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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya, anak adalah merupakan sosok individu yang menjalani proses 

perkembangan yang progresif, yang terus maju dan tidak mundur dalam 

kehidupannya. Anak-anak selalu aktif, dinamis, kaya akan imajinasi, memiliki daya 

perhatian yang relatif pendek dan merupakan masa potensial yang besar bagi mereka 

untuk belajar. Anak-anak yang memiliki kreativitas yang tinggi mampu 

mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga  dapat bertahan dan 

mengikuti kemajuan zaman yang semakin pesat dari waktu ke waktu. Setiap anak 

memiliki potensi kreatif dalam derajat yang berbeda-beda dan dalam bidang yang 

berbeda-beda pula. Untuk dapat mengembangkannya, seyogyanya dipupuk sejak dini 

agar mampu mendapatkan hasil yang optimal dalam pengembangan kreativitas anak. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjadi individu yang sukses seseorang 

harus memiliki beberapa faktor pendukung diantaranya adalah kreativitas. 

Kreativitas merupakan faktor yang sangat penting untuk dihayati perkembangannya 

karena sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Kreativitas dapat 

diwujudkan dimana saja, oleh siapa saja, karena potensi ada pada masing-masing 

individu tergantung cara mengembangkannya Kreativitas merupakan fenomena yang 

melekat dengan kehidupan manusia dan merupakan hasil interaksi antara manusia 

dengan lingkungan atau kebudayaan, dan sejauh mana kreativitas dapat tumbuh dan 

meningkat tergantung pada kondisi kebudayaan dan orangnya. 
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Menurut Alfian (dalam Munandar, 1988:3), kreativitas adalah suatu proses 

upaya manusia atau bangsa untuk membangun dirinya dalam berbagai aspek 

kehidupannya. Tujuan pembangunan diri itu ialah untuk menikmati kualitas 

kehidupan yang semakin baik. Kreativitas dapat dikatakan sebagai suatu kemampuan 

individu untuk membuat ataupun menciptakan sesuatu yang unik dan yang baru, 

yang berasal dari individu itu sendiri. Kreativitas harus dikembangkan sejak dini 

pada anak-anak. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepantasnya 

dibekali dengan segudang pelajaran mengenai peningkatan kreativitas, serta dididik 

maupun dilatih agar anak-anak tersebut menjadi anak yang kreatif, sehingga dapat 

berguna baik buat dirinya pribadi maupun bagi masyarakat tempat dia berada, serta 

bagi bangsa dan negara. 

Sejalan dengan itu, Torrance (dalam Munandar, 1988:3) mengatakan bahwa 

kreativitas tidak saja bergantung pada inspirasi, akan tetapi menuntut adanya 

ketekunan, keuletan, waktu, dan kerja keras. Dengan hal-hal tersebut, kreativitas 

anak akan tampak pada kecenderungan anak itu sendiri untuk mengenal dunianya, 

menemukan sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang baru, membentuk cara-cara 

baru yang unik dan kreatif. Pengembangan kreativitas juga dapat bermanfaat bagi 

anak untuk dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya. Kreativitas pada anak 

akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan anak yang selalu terus 

menerus berkembang. akan tetapi perkembangan kreativitas pada anak-anak tidak 

akan berjalan dengan sendirinya tanpa ada dukungan dari keluarga dan lingkungan 

sekitar anak tersebut. oleh karena itu, anak-anak harus melatih dan mengembangkan 

kreativitas yang ada pada dirinya secara optimal, sehingga membentuk individu yang 

cerdas di masa yang akan datang. 
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Peningkatan kreativitas sangat penting untuk dilakukan, dan hal tersebut tidak 

hanya dikhususkan pada anak-anak yang normal saja melainkan juga pada anak-anak 

yang luar biasa atau berkebutuhan khusus, seperti anak tunarungu. Andreas 

Dwidjosumarto (dalam Soemantri, 2006:94) menjelaskan bahwa tunarungu adalah 

seseorang yang tidak atau kurang mampu untuk mendengar suara. Ketunarunguan 

dibedakan menjadi tuli (deaf) dan kurang mendengar (hard of hearing). Tuli (deaf) 

adalah mereka yang indera pendengarannya tidak berfungsi lagi, sedangkan kurang 

mendengar (hard of hearing) adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami 

kerusakan tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa 

menggunakan alat bantu mendengar (hearing aids).  

Beberapa faktor yang menghambat kreativitas anak menurut Hurlock 

(1978:27-30), yaitu kegagalan merangsang kreativitas, ketidakmampuan mendeteksi 

kreativitas pada waktu yang tepat, sikap sosial yang tidak menguntungkan bagi 

kreativitas, kondisi rumah dan kondisi sekolah yang tidak menguntungkan, serta 

melamun yang berlebihan. Dalam hal ini, dengan adanya keterbatasan yang ada pada 

anak tunarungu (ketidakmampuan untuk mendengar), tentunya akan berdampak 

dalam usaha untuk mengembangkan kreativitasnya secara optimal. Sebab, 

keterbatasannya dalam hal mendengar itulah yang merupakan hambatan utama bagi 

anak tunarungu untuk mengembangkan kreativitasnya, sehingga anak tunarungu 

membutuhkan metode yang ekstra optimal dibandingkan dengan anak yang normal. 

Saat anak tunarungu melakukan kegiatan dengan anak normal lainnya, 

kemungkinan besar mereka akan mengalami hambatan dalam sosialisasinya. 

Pendengaran yang menjadi hambatan tersebut merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh. Anak tidak dapat menerima rangsang bunyi yang diberikan, sehingga 
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secara otomatis anak juga mengalami kesulitan dalam memproduksi suara atau bunyi 

bahasa yang terdapat disekitarnya. Hal tersebut dikarenakan, anak tunarungu ini 

tidak pernah mendengar ataupun menggunakan panca indera telinga dan mulut untuk 

berkomunikasi. Anak tunarungu yang mengalami hambatan pada pendengarannya 

juga mengalami hambatan ataupun sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hal 

inilah yang menyebabkan anak tunarungu mengalami hambatan pada kreativitasnya, 

yang dikarenakan komunikasi verbal yang terbatas dengan orang yang ada di 

sekitarnya. 

Indera pendengaran termasuk indera yang paling vital, terutama bagi anak-

anak dalam memperoleh informasi untuk mengenal dunia dimana mereka berada, 

yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan, proses belajar, dan adaptasi 

dengan diri sendiri serta adaptasi dengan lingkungan sosialnya. Anak tunarungu yang 

mampu mengembangkan kreativitasnya dengan baik akan mudah diterima di tengah 

masyarakat, mampu menyesuaikan diri, bersikap sosial, dan puas terhadap dirinya, 

serta mampu mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat. Akan tetapi, 

tentunya tidak mudah bagi anak tunarungu untuk mengembangkan kreativitasnya 

seiring dengan hambatan-hambatan yang dimilikinya. Sekali lagi perlu ditekankan 

perlunya suatu metode yang tepat, sehingga dengan keterbatasan yang ada anak 

tunarungu tetap mampu mengembangkan kreativitas yang ada dalam dirinya secara 

optimal. 

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan dengan salah satu guru 

SLB di kota Malang, mengatakan bahwa anak tunarungu pada dasarnya sama dengan 

anak normal lainnya, hanya saja keterbatasan anak tunarungu dalam berkomunikasi 

dengan orang lain membuatnya berbeda dengan anak normal lainnya. Selain itu juga, 
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dikatakan bahwa pada dasarnya anak tunarungu juga memiliki kreativitas seperti 

halnya anak normal yang lain, namun kurang mampu untuk tersalurkan secara 

optimal karena adanya rasa tidak percaya diri dan merasa tidak mampu akan 

keterbatasan yang ada pada dirinya. Banyak anak tunarungu yang memiliki bakat 

dalam dirinya yang akhirnya berkembang melalui kreativitas dirinya, dan ada juga 

anak tunarungu yang memiliki bakat namun karena adanya rasa malu dan tidak 

percaya diri untuk mengembangkannya membuat bakat yang ada menjadi tenggelam 

dalam diri mereka. Hal itulah yang biasanya terjadi, yang membuat kreativitas yang 

ada pada diri anak tunarungu menjadi terhambat, dan tidak mampu berkembang 

secara optimal. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa 

meningkatkan kreativitas pada anak, khususnya anak tunarungu sangat penting untuk 

dilakukan. Usaha ke arah itu haruslah lewat jalan yang dapat menarik minat anak 

tersebut yang secara sukarela berangkat dari hatinya yang paling tulus dan dalam. 

Dengan demikian, jalan yang sangat mudah adalah lewat kegiatan yang digemari dan 

menjadi kehidupan anak-anak pada saat itu yaitu bermain. 

Menurut Hurlock (1978:320), bermain adalah merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan individu untuk kesenangan yang ditimbulkannya, tanpa ada 

mempertimbangkan hasil akhirnya, dan kegiatan bermain biasanya dilakukan secara 

sukarela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari lingkungan luar atau pun suatu 

kewajiban dari individu tersebut untuk melakukannya. Bermain adalah awal 

timbulnya kreativitas karena dalam kegiatan yang menyenangkan anak akan dapat 

mengungkapkan gagasan-gagasannya secara bebas dalam berhubungan dengan 

lingkungannya. meningkatkan kreativitas lewat kegiatan bermain haruslah diarahkan 
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untuk merangsang kemampuan anak agar dapat membuat kombinasi baru, sebagai 

kemampuan untuk mereproduksi respons yang tidak biasa, serta merangsang agar 

anak berfikir. Oleh karena itu kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu 

dasar dalam meningkatkan kreativitas anak. 

Berdasarkan hasil riset Galton (dalam Rosalina, 2008) menyatakan bahwa 

kreativitas dapat dipacu melalui lingkungan sejak usia muda. Kreativitas bisa tampil 

dini dalam kehidupan anak dan terlihat pada saat anak bermain. Kehidupan bermain 

adalah kehidupan anak-anak. Bermain memberikan kesempatan pada anak untuk 

untuk mengekspresikan dorongan-dorongan kreatifnya, juga kesempatan untuk 

merasakan obyek-obyek dan tantangan untuk menemukan sesuatu dengan cara-cara 

baru. Untuk mencapai tujuan tersebut “menumbuhkan kreativitas” dibutuhkan 

intensitas bermain yang baik dan berkualitas dalam merangsang imajinasi untuk 

mengembangkan kreativitas anak, sehingga proses-proses mental yang 

dikembangkan sejak usia dini akan menjadi bagian menetap dari individu dan akan 

memberikan dampak-dampak yang baik terhadap perkembangan intelektual 

selanjutnya. 

Begitu juga dengan hasil riset yang dilakukan oleh Maite Garaigordobil 

(2006) menyatakan bahwa intervensi dalam bermain untuk meningkatkan kreativitas 

dengan anak usia 10 dan 11 tahun mengalami signifikansi lebih besar perubahan 

kelompok eksperimental yang menunjukkan rendahnya tingkat kreativitas sebelum 

intervensi. 

Bermain bagi anak adalah merupakan seluruh aktivitas termasuk bekerja, 

kesenangannya, dan merupakan metode bagaimana mengenal dunia. Bermain tidak 

hanya sekedar mengisi waktu, tetapi merupakan kebutuhan anak sebagaimana halnya 
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makanan, perawatan, dan cinta kasih. Anak memerlukan berbagai variasi permainan 

untuk kesehatan fisik, mental dan perkembangan emosinya. Melalui bermain, anak 

tidak hanya menstimulasi pertumbuhan fisik, kematangan sosial dan juga intelektual 

si anak, tapi juga dapat menstimulasi perkembangan psikologisnya. Anak tidak 

sekedar melompat, melempar atau berlari, tetapi mereka bermain dengan seluruh 

emosinya, perasaannya dan pikirannya. Sebagian besar interaksi teman sebaya 

selama masa anak-anak melibatkan permainan. Biasanya setiap anak berinteraksi 

dengan teman sebayanya melalui berbagai permainan. Setiap anak pasti memiliki 

minat dalam suatu permainan, baik pada anak yang normal ataupun pada anak yang 

tidak normal (cacat), karena dunia anak-anak adalah dunia bermain. 

Permainan adalah suatu bentuk penyesuaian diri manusia yang berguna, 

menolong anak menguasai kecemasan dan konflik, karena tekanan-tekanan 

terlampiaskan di dalam permainan, sehingga anak mampu untuk mengatasi masalah-

masalah dalam kehidupannya. Permainan memungkinkan anak melepaskan energi 

fisik yang berlebih dan membebaskan perasaan-perasaan yang terpendam (Freud dan 

Erikson, dalam Santrock, 2002:272). Maka dari itu, bermain merupakan aktivitas 

yang penting yang dilakukan oleh anak-anak, sebab dengan bermain anak-anak 

bertambah pengalaman dan pengetahuannya. Melalui bermain tersebut, anak juga 

akan memperoleh pelajaran yang mengandung aspek perkembangan kognitif, sosial, 

emosi, dan fisik, sehingga diperlukanlah suatu kegiatan bermain yang dapat 

mengembangkan kreativitas secara optimal, khususnya pada anak tunarungu. 

Salah satu bentuk permainan yang dapat meningkatkan kreativitas pada anak 

tunarungu adalah melalui permainan konstruktif, yang mana dalam hal ini mereka 

diberi kebebasan untuk mengembangkan daya imajinasinya. Hurlock (1997) 
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menjelaskan bahwa permainan konstruktif adalah cara bermain yang bersifat 

membangun, membina, memperbaiki, dimana anak-anak menggunakan bahan untuk 

membuat sesuatu yang bukan untuk bertujuan bermanfaat, melainkan ditujukan bagi 

kegembiraan yang diperolehnya dari membuatnya. Dengan bermain konstruktif anak 

tidak akan merasa bosan menggabungkan dan menyusun bentuk-bentuk kombinasi 

yang baru dengan alat permainannya. 

Menurut Papalia (dalam Hidayani, dkk, 2006), ditinjau dari kompleksifitas 

perkembangan kognitif, bermain konstruktif merupakan kegiatan bermain yang lebih 

kompleks dari kegiatan bermain lainnya. Anak-anak akan sangat sibuk dengan 

membuat hal yang baru seperti dengan menggunakan balok-balok, lego dan lain-lain, 

sehingga dengan terus menggunakan daya imajinasinya untuk menghidupkan 

permainan ini, anak tidak akan menjadi malas dan akan terus berusaha dalam 

membuat hal-hal yang baru dan unik. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanani (2001), 

menunjukkan bahwa anak yang diberikan permainan seperti drama, permainan 

konstruktif, permainan musik, hiburan, dan imajinasi, dapat mempengaruhi 

kreativitas anak. Selain itu juga, penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2008) 

mengenai pengaruh permainan konstruktif terhadap kreativitas anak prasekolah, 

menunjukkan bahwa pada anak-anak prasekolah mengalami peningkatan kreativitas 

saat diberikan permainan konstruktif yang berbeda-beda pada setiap harinya. Dari 

penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permainan konstruktif memiliki 

pengaruh dalam pengembangan kreativitas anak, yang mana dalam hal ini terdapat 

peningkatan yang signifikan dalam hal kreativitas. 
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Dalam penelitian ini, akan diangkat mengenai pengaruh permainan 

konstruktif dalam pengembangan kreativitas anak tunarungu. Dari penelitian ini 

diharapkan mampu untuk menunjukkan adanya pengaruh dari permainan konstruktif 

dalam meningkatkan kreativitas anak tunarungu seperti halnya penelitian 

sebelumnya yang dilakukan pada anak yang normal. Salah satu keuntungan dengan 

ditetapkannya kegiatan bermain konstruktif yang dilakukan anak tunarungu tersebut 

yaitu dapat bermanfaat untuk merangsang kreativitas serta imajinasi karena kegiatan 

ini menggunakan objek atau bahan tertentu untuk membentuk sesuatu. Adapun jenis 

permainan konstruktif yang populer adalah membuat sesuatu dan menggambar. 

Membuat sesuatu misalnya dari lempung, pasir, balok, lilin, cat, kertas dan lain 

sebagainya. 

Permainan konstruktif biasanya dilakukan sebagai kegiatan perseorangan 

daripada kegiatan kelompok, sehingga tidak membantu penyesuaian sosial. 

Seringkali permainan konstruktif dapat berkembang menjadi hobi seumur hidup 

sehingga sumbangannya dalam penyesuaian pribadi bersifat menetap (Hurlock, 

1978:15). Namun begitu, meskipun bersifat individu, melalui usaha mereka sendiri 

permainan konstruktif juga dapat bermanfaat untuk menghibur diri sendiri tanpa 

menunggu orang lain untuk menghiburnya, serta dapat melatih kreativitas mereka 

dalam pengembangan fisik, intelegensi, dan emosinya, seperti menyusun balok untuk 

membentuk suatu bentuk bangunan, puzzle gambar, dan lain sebagainya. Jadi dalam 

hal ini, anak tunarungu akan mampu untuk mengembangkan kreativitas secara 

menyeluruh meskipun mereka mengalami hambatan pada indera pendengarannya. 

Pemberian kegiatan bermain konstruktif untuk mengembangkan kreativitas 

pada anak tunarungu didukung juga dengan pernyataan yang dikemukakan oleh 
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Siregar (1981), yang mengatakan bahwa anak tunarungu hanya dapat menunjukkan 

kemampuan dalam bidang motorik dan mekanik serta intelegensi konkret, tetapi 

memiliki keterbatasan dalam intelegensi verbal dan kemampuan akademik. Dalam 

bermain konstruktif, anak tunarungu akan mampu untuk mengekspresikan diri 

mereka secara bebas dan melatih mereka agar menjadi lebih kreatif dan inovatif. 

Jadi, dalam hal ini melalui permainan konstruktif tersebut, akan dapat dilihat sejauh 

mana kreativitas yang dimiliki oleh anak tunarungu, yang kemudian akan terus 

berkembang secara optimal dengan aktivitas bermain konstruktif tersebut. 

Berdasarkan uraian-uraian serta serta fenomena-fenomena yang telah 

dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kreativitas memiliki peranan yang 

penting dalam meningkatkan potensi-potensi anak secara optimal, khususnya pada 

anak tunarungu. Keterbatasan anak tunarungu dalam mendengar merupakan suatu 

hambatan yang membuat kreativitasnya kurang berkembang secara optimal. Oleh 

sebab itu, melalui permainan konstruktif diharapkan anak tunarungu akan mampu 

memunculkan kreativitas yang ada diri mereka dan mampu untuk meningkatkan 

kreativitas tersebut menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dari hal tersebut, maka 

peneliti merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh 

Permainan Konstruktif dalam Meningkatkan Kreativitas Anak Tunarungu”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Apakah ada pengaruh permainan konstruktif dalam meningkatkan 

kreativitas anak tunarungu”. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang 

pengaruh permainan konstruktif dalam meningkatkan kreativitas pada anak 

tunarungu. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian mengenai pengaruh permainan konstruktif 

dalam meningkatkan kreativitas anak tunarungu, diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:  

1. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini, diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan 

yang berarti bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi bidang 

perkembangan dan pendidikan tentang peran permainan konstruktif dalam 

meningkatkan  kreativitas anak tunarungu. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan sumbangan pikiran, saran, serta tindakan yang berarti 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Khususnya orangtua, Sekolah Luar Biasa 

(SLB) dan guru, agar pengembangan kreativitas anak dapat optimal. 

 


