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Pada rentang usia 3 sampai 5 tahun, anak mulai memasuki masa prasekolah yang
merupakan masa persiapan untuk memasuki pendidikan formal yang sebenarnya di
Sekolah Dasar (Sujiono dan Sujiono, 2005:138). Menurut Hurlock (dalam Sujiono dan
Sujiono:2005) masa usia 3-5 tahun merupakan masa permainan. Karya seni
menguntungkan semua aspek perkembangan anak. Saat anak menggambar, melukis, dan
membuat potongan kertas, mereka bereksperimen dengan warna, garis, bentuk dan ukuran.
Mereka menggunakan cat, bahan-bahan dan kapur untuk membuat pilihan, mencoba ide,
rencana, dan eksperimen. Mereka mempelajari tentang sebab-akibat saat mencampur
warna, melalui mencoba dan gagal, mereka belajar menyumbangkan.
Aktifitas bermain merupakan kegiatan spontan yang tidak memiliki tujuan duniawi
yang riil (Child Development and Personality dalam Sujiono dan Sujiono, 2005:141).
Pendapat lain mengatakan bahwa bermain sebagai kegiatan yang mempunyai nilai praktis,
artinya bermain digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan dan
kemampuan tertentu pada anak (Plato dkk dalam Sujiono dan Sujiono, 2005: 141). Dari
semua defenisi yang ada kelihatannya para ahli sepakat bahwa bermain memunculkan
unsur keasyikan dan kesenangan pada saat melakukannya. Rasa asyik dan senang sebagai
suatu hal yang penting dalam perkembangan anak.
Bermain memberi kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan anak. Hal ini
antara lain dikemukakan Montessori yang dikutip Sudono (2000) yang menekankan bahwa
ketika anak bermain, ia akan mempelajari dan menyerap segala sesuatu yang terjadi di
lingkungan sekitarnya. Ia mulai mengetahui bahwa ada sesuatu di sekitarnya. Pendapat
Montessori mengisyaratkan bahwa terjadi proses perkembangan pada diri anak ketika anak
bermain, yaitu melalui proses mempelajari dan menyerap. Selain itu, Frobel yang juga
dikutip oleh Sudono (2000) menyatakan bahwa setiap benda yang dimainkan befungsi
sesuai dengan imajinasi anak. Melalui imajinasinya ia akan memperoleh konsep-konsep
bahasa seperti ’sama atau ’lain’. Kalau itu terjadi pada diri anak berarti anak belajar. Hasil
dari belajar adalah terjadi perkembangan pada diri anak. Dua pendapat yang telah
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dikemukakan menunjukkan bahwa bermain membuka jalan untuk mencapai satu
perubahan.
Teori Piaget yang dikutip Tedjasaputra (2001) menjelaskan bahwa bermain bukan
saja mencerminkan tahap perkembangan anak, tetapi juga memberikan sumbangan
terhadap perkembangan kognisi itu sendiri. Lebih lanjut Piaget

menjelaskan bahwa

Perkembangan bermain berkaitan dengan perkembangan kecerdasan seseorang. Sejalan
dengan Piaget, Vygotsky yang juga dikutip Tedjasaputra (2001) menekankan bahwa
bermain mempunyai peran langsung terhadap perkembangan kognisi seorang anak.
Menurut Vygotsky seorang anak belum dapat berpikir abstrak karena bagi mereka makna
dan objek menjadi satu. Melalui mermain ia akan dapat memisahkan makna dengan objek
sebenarnya. Berarti bermain merupakan proses self help tool. Keterlibatan anak dalam
kegiatan bermain memberi peluang untuk memperoleh kemajuan dalam perkembangannya
bahkan memajukan zone of proximal development (ZPD) sehingga mencapai tingkatan
yang lebih tinggi dalam memfungsikan kemampuannya.
Selain dua tokoh masih banyak tokoh yang lain yang membahas bermain dalam
kehidupan anak. Secara ringkas dapat dikemukakan kaitan bermain dengan perkembangan
anak menurut beberapa tokoh, yaitu Piaget dengan teori kognitifnya menekankan bahwa
peran bermain lebih ditujukan untuk mempraktekkan dan melakukan konsolidasi konsepkonsep serta keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya. Vygotsky dengan teori
kognitifnya lebih menekan peran bermain pada memajukan berpikir abstrak, belajar dalam
kaitan ZPD dan pengaturan diri. Bruner masih dengan teori kognitifnya memusatkan peran
bermain pada perkembangan imajinasi dan narasi.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas dapat ditegaskan bahwa tidak ada
alasan untuk membantah pernyataan ’bermain sangat berarti bagi perkembangan anak’.
Anak akan mencoba, merasakan, mencari, menemukan sehingga diperoleh sesuatu yang
baru dari akvitas dalam bermain. Temuan-temuannya itu memberi nilai tambah bagi
perkembangan dirinya.Anak-anak membutuhkan banyak aktivitas dan media kreatif setiap
harinya untuk dipergunakannya dengan cara yang mereka sukai (Cryer, 1988: 159).
Art-Craft
Beraktivitas dengan ragam kegiatan seni dan keterampilan menghias menjadi cara
yang menyenangkan bagi anak dalam membangun pemahaman. Hal ini ditandai dengan
2

kegiatan mencoret-coret untuk menunjukkan suatu bentuk tertentu ketika anak di usia awal
tiga tahunnya. Tahap ini memberi makna bagi persiapan anak dalam melatih kontrol
tangan dan jari-jarinya serta daya konsentrasi. Dalam hal ini guru maupun orangtua perlu
memberi banyak kesempatan bagi anak untuk terus mencoba dan berlatih, serta
membiasakan diri memberikan penghargaan atas hasil karya mereka melalui kegiatan
mendisplay atau berbagai pameran.
Kegiatan kreatif Art-Craft dapat berupa:


Menggambar dan mewarnai berbagai bentuk dengan crayon, cat air dan kuas, maupun
pensil warna dan spidol (untuk usia TK dan SD)



Finger-painting atau melukis dan menghias gambar dengan jari-jari



Menggambar dengan kapur kemudian dihias dengan cat air



Mewarnai dengan pasir warna



Menggambar di bak pasir dengan jari atau kayu kecil



Bermain dengan cat minyak menemukan berbagai bentuk



Menyablon dan menggambar di atas kaus baju maupun bahan kain



Brushing/penyemprotan dengan sikat gigi dan cat air



Membuat berbagai bentuk dengan plastisin



Kolase atau menempel potongan-potongan kertas, serbuk, serpihan, serabut, kapas,
berbagai tekstur, atau benda-benda kecil pada sebuah gambar



Bermain dengan stiker-stiker kecil



Menggunting dengan berbagai bentuk



Membuat stempel dengan berbagai media dan bentuk yang variasi



Meronce dengan berbagai pola, bentuk dan bahan



Melipat berbagai bentuk dengan beragam kertas



Membuat bermacam bentuk dengan stik es cream, lidi atau batang korek api



Membuat alat permainan, hiasan, maupun ragam kreasi lainnya dengan benda-benda
yang sudah tak terpakai
Pada tahap kegiatan bermain art craft ini memberi makna bagi persiapan anak

dalam melatih kontrol tangan dan jari-jarinya serta daya konsentrasi anak khususnya anak
usia 4-6 tahun memasuki program pendidikan di Taman Kanak-kanak untuk persiapan
Sekolah Dasar.
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Berikut ini beberapa kegiatan bermain kreatif yang dapat dikenalkan pada anak
usia dini:

Bermain Kreatif

1. Bermain Cat atau Warna
a. Alat :
Piring kertas/gelas aqua sebagai palet
Kuas
Sendok untuk takaran
Ember, gayung untuk air
b. Bahan :
Seujung sendok tepung jagung/maizena
+/- 3 sendok air
½ sendok sabun cair
Pewarna makanan
c. Cara membuat :
Campurkan air dengan pewarna terlebih dahulu
Campurkan tepung jagung/maizena dengan air
Tambahkan sabung (jangan diaduk terlalu lama, jangan sampai
muncul buih/busa)

2. Bermain Ubleg
a. Alat :
Loyang plastik
Ember, gayung/gelas aqua untuk mengambil air
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b. Bahan :
3 cangkir tepung kanji/tapioka
Air secukupnya
c. Cara membuat :
Campurkan tepung kanji/tapioka dengan air
Untuk usia < 3 tahun, buat adonan yang encer, ketika diambil
langsung meleleh
Untuk usia > 3 tahun, buat adonan yang lebih keras, ketika diambil
sempat menggumpal terlebih dahulu sebelum meleleh
Untuk adonan yang agak encer perbanyak airnya
Untuk adonan yang keras, kurangi airnya

3. Cat Finger Painting
a. Alat :
Panci kecil untuk memasak
Alat masak/kompor
Sendok untuk takaran
Ember, gayung untuk air
b. Bahan :
1 gelas tepung jagung/maizena
½ gelas air (sesuaikan)
½ sendok sabun cair
Pewarna makanan
c. Cara membuat :
Campurkan air dengan pewarna terlebih dahulu
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Campurkan tepung jagung/maizena dengan air lalu tambahkan
sabun
Masak adonan hingga kental
Dinginkan. Setelah dingin dapat diberikan pada anak untuk kegiatan
finger painting
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