat sebagai observer di mulai dengan mengkondisikan peserta didik, 

ruangan di tata sedemikaian rupa sehingga tidak terkesan monoton dan 

membosankan, hal ini di lakukan agar anak anak memiliki kesiapan dalam belajar 

dan fokus mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru memberikan pengatar untuk 

mengaitkan materi kemudian memberikan arahan tentang kegiatan menganyam.. 

Hal tersebut di maksudkan agar anak-anak lebih mudah di arahkan dalam proses 

pembelajaran. Untuk mengoptimalkan kemampan kreativitas anak melalui 

kegiatan menganyam dengan menggunakan origami, guru menggenalkan kegiatan 

menganyam, dan memberikan contoh cara melakukan kegiatan menganyam. 

Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan 

pendapat atau bertanya. 

3. Pengamatan/ observasi 

Berdasarkan hasil Observasi di TK Pinang Masak Muaro Jambi, hasil yang 

di peroleh anak tenang dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Namun ada beberapa anak yang belum mau mengikuti kegiatan menganyam dan 

hanya diam saja. Ada anak yang belum mau mengikuti kegiatan pembelajaran 

menganyam dan mengganggu temannya. Hasil yang di peroleh pada siklus I 

pertemuan Ke-2 dapat di lihat pada tabel berikut ini 



4.4 Tabel Presentase Siklus I Pertemuan Ke-2 

No Aspek Yang 
Diamati 

Meningkatkan Kreativitas Melalui Kegiatan 
Menganyam dengan Origami 

Ket 

Kreativitas 
(Menganyam) 

No 
Iem 

Peneliti Guru Jumlah % 

1 Fluency 
(Kelancaran) 

1 24 24 48 40,00%  

2 23 25 48 40,00%  

3 24 23 47 39,16%  

4 23 24 47 39,16%  

5 22 21 43 35,83%  

2 Flexibility 
(Keluwesan) 

6 23 23 46 38,33%  

7 21 21 42 35,00%  

8 23 23 46 38,33%  

9 24 25 49 40,83%  

3 Originality 
(Keaslian) 

10 24 24 48 40,00%  

11 24 25 49 40,83%  

12 24 24 48 40,00%  

13 21 21 42 35,00%  

4 Elaborasi 
(Keterperincian 

14 24 24 48 40,00%  

15 24 23 47 39,16%  

5 Sensivity 
(Kepekaan) 

16 24 25 49 40,83%  

17 25 25 50 41,67%  

18 25 24 49 40,83%  

19 24 25 49 40,83%  

 Jumlah  446 449 895 39,25%  

 

Keterangan: 

Persentase Kelas = 

Skor Peneliti + Skor Guru 

2
×100

Jumlah Anak × Skor Tertinggi
 

Persentase Rata-rata = 

Skor Peneliti + Skor Guru  

2
×100

Jumlah Anak × (Jumlah Item × Skor Tertinggi)
 

4. Refleksi 

Refleksi berupa koreksi terhadap tindakan yang telah d laksanakan, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui kekurangan yang ada pada siklus I pertemuan ke-2. 

Kekurangan siklus I pertemuan ke-2 yang sudah di laksanakan yaitu aktifitas anak 

mengikuti kegiatan pembelajaran belum maksimal, dikarenakan belm kondusif 



nya kegiatan menganyam karena masih ada beberapa anak yang belum mau untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran melalui kegiatan menganyam. 

Pada siklus berikutnya sebaiknya guru lebih memperhatikan dan 

mengendalikan agar pembelajaran melalui kegiatan menganyam dapat optimal. 

Berdasarkan hasil yang terlihat pada tabel presentase siklus I pertemuan 

ke-2, kemampuan kreativitas anak melalui kegiatan menganyam dengan 

menggunakan origami di TK Pinang Masak Muaro Jambi belum maksimal, 

namun sudah mulai berkembang. Presentase kemampuan kreativitas anak mulai 

meningkat dari 28,72% pada siklus I pertemuan ke-1, pada pertemuan ke-2 siklus 

I meningkat menjadi 36,76%. Karena itu guru beserta peneliti merencanakan 

kembali langkah-langkah penelitian pada pertemua ke-3 siklus I 

C. Deskripsi Pelaksanaan Siklus I Pertemuan Ke-3 

1. Perencanaan  

Pada Siklus I pertemuan ke 3ini, perencanaan penelitian tindakan 

kelas di mulai dari penyusunan Rencana Kegiatan Harian (RKH) yang 

memfokuskan pada indikator. Kemudian guru bersama peneliti menyiapkan 

peralatan yang akan di gunakan dalam proses pembelajaran. 

2. Pelaksanaan 

Penelitian di laksanakan pada tanggal 6 Desember 2016 di TK 

Pinang Masak Muaro Jambi dengan subjek penelitian anak Tk yang 

berjumlah 15 anak. 

Rangkaian pelaksanaan penelitoan siklus I tahap ke-3 peneliti di 

bantu teman sejawat yaitu Nyumi, Rini dan Intan sebagai observer di mulai 

dengan mengkondisikan peserta didik, ruangan di tata sedemikaian rupa 



sehingga tidak terkesan monoton dan membosankan, hal ini di lakukan agar 

anak anak memiliki kesiapan dalam belajar dan fokus mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Guru memberikan pengatar untuk mengaitkan materi 

kemudian memberikan arahan tentang bermain penjepit baju. Hal tersebut di 

maksudkan agar anak-anak lebih mudah di arahkan dalam proses 

pembelajaran. Untuk mengoptimalkan kemampan krativitas anak melalui 

kegiatan menganyam dengan menggunakan origami, dan memberikan 

contoh cara melakukan kegiatan menganyam. Selanjutnya guru memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat atau bertanya. 

 

3. Pengamatan/ observasi 

Berdasarkan hasil Observasi di TK Pinang Masak Muaro Jambi, 

hasil yang di peroleh anak tenang dan semangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Hasil yang di peroleh pada siklus I pertemuan Ke-3 dapat di 

lihat pada tabel berikut ini: 

4.5 Tabel Presentase Siklus I Pertemuan Ke-3 

 

No Aspek Yang 
Diamati 

Meningkatkan Kreativitas Melalui Kegiatan 
Menganyam dengan Origami 

Ket 

Kreativitas 
(Menganyam) 

No 
Iem 

Peneliti Guru Jumlah % 

1 Fluency 
(Kelancaran) 

1 30 33 63 52,50%  

2 28 30 58 48,33%  

3 30 28 58 48,33%  

4 27 29 56 46,67%  

5 25 26 51 42,50%  

2 Flexibility 
(Keluwesan) 

6 28 28 56 46,67%  

7 25 25 50 41,67%  

8 30 30 60 50,00%  

9 32 30 62 51,67%  

3 Originality 
(Keaslian) 

10 24 24 48 40,00%  

11 24 24 48 40,00%  

12 24 24 48 40,00%  



13 25 25 50 41,67%  

4 Elaborasi 
(Keterperincian 

14 30 30 60 50,00%  

15 30 30 60 50,00%  

5 Sensivity 
(Kepekaan) 

16 31 31 62 51,67%  

17 31 31 62 51,67%  

18 25 26 51 42,50%  

19 30 25 55 48,33%  

 Jumlah  529 529 1058 46,54%  

 

Keterangan: 

Persentase Kelas = 

Skor Peneliti + Skor Guru 

2
×100

Jumlah Anak × Skor Tertinggi
 

Persentase Rata-rata = 

Skor Peneliti + Skor Guru  

2
×100

Jumlah Anak × (Jumlah Item × Skor Tertinggi)
 

 

4. Refleksi 

Refleksi berupa koreksi terhadap tindakan yang telah di lakasanakan, hal 

ini di lakukan untuk mengetahui kekurangan yang ada pada siklus I pertemuan ke-

3. Kekurangan siklus I pertemuan ke-3 yang sudah di laksanakan yaitu aktifitas 

anak mengikuti kegiatan pembelajaran belum maksimal. 

Pada siklus berikutnya sebaiknya guru lebih memperhatikan dn 

mengendalikan anak agar segera berkumpul dengan kelompoknya masing-masing 

dan mengingatkan waktu bermain sesuai dengan kesepakatan yang di buat 

bersama. 

Berdasarkan hasil yang terlihat pada tabel presentase siklus I pertemuan 

ke-3, kemampuan kreativitas anak dalam kegiatan menganyam dengan 

menggunakan origami di TK Pinang Masak Muaro Jambi sudah meningkat 

menjadi 46,54% namun belum maksimal. 



Hasil perbandingan pratindakan dengan siklus I, apakah penelitian ini 

sudah dapat di katakan berhadil atau masih perlu di adakan tindakan lagi, dapat di 

lihat pada tabel di bawah ini: 

4.6 Tabel Perbandingan Pratindakan dengan Siklus I 

No Aspek Yang Diamati Meningkatkan Kreativitas Melalui Kegiatan 

Menganyam dengan Origami 

Kreativitas 

(Menganyam) 

No 

Item 

Pra Tindakan Siklus I 

1 2 3 

1 Fluency 

(Kelancaran) 

1 26,67% 31,67% 40,00% 52,50% 

2 25,00% 28,33% 40,00% 48,33% 

3 26,67% 31,67% 39,16% 48,33% 

4 26,67% 30,83% 39,16% 46,67% 

5 25,00% 30,83% 35,83% 42,50% 

2 Flexibility 

(Keluwesan) 

6 26,67% 32,50% 38,33% 46,67% 

7 28,33% 32,50% 35,00% 41,67% 

8 25,00% 28,33% 38,33% 50,00% 

9 25,00% 31,67% 40,83% 51,67% 

3 Originality 

(Keaslian) 

10 26,67% 29,16% 40,00% 40,00% 

11 26,67% 29,16% 40,83% 40,00% 

12 26,67% 29,16% 40,00% 40,00% 

13 25,00% 25,00% 35,00% 41,67% 

4 Elaborasi 

(Keterperincian 

14 25,00% 29,16% 40,00% 50,00% 

15 25,00% 28,33% 39,16% 50,00% 

5 Sensivity 

(Kepekaan) 

16 26,67% 29,16% 40,83% 51,67% 

17 28,33% 30,83% 41,67% 51,67% 

18 25,00% 32,50% 40,83% 42,50% 

19 25,00% 30,83% 40,83% 48,33% 

 Jumlah  495,02% 571,62% 745,79% 884,18% 

 Rata-Rata  26,05% 30,09% 39,25% 46,54% 

 Ketuntasan  80% 80% 80% 80% 

 Kriteria  MB MB MB MB 



  

 Keterangan: 

 Jumlah Presentase = Presentase + Jumlah item 

 Presentase Rata- rata = Jumlah presentase : Item x ketuntasan 

 

Pada tabel di atas, sebelum di beri tindakan kemampuan kreativitas anak 

melalui kegiatan menganyam dengan menggunakan origami masih belum 

optimal, yaitu 26,05 %, sedangkan ketuntasan yang di harapkan adalah 80%. 

Selanjutnya di beri tindakan dengan memperkenalkan kegiatan menganyam 

dengan menggunakan origami warna melalui, kemampuan anak mulai meningkat. 

Presentase kemampuan kreativitas meningkat dari 26,05% menjadi 30,09% pada 

siklus I pertemuan ke-1. Pada siklus I pertemuan ke-2 meningkat menjadi 

39,25,35%, dan pada siklus I pertemuan ke-3 mencapai 46,54%. Walaupun 

kemampuan kreativitas anak dalam kegiatan menganyam meningkat, namun 

belum mencapai hasil maksimal dan masih perlu di tingkatkan lagi untuk 

mencapai ketuntasan, oleh karena itu guru beserta peneliti merencanakan kembali 

langkah-langkah untuk melakukkan penelitian siklus II. Hasil perbandingan 

pratindakan dengan siklus I di sajikan dalam bentuk grafik di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafik 4.1 Perbandingan Pratindakan dengan Siklus I 

 

Berdasarkan grafik perbandingan di atas, bahwa sebelum di adakan 

tindakan kemampuan kreativitas anak dalam kegiatan menganyam mulai 

berkembang yaitu 26,05%, sedangkan presentase ketuntasan 80%. Pada siklus I 

kemampuan kreativitas anak dalam kegiatan menganyam meningkat menjadi 

46,54%, sedangkan presentase ketuntasan 80%. Berdasarkan hasil tersebut, 

kemampuan kreativitas anak dalam kegiatan menganyam belum mencapai hasil 

yang maksimal dan perlu di tingkatkan. 

1. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan siklus II di lakukan selama tiga kali pertemuan. Adapun 

jadwal pelaksanaan siklus II yaitu pertemua pertama di laksanakan pada hari 

Rabu 7 Desember 2016, pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis 8 

Desember 2016, dan pertemuan ketiga pada hari Senin 12 Desember 2016. 

Pelaksanaan penelitian pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung yaitu pada 
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pukul 08.00-10.30 WIB dan sudah tercantum di dalam RKH (Rencana Kegiatan 

Harian), sehinggga pelaksanaannya berjalan dengan baik. 

a. Deskripsi Pelaksanaan siklus II Pertemuan ke-1 

1. Perencanaan 

Pada Siklus II pertemuan ke 1ini, perencanaan penelitian tindakan 

kelas di mulai dari penyusunan Rencana Kegiatanan Harian (RKH) yang 

memfokuskan pada indikator. Kemudian guru bersama peneliti menyiapkan 

peralatan yang akan di gunakan dalam proses pembelajaran. 

2. Pelaksanaan 

Penelitian di laksanakan pada tanggal 5 Desember 2016 di PAUD al-

hasanah Jambi dengan subjek penelitian anak TK yang berjumlah 15 anak. 

Rangkaian pelaksanaan penelitian siklus II tahap ke-1 peneliti di 

bantu teman sejawat sebagai observer di mulai dengan mengkondisikan 

peserta didik, ruangan di tata sedemikaian rupa sehingga tidak terkesan 

monoton dan membosankan, hal ini di lakukan agar anak anak memiliki 

kesiapan dalam belajar dan fokus mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru 

memberikan pengatar untuk mengaitkan materi kemudian memberikan 

arahan tentang bermain penjepit baju. Hal tersebut di maksudkan agar anak-

anak lebih mudah di arahkan dalam proses pembelajaran. Untuk 

mengoptimalkan kemampan kreativitas dalam kegiatan menganyam dengan 

menggunakan origami, guru menggenalkan kegiatan menganyam, dan 

memberikan contoh cara melakukan kegiatan menganyam. Selanjutnya guru 

memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat atau 

bertanya. 



3. Pengamatan/ observasi 

Berdasarkan hasil Observasi di TK Pinang Masak Muaro Jambi, 

hasil yang di peroleh anak tenang dan semangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Anak berani bertanya jika merasa tidak paham dengan 

permainan 

Hasil yang di peroleh pada siklus II pertemuan Ke-1 dapat di lihat 

pada tabel berikut ini : 

4.7 Tabel Presentase Siklus II Pertemuan Ke-1 

No Aspek Yang 
Diamati 

Meningkatkan Kreativitas Melalui Kegiatan 
Menganyam dengan Origami 

Ket 

Kreativitas 
(Menganyam) 

No 
Iem 

Peneliti Guru Jumlah % 

1 Fluency 
(Kelancaran) 

1 38 42 80 66,67%  

2 35 35 70 58,33%  

3 38 35 73 60,83%  

4 35 36 71 59,16%  

5 34 35 69 57,50%  

2 Flexibility 
(Keluwesan) 

6 35 37 72 60,00%  

7 33 34 67 55,83%  

8 38 35 73 60,83%  

9 40 40 80 66,67%  

3 Originality 
(Keaslian) 

10 35 40 75 62,50%  

11 33 32 65 54,16%  

12 35 33 68 56,67%  

13 35 34 69 57,50%  

4 Elaborasi 
(Keterperincian 

14 40 36 76 63,33%  

15 42 42 84 70,00%  

5 Sensivity 
(Kepekaan) 

16 40 40 80 66,67%  

17 38 40 78 65,00%  

18 37 35 72 60,00%  

19 39 41 80 66,67%  

 Jumlah  700 702 1402 61,49%  

 

Keterangan: 

Persentase Kelas = 

Skor Peneliti + Skor Guru 

2
×100

Jumlah Anak × Skor Tertinggi
 



Persentase Rata-rata = 

Skor Peneliti + Skor Guru  

2
×100

Jumlah Anak × (Jumlah Item × Skor Tertinggi)
 

4. Refleksi 

Refleksi berupa koreksi terhadap tindakan yang telah di laksanakan, hal ini 

di lakukan untuk mengetahui kekurangan yang ada pada siklus II pertemuan ke-1. 

Kekurangan siklus I pertemuan ke-1 yang sudah di laksanakan yaitu aktifitas anak 

mengikuti pembelajaran yang kurang maksimal. Dan pada siklus II pertemuan ke-

1 anak berkesan tertib dan antusias ketika kegiatan menganyam berlangsung. 

Berdasarkan hasil yang terlihat pada tebel presentase siklus II pertemuan 

ke-1, kemampuan kreativitas anak melalui kegiatan menganyam dengan 

menggunakan origami di TK Pinang Masak Muaro Jambi sudah meningkat, 

presentase kemampuan kreativitas anak mencapai 61,49%, namun masih perlu di 

tingkatkan, oleh karena itu guru beserta peneliti merencanakan kembali langkah-

langkah untuk melakukan penelitian pada pertemuan ke-2 siklus II 

b. Deskripsi Pelaksanaan siklus II Pertemuan ke-2 

1. Perencanaan 

Pada Siklus II pertemuan ke 2ini, perencanaan penelitian tindakan 

kelas di mulai dari penyusunan Rencana Kegiatan Harian (RKH) yang 

memfokuskan pada indikator. Kemudian peneliti menyiapkan peralatan 

yang akan di gunakan dalam proses pembelajaran. 

2. Pelaksanaan 

Penelitian di laksanakan pada tanggal 8 Desember 2016 di Tk 

Pinang Masak Muaro Jambi dengan subjek penelitian anak Tk yang 

berjumlah 15 anak. 



Rangkaian pelaksanaan penelitian siklus II tahap ke-2 peneliti di 

bantu teman sejawat sebagai observer di mulai dengan mengkondisikan 

peserta didik, ruangan di tata sedemikaian rupa sehingga tidak terkesan 

monoton dan membosankan, hal ini di lakukan agar anak anak memiliki 

kesiapan dalam belajar dan fokus mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru 

memberikan pengantar untuk mengaitkan materi kemudian memberikan 

arahan tentang kegiatan menganyam. Hal tersebut di maksudkan agar anak-

anak lebih mudah di arahkan dalam proses pembelajaran. Untuk 

mengoptimalkan kemampan kreativitas anak melalui kegiatan menganyam 

dengan menggunakan origami, guru menggenalkan kegiatan menganyam, 

dan memberikan contoh cara melakukan kegiatan menganyam. Selanjutnya 

guru memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat 

atau bertanya. 

3. Pengamatan/ observasi 

Berdasarkan hasil Observasi di TK Pinang Masak Muaro Jambi, 

hasil yang di peroleh anak tenang dan semangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Anak berani bertanya jika merasa tidak paham dengan 

permainan 

Hasil yang di peroleh pada siklus II pertemuan Ke-2 dapat di lihat 

pada tabel berikut ini : 

4.8Tabel Presentase Siklus II Pertemuan Ke-2 

No Aspek Yang 
Diamati 

Meningkatkan Kreativitas Melalui Kegiatan 
Menganyam dengan Origami 

Ket 

Kreativitas 
(Menganyam) 

No 
Iem 

Peneliti Guru Jumlah % 

1 Fluency 
(Kelancaran) 

1 49 48 97 75,83%  

2 48 48 96 73,33%  

3 49 49 98 81,67%  



4 49 49 98 81,67%  

5 48 48 96 80,00%  

2 Flexibility 
(Keluwesan) 

6 48 48 96 80,00%  

7 48 46 94 78,33%  

8 48 49 97 80,83%  

9 48 49 97 80,83%  

3 Originality 
(Keaslian) 

10 47 46 93 77,50%  

11 47 46 93 77,50%  

12 46 48 94 78,33%  

13 49 48 97 80,83%  

4 Elaborasi 
(Keterperincian 

14 50 50 100 83,33%  

15 49 48 97 80,83%  

5 Sensivity 
(Kepekaan) 

16 42 47 89 74,16%  

17 42 41 83 69,16%  

18 43 48 91 75,83%  

19 43 48 91 75,83%  

 Jumlah  893 904 1797 78,20%  

 

Keterangan: 

Persentase Kelas = 

Skor Peneliti + Skor Guru 

2
×100

Jumlah Anak × Skor Tertinggi
 

Persentase Rata-rata = 

Skor Peneliti + Skor Guru  

2
×100

Jumlah Anak × (Jumlah Item × Skor Tertinggi)
 

4. Refleksi 

Refleksi berupa koreksi terhadap tindakan yang telah di laksanakan, hal ini 

di lakukan untuk mengetahui kekurangan yang ada pada siklus II pertemuan ke-2. 

Kekurangan siklus II pertemuan ke-2 yang sudah di laksanakan yaitu anak 

mengikuti pembelajaran sudah maksimal, namun belum mencapau kemampuan 

kreativitas yang maksimal. Hal ini terlihat dari pengamatan guru kelas dan peneliti 

di bawah ini: 

Berdasarkan hasil yang terlihat pada tabel presentase siklus II pertemuan 

ke-2, kemampuan kreativitas anak melalui kegiatan menganyam dengan 

menggunakan origami di TK Pinang Masak Muaro Jambi sudah meningkat, 



presentase kemampuan kreativitas anak 78,82% namun masih perlu di tingkatkan 

untuk mencapai hasil yang di inginkan sesuai dengan indikator, oleh karena itu 

guru beserta peneliti merencanakan kembali langkah-langkah untuk melakkan 

penelitian pada pertemuan ke-3 siklus II. 

c. Deskripsi Pelaksanaan siklus II Pertemuan ke-3 

1. Perencanaan 

Pada Siklus II pertemuan ke 3ini, perencanaan penelitian tindakan 

kelas di mulai dari penyusunan Rencana Kegiatan Harian (RKH) yang 

memfokuskan pada indikator. Kemudian peneliti menyiapkan peralatan 

yang akan di gunakan dalam proses pembelajaran. 

2. Pelaksanaan 

Penelitian di laksanakan pada tanggal 8 Desember 2016 di TK Pinang 

Masak Muaro Jambi dengan subjek penelitian anak TK yang berjumlah 15 

anak. 

Rangkaian pelaksanaan penelitoan siklus II tahap ke-3 peneliti di 

bantu teman sejawat sebagai observer di mulai dengan mengkondisikan 

peserta didik, ruangan di tata sedemikaian rupa sehingga tidak terkesan 

monoton dan membosankan, hal ini di lakukan agar anak anak memiliki 

kesiapan dalam belajar dan fokus mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru 

memberikan pengatar untuk mengaitkan materi kemudian memberikan 

arahan tentang kegiatan menganyam. Hal tersebut di maksudkan agar anak-

anak lebih mudah di arahkan dalam proses pembelajaran. Untuk 

mengoptimalkan kemampan kreativitas anak melalui kegiatan menganyam 

dengan menggunakan origami, guru menggenalkan kegiatan menganyam , 



dan memberikan contoh cara melakukan kegiatan menganyam. Selanjutnya 

guru memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat 

atau bertanya. 

3. Pengamatan/ observasi 

Berdasarkan hasil Observasi di TK  pinang Masak Muaro Jambi, 

hasil yang di peroleh anak tenang dan semangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Anak yang semula diam dan tidak mau mengikuti kegiatan, 

sudah mengikuti pembelajaran dengan antusias. 

Hasil yang di peroleh pada siklus II pertemuan Ke-3 dapat di lihat 

pada tabel berikut ini : 

4.9 Tabel Presentase Siklus II Pertemuan Ke-3 

No Aspek Yang 
Diamati 

Meningkatkan Kreativitas Melalui Kegiatan 
Menganyam dengan Origami 

Ket 

Kreativitas 
(Menganyam) 

No 
Iem 

Peneliti Guru Jumlah % 

1 Fluency 
(Kelancaran) 

1 49 50 99 82,50%  

2 49 50 99 82,50%  

3 49 49 98 81,67%  

4 50 49 99 82,50%  

5 50 48 98 81,67%  

2 Flexibility 
(Keluwesan) 

6 49 49 98 81,67%  

7 50 50 100 83,33%  

8 50 48 98 81,67%  

9 48 49 97 80,83%  

3 Originality 
(Keaslian) 

10 47 49 96 80,00%  

11 49 49 98 81,67%  

12 49 49 98 81,67%  

13 49 50 99 82,50%  

4 Elaborasi 
(Keterperincian 

14 47 49 96 80,00%  

15 49 48 97 80,83%  

5 Sensivity 
(Kepekaan) 

16 50 49 99 82,50%  

17 49 47 96 80,00%  

18 47 49 96 80,00%  

19 49 50 55 82,50%  

 Jumlah  929 931 1860 81,58%  

 



 

Keterangan: 

Persentase Kelas = 

Skor Peneliti + Skor Guru 

2
×100

Jumlah Anak × Skor Tertinggi
 

Persentase Rata-rata = 

Skor Peneliti + Skor Guru  

2
×100

Jumlah Anak × (Jumlah Item × Skor Tertinggi)
 

 

4. Refleksi 

Refleksi berupa koreksi terhadap tindakan yang telah di laksanakan, hal ini 

di lakukan untuk mengetahui kekurangan yang ada pada siklus II pertemuan ke-3 

pada siklus II pertemua ke-3 udah semakin meningkat 

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan di ahir siklus II, kemampuan 

kreativitas anak sudah mencapai 81.58% sehingga sudah mencapai indikator 

keberhasilan dalam penelitian ini. Anak terlihat aktif dalam proses pembelajaran 

yaitu dalam mengikuti kegiatan menganyam. Karena sudah mencapai dan 

memenuhi indikator kinerja, maka penelitian ini dinyatakan berhasil dan tidak 

perlu di laksanakan siklus berikutnya. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian pada siswa sebelum ada tindakan atau 

pratindaka, siklus I dan siklus II menunjukan bahwa melalui kegiatan 

menganyamdengan menggunakan origami dapat meningkatkan kreativitas anak 

pada anak kelompok A TK Pinang Masak Muaro Jambi. Peningkatan ini dapat di 

lihat dari hasil pengamatan yang di lakukan peneliti dan guru terhadap kegiatan 

anak. 



Hasil pengamatan peneliti dan guru kelas tentang kemampuan kreativitas 

anak usia dini mulai dari pratindakan, siklus I dan siklus II di bawah ini: 

Tabel 4.10 Perbandingan Pratindakan, Siklus I dan Siklus II 

Aspek Yang Diamati Meningkatkan Kreativitas Melalui Kegiatan Menganyam dengan Origami 

Kreativitas 

(Menganyam) 

No 

Item 

Pra 

Tindakan 

Siklus I Siklus II 

1 2 3 1 2 3 

Fluency 

(Kelancaran) 

1 26,67% 31,67% 40,00% 52,50% 66,67% 75,83% 82,50% 

2 25,00% 28,33% 40,00% 48,33% 58,33% 73,33% 82,50% 

3 26,67% 31,67% 39,16% 48,33% 60,83% 81,67% 81,67% 

4 26,67% 30,83% 39,16% 46,67% 59,16% 81,67% 82,50% 

5 25,00% 30,83% 35,83% 42,50% 57,50% 80,00% 81,67% 

Flexibility 

(Keluwesan) 

6 26,67% 32,50% 38,33% 46,67% 60,00% 80,00% 81,67% 

7 28,33% 32,50% 35,00% 41,67% 55,83% 78,33% 83,33% 

8 25,00% 28,33% 38,33% 50,00% 60,83% 80,83% 81,67% 

9 25,00% 31,67% 40,83% 51,67% 66,67% 80,83% 80,83% 

Originality 

(Keaslian) 

10 26,67% 29,16% 40,00% 40,00% 62,50% 77,50% 80,00% 

11 26,67% 29,16% 40,83% 40,00% 54,16% 77,50% 81,67% 

12 26,67% 29,16% 40,00% 40,00% 56,67% 78,33% 81,67% 

13 25,00% 25,00% 35,00% 41,67% 57,50% 80,83% 82,50% 

Elaborasi 

(Keterperincian) 

14 25,00% 29,16% 40,00% 50,00% 63,33% 83,33% 80,00% 

15 25,00% 28,33% 39,16% 50,00% 70,00% 80,83% 80,83% 

Sensivity 

(Kepekaan) 

16 26,67% 29,16% 40,83% 51,67% 66,67% 74,16% 82,50% 

17 28,33% 30,83% 41,67% 51,67% 65,00% 69,16% 80,00% 

18 25,00% 32,50% 40,83% 42,50% 60,00% 75,83% 80,00% 

19 25,00% 30,83% 40,83% 48,33% 66,67% 75,83% 82,50% 

Jumlah  495,02% 571,62% 745,79% 884,18% 1168,32% 1485,79% 1550,01% 

Rata-rata  26,05% 30,09% 39,25% 46,54% 61,49% 78,20% 81,58% 

Ketuntasan  80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

kriteria  MB MB MB MB BSH BSB BSB 

 

 

 Keterangan: 

 Jumlah Presentase = Presentase + Jumlah item 

 Presentase Rata- rata = Jumlah presentase : Item  



 

Pada tabel perbandingan di atas terlihat bahwa, sebelum di lakukan 

tindakan dengan kegiatan menganyam, kemampuan kreativitas anak melalui 

kegiatan menganyam dengan menggunakan origami di TK Pinang Masak Muaro 

Jambi masih mulai berkembang, yaitu  presentase kemampuan kreativitas anak 

melalui kegiatan menganyam dengan menggunakan origami 26,05%, sedangkan 

presentase ketuntasan yang ingin di capai peneliti dan guru kelas 80%. Kemudian 

peneliti merencanakan untuk mengadakan peneliitian dan kemudian di beri 

tindakan  untuk meningkatkankemampuan kreativitas anak melalui kegiatan 

menganyam dengan menggunakan origami. 

 Pada siklus I kemampuan kreativitas anak melalui kegiatan menganyam 

dengan menggunakan origami belum menunjukan hasil yang maksimal. Namun 

presentase pada siklus I meningkat dari sebelum di beri tindakan 26,05% menjadi 

48,33%. Walaupun kemampuan kreativitas anak melalui kegiatan menganyam 

dengan menggunakan origami sudah meningkat, tetapi belum mencapai indikator 

yang di harapkan yaitu 80%. 

Pada siklus II kemampuan kreativitas anak melalui kegiatan menganyam 

dengan menggunakan origami sudah menunjukan hasil yang maksimal dan 

berkembang sangat baik. Hal tersebut terbukti bahwa presentase kemampuan 

kognitif anak dalam mengenal warna mencapai 81,58%, berdasarkan hasil 

tersebut, maka siklus II sudah mencapai kinerja yang di harapkan, dan tidak perlu 

di adakan siklus berikutnya.  

Selain tabel, hasil perbandingan juga di sajikan dalam bentuk grafik di 

bawah ini: 

 



Grafik 4.2 Perbandingan, Siklus I dan Siklus II 

 

Berdasrkan grafik perbandingan di atas terlihat bahwa sebelum di adakan 

tindakan kemampuan kreativitas anak melalui kegiatan menganyam mulai 

berkemabang 26,05% sedangkan presentase ketuntasan 80%. Pada siklus I terjadi 

peningkatan dari 26,05% menjadi 48,33%. Pada siklus II kemampuan kreativitas 

anak melalui kegiatan menganyam sudah berkemabang sangat baik yaitu 81,58%, 

sedangkan presentase ketuntasan 80%. Berdasarkan hasil tersebut, maka siklus II 

sudah mencapai indikator kinerja yang di harapkan, dan tidak perlu di adakan 

siklus berikutnya. 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa 

kemampuan kreativitas anak melalui kegiatan menganyam dengan menggunakan 

origami mengalami peningkatan setelah di beri tindakan melalui kegiatan 

menganyam. 
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Peningkatan tersebut dapat di lihat dari kondisi awal anak yang presentase 

nya 26,05 % , setelah di lakukan tindakan pada siklus I mengalami peningkatan 

menjadi 46,54 %. Pada siklus II kemampuan kreativitas anak melalui kegiatan 

menganyam dengan menggunakan origami mengalami peningkatan menjadi 

berkembang sangat baik presentasenya yaitu 81,58% . 
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