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ABSTRACT 

This study aimed to describe the planning, implementation, development, and the 

difficulties experienced by teachers in the use of origamipaper as a medium of learning in 

TK Harun Rasyid. This study uses a descriptive study using a qualitative approach. The 

sample was 2 center for art teachers and children in group B. The results of the data 

analysis showed that the planning and execution of the teachers quite well. While 

thedevelopment of children's creativity has not yet appeared. The difficulties experienced 

by teachers in the use of origami paper as a medium of learning isless teacher prepare 

instructional media and the child's condition is not good so the child does not want to do 

the folding activity. Efforts are made to face the problem of teachers is the day before 

doing the learning, teachers must firstprepare the media that will be used by the media 

attention and learners who do not want to do folding activity in persuasion, and given 

own time to complete the origami paper folding activities.  

 

Key words: Origami paper, Learning Media, Creativity 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Masa kanak-kanak disebut masa 

keemasan, karena pada masa ini anak 

lebih mudah menerima rangsangan dari 

lingkungan untuk menunjang 

perkembangan jasmani dan rohani yang 

ikut menentukan keberhasilan anak 

didik di masa mendatang.  

Sesuai dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada pasal 1 ayat 14 yang 

berbunyi “Pendidikan anak usia dini 

adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut”.  

Selanjutnya, Sujiono (2009: 6) 

menyatakan bahwa, “Pendidikan Anak 

Usia Dini merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang 

menitikberatkan pada peletakan dasar ke 

arah pertumbuhan dan perkembangan 

fisik (koordinasi motorik halus dan 

kasar), kecerdasan (daya pikir, daya 

cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan 

spiritual), sosial emosional (sikap dan 

prilaku serta beragama), bahasa dan 

komunikasi, sesuai dengan keunikan dan 

tahap-tahap perkembangan yang dilalui 

oleh anak  

usia dini.  

Pendidikan yang dimaksud 

disini meliputi pendidikan formal, 

informal, dan juga nonformal. Taman 

kanak-kanak merupakan salah satu 

bentuk pendidikan anak usia dini yang 

ada di jalur pendidikan formal. Adapun 

yang menjadi tujuan program kegiatan 

belajar anak taman kanak-kanak adalah 

untuk membantu meletakkan dasar ke 

arah perkembangan sikap, pengetahuan, 

keterampilan, dan daya cipta yang 

diperlukan oleh anak didik dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan 

dan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan selanjutnya. 

Salah satu tujuan program 

taman kanak-kanak adalah 

meningkatkan daya cipta atau 

kreativitas. Supriadi (dalam Rahmawati 

dan Kurniati, 2010: 13) menyatakan 

bahwa, “Kreativitas adalah kemampuan 

seseorang untuk melahirkan sesuatu 

yang baru, baik berupa gagasan maupun 

karya nyata yang relatif berbeda dengan 

apa yang telah ada”. Kemampuan ini 

dapat dimiliki seseorang jika ia memiliki 

kesempatan untuk mengembangkan 

potensi kreatif  yang dimilikinya. 

Kreativitas anak di taman 

kanak-kanak dapat dioptimalkan dengan 

menggunakan media pembelajaran. 



Banyak sekali media pembelajaran yang 

digunakan guru, salah satunya adalah 

media kertas origami yang dapat 

meningkatkan kreativitas. Hal ini 

diungkapkan oleh Ahira (2013) bahwa, 

“origami merupakan satu aktivitas seni 

yang sarat manfaat untuk anak-anak 

salah satunya adalah dapat mengasah 

kreativitas dan imajinasi anak.” 

Secara umum kertas origami 

hampir sama dengan kertas biasa hanya 

saja kertas origami dari segi desain dan 

warnanya lebih beragam sehingga 

menjadi lebih menarik untuk digunakan 

sebagai media pembelajaran. Media 

pembelajaran adalah hal yang sangat 

penting dan diperlukan dalam proses 

pembelajaran untuk anak usia dini agar 

kegiatan pembelajaran dan tujuan 

pembelajaran bisa tercapai dengan baik 

dan berjalan dengan efektif serta efisien. 

Seperti yang telah dijelaskan Brigges 

(dalam Sadiman, 2011: 6) bahwa, 

“Media adalah segala alat fisik yang 

dapat menyajikan pesan serta 

merangsang siswa untuk belajar”. 

Selanjutnya Hamalik (dalam Arsyad, 

2011: 15) menyatakan bahwa, 

“pemakaian media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat 

yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap anak”. Tahap 

perkembangan kreativitas anak dalam 

menggunakan kertas origami sebagai 

media pembelajaran termasuk dalam 

kemampuan seni dan fisik (motorik 

halus) anak.  

Berdasarkan pengamatan yang 

di lakukan di TK Harun Al Rasyid, Saya 

melihat dalam kegiatan pembelajaran di 

sentra seni dan kreativitas dengan 

menggunakan kertas origami sebagai 

media pembelajaran untuk 

mengembangkan kreativitas anak 

dengan cara memberikan contoh dan 

langkah-langkah dalam melipat kertas 

origami sehingga dapat menyerupai 

suatu bentuk, selain itu  juga dapat 

membebaskan anak untuk 

mengemukakan pendapat atau idenya. 

Dari uraian latar belakang di 

atas, Saya ingin mengetahui lebih jauh 

mengenai pemanfaatan kertas origami 

sebagai media pembelajaran dalam 

mengembangkan kreativitas anak, hal ini 

dikarenakan betapa pentingnya 

perkembangan kreativitas. Oleh karena 

itu, Saya tertarik untuk meneliti tentang 

“Pemanfaatan Kertas Origami Sebagai 

Media Pembelajaran dalam 

Mengembangkan Kreativitas (Pada 

Anak Usia 5-6 Tahun di TK Harun Al 

Rasyid”) 

 

 



METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian di lakukan di 

TK Harun Al Rasyid untuk Anak Usia 

5-6 Tahun.Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif karena penelitian ini 

akan mendeskripsikan/ menggambarkan 

hasil pengamatan dan wawancara 

mengenai pemanfaatan kertas origami 

sebagai media pembelajaran dalam 

mengembangkan kreativitas pada anak 

usia 5-6 tahun di TK Harun Al Rasyid.  

Pendekatan yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini yaitu 

dengan pendekatan kualitatif, hal ini 

disebabkan karena peneliti ingin 

mendeskripsikan  Secara jelas dan rinci 

tentang pemanfaatan kertas origami 

sebagai media pembelajaran dalam 

mengembangkan kreativitas anak usia 5-

6 tahun 

Bahan utama yang digunakan 

dalam pemanfaatan kertas origami 

sebagai media pembelajaran dalam 

mengembangkan kreativitas anak 

adalah kertas origami, Kemudian, 

alat utama yang digunakan dalam 

pemanfaatan kertas origami sebagai 

media pembelajaran dalam 

mengembangkan kreativitas anak 

adalah gunting, lem dan spidol. 

Proses analisis data selama di 

lapangan model Miles dan Huberman 

(Sugiyono, 2011: 338-345) yaitu terdiri 

dari : 

1. pengambilan Data 

Koleksi data merupakan 

salah satu tahapan dalam proses 

penelitian yang sangat penting, 

karena hanya dengan mendapatkan 

data yang tepat maka peneliti akan 

mendapatkan jawaban dari rumusan 

masalah yang sudah ditetapkan. 

Data yang dikoleksi dalam 

penelitian ini berkaitan dengan 

pemanfaatan kertas origami, 

perencanaan, pelaksanaan, 

perkembangan kreativitas anak serta 

hambatan yang dialami oleh guru 

dalam pemanfaatan kertas origami 

sebagai media pembelajaran dalam 

mengembangkan kretaivitas anak 

TK Harun Al Rasyid. Data-data 

tersebut diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara, studi 

dokumentasi dan catatan lapangan. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan 

sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dari 

lapangan (Miles & Huberman, 1992: 

16). Menurut Sugiyono (2011: 338) 

“Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, 



memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu.”  

Data yang direduksi dalam 

penelitian ini adalah pemanfaatan 

kertas origami, perencanaan, 

pelaksanaan, perkembangan 

kreativitas anak serta hambatan yang 

dialami oleh guru dalam 

pemanfaatan kertas origami sebagai 

media pembelajaran dalam 

mengembangkan kretaivitas anak 

TK Harun Al Rasyid. 

3. Penyajian Data 

Data Display atau 

penyajian data yaitu penyajian 

informasi untuk memberikan 

kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dalam  penelitian ini 

penyajian data dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat tentang 

pemanfaatan kertas origami, 

perencanaan, pelaksanaan, 

perkembangan kreativitas anak 

serta hambatan yang dialami oleh 

guru dalam pemanfaatan kertas 

origami sebagai media 

pembelajaran 

dalammengembangkan kreativitas 

anak TK Harun Al Rasyid. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Tahap penarikan 

kesimpulan yaitu penarikan 

kesimpulan dari data-data yang telah 

dianalisis. Penarikan kesimpulan 

dalam penelitian ini tentunya 

berdasarkan dari hasil analisis data 

yang berasal dari catatan lapangan, 

observasi, dokumentasi dan hal-hal 

lain yang didapatkan pada saat 

melaksanakan kegiatan di lapangan. 

Kesimpulan yang dibuat berisi 

tentang pemanfaatan kertas origami 

sebagai media pembelajaran dalam 

mengembangkan kreativitas anak 

TK Harun Al Rasyid. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perencanaan yang dilakukan 

guru dalam mengelola sentra seni pada 

anak usia 5 Setiap guru memiliki 

pendapat sendiri tentang media 

pembelajaran yang bisa digunakan 

dalam mengembangkan kreativitas anak 

salah satunya adalah dengan 

menggunakan kertas origami dalam 

kegiatan melipat. Kertas origami ini 

sering digunakan dalam sentra seni dan 

kreativitas di TK Harun Al Rasyid 

karena lebih disukai oleh anak-anak 

selain itu kertas origami tidak hanya bisa 

digunakan pada kegiatan melipat tetapi 

bisa juga untuk kegiatan menggunting, 

merobek dan kolase.  

Berikut ini akan dibahas tentang 

hasil wawancara dan observasi peneliti 



terhadap pemanfaatan kertas origami 

sebagai media pembelajaran dalam 

mengembangkan kreativitas anak TK 

Harun Al Rasyid. 

Perencanaan pemanfaatan kertas 

origami sebagai media pembelajaran 

dalam mengembangkan kreativitas 

anak TK Harun Al Rasyid. 

Perencanaan pemanfaatan kertas 

origami sebagai media pembelajaran 

dalam mengembangkan kreativitas anak 

TK Harun Al Rasyid dibuat dalam 

bentuk Rencana Kegiatan Harian (RKH) 

yang di buat berdasarkan PERMEN No. 

58 tahun 2009. Pelaksanaan 

pemanfaatan kertas origami sebagai 

media pembelajaran dalam 

mengembangkan kreativitas anak TK 

Harun Al Rasyid. 

Pelaksanaan pemanfaatan kertas 

origami sebagai media pembelajaran 

dalam mengembangkan kreativitas anak 

TK Harun Al Rasyid yaitu kelompok 

sentra seni dan kreativitas. Dalam 

pelaksanaan yang dilakukan guru dalam 

pemanfaatan kertas origami sebagai 

media pembelajaran dalam 

mengembangkan kreativitas anak, guru 

perlu melakukan pelaksanaan sentra 

tersebut agar pelaksanaan pembelajaran 

dapat dicapai.  

Pekembangan kreativitas anak 

melalui pemanfaatan kertas origami 

sebagai media pembelajaran di TK 

Harun Al Rasyid. 

Perkembangan kreativitas anak 

TK seperti anak bisa mengembangkan 

dari contoh diberikan guru dan anak 

mampu mengungkapkan pendapatnya 

tentang kegiatan melipat kertas origami. 

Melalui pemanfaatan kertas origami 

sebagai media pembelajaran di TK 

Harun Al Rasyid, perkembangan 

kreativitas anak masih belum 

berkembang secara maksimal. Hal ini 

terlihat dari banyaknya anak belum bisa 

mengembangkan kegiatan melipat kertas 

origaminya dan anak hanya terfokus 

dengan contoh yang diberikan guru. 

Kesulitan yang dialami guru dalam 

pemanfaatan kertas origami sebagai 

media pembelajaran. 

Menggunakan kertas origami 

sebagai media pembelajaran, guru pasti 

memiliki kesulitan atau hambatan-

hambatan baik dari anak maupun dari 

guru itu sendiri. Kesulitan yang dialami 

guru ketika memanfaatkan kertas 

origami sebagai media pembelajaran 

dalam mengembangkan kreativitas anak 

TK Harun Al Rasyid adalah: Dari guru 

sendiri, berupa guru kurang 

mempersiapkan media pembelajaran 

sehingga saat kegiatan berlangsung 

mengalami kekurangan kertas, dan Dari 

peserta didik, berupa anak yang dalam 

kondisi tidak berminat untuk melakukan 



kegiatan melipat. Untuk mengatasi 

hambatan-hambatan tersebut guru perlu 

bekerja sama baik antar guru maupun 

dengan kepala Taman Kanak-kanak.  

Adapun yang guru lakukan 

untuk mengatasi hambatan tersebut 

yaitu: Sehari sebelum melakukan  

pembelajaran, guru terlebih dahulu 

mempersiapkan media pembelajaran 

yang akan digunakan dengan 

memperhatikan banyaknya media 

dengan jumlah anak serta di sesuaikan 

dengan kebutuhan anak, dan Peserta 

didik yang tidak mau melakukan 

kegiatan melipat di bujuk, dan diberikan 

waktu sendiri untuk anak tersebut untuk 

mengerjakan pekerjaan yang diberikan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan peneliti tentang 

pemanfaatan kertas origami sebagai 

media pembelajaran dalam 

mengembangkan kreativitas anak usia 5-

6 tahun di TK Harun Al Rasyid, maka 

dapat diambil kesimpulan secara umum 

bahwa pemanfaatan kertas origami 

sebagai media pembelajaran dalam 

pengembangan kreativitas anak TK 

Harun Al Rasyid dari segi perencanaan 

dan pelaksanaan sudah sangat baik tetapi 

perkembangan kreativitas anak masih 

belum muncul, hal ini terlihat dari anak 

belum bisa mengembangkan dari contoh 

yang di berikan guru pada saat kegiatan 

melipat dan anak lebih terfokus pada 

contoh yang diberikan guru. Jika 

dijabarkan secara spesifik dapat 

digambarkan sebagai berikut: (1) 

Perencanaan pembelajaran yang 

dilakukan guru dalam pemanfaatan 

kertas origami sebagai media 

mengembangkan kreativitas anak TK 

TK Harun Al Rasyid sudah dilakukan 

dengan baik.  

Perencanaan yang dilakukan 

guru seperti menyiapkan Rencana 

Kegiatan Harian (RKH) sehari sebelum 

pembelajaran berlangsung, membuat 

RKH yang sesuai dengan indikator 

PERMEN No 58 Tahun 2009, 

menyiapkan media pembelajaran berupa 

kertas origami yang sesuai dengan tema 

dan tujuan pembelajaran, menyiapkan 

materi yang sesuai dengan tema dan 

tujuan pembelajaran, serta melakukan 

setting lingkungan main sebelum 

kegiatan pembelajaran (2) Pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan guru 

dalam pemanfaatan kertas origami 

sebagai media mengembangkan 

kreativitas pada anak usia 5-6 tahun di 

TK Harun Al Rasyid dengan 

menggunakan RKH sudah sangat baik. 

Walaupun guru kurang memberikan 

dorangan kepada anak untuk 

mengembangkan dari contoh yang 

diberikan pada saat kegiatan melipat. (3) 



Perkembangan kreativitas anak melalui 

pemanfaatan kertas origami sebagai 

media pembelajaran di TK Harun Al 

Rasyid belum muncul, hal ini terlihat 

dari anak belum bisa mengembangkan 

dari contoh yang diberikan guru pada 

kegiatan melipat bentuk bintang dan 

perahu. (4) Kesulitan yang dialami guru 

dalam pemanfaatan kertas origami 

sebagai media pembelajaran di an dari 

TK Harun Al Rasyid berasal dari guru 

itu sendiri maupun dari anak. Kesulitan 

yang berasal dari guru seperti guru 

kurang mempersiapkan media 

pembelajaran sehingga saat 

pembelajaran berlangsung mengalami 

kekurangan media pembelajaran berupa 

kertas origami. Hambatan yang berasal 

dari anak adalah anak yang dalam 

kondisi tidak baik, sehingga dia tidak 

mau melakukan kegiatan melipat kertas 

menggunakan kertas origami.  

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

kesimpulan yang telah peneliti uraikan 

di atas, peneliti ingin memberikan 

beberapa saran yang dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan khususnya 

yang berkaitan dengan pemanfaatan 

kertas origami sebagai media 

pembelajaran  

dalam pengembangan kreativitas anak 

TK Harun Al Rasyid.  

Adapun saran-saran tersebut 

yaitu: (1) Dalam perencanaan 

penggunaan kertas origami sebagai 

media pembelajaran diharapkan guru 

dapat mengalokasikan waktunya secara 

efektif dan efisien sehingga anak dapat 

menyelesaikan tugasnya sebelum 

pembelajaran berakhir (2) Dalam 

pelaksanaan penggunaan kertas origami 

sebagai media pembelajaran dalam 

mengembangkan kreativitas anak, guru 

harus memberikan dorongan kepada 

anak untuk mengembangkan dari contoh 

saat kegiatan melipat. 
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