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Kreativitas muncul mulai dari lahir sampai dengan masa lanjut usia. Oleh karenanya kreativitas 

perlu dipupuk dan dirangsang sejak usia dini agar nantinya kreativitas dapat meningkat seiring 

dengan meningkatnya usia. Dengan demikian perlu adanya kontrol terhadap perkembangan 

kreativitas. Salah satu kontrol terhadap perkembangan kreativitas adalah permainan origami. 

Origami yaitu suatu seni melipat kertas yang berasal dari Jepang. Bagi para pendidik, seni 

origami dapat menimbulkan motivasi, kreativitas, keterampilan dan ketekunan. Disamping itu 

origami juga dapat melatih motorik halus. Permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah tes Kreatifitas Performance Dengan Media Origami dapat digunakan seperti tes 

kreatifitas yang lain maka dalam penelitian ini tes Kreatifitas Performance Dengan Media 

Origami dikorelasikan dengan Tes Kreatifitas Figural Bentuk Lingkaran dari Torrance. 

Tujuannya adalah untuk mendapatkan validitas eksternal tes Kreatifitas Performance Dengan 

Media Origami pada anak usia 6-7 tahun. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan 

teknik purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah anak berusia 6-7 tahun dikota 

Malang, dengan sample sebanyak 102 anak, yang terdiri dari 4 Sekolah Dasar dan 1 Taman 

Kanak-kanak ( SDN Percobaan 1 Malang, SDN Percobaan 2 Malang, SDN Sumbersari 3, dan 

SDN Tunjung Sekar ), ( TK Aisyah 33 ) Reliabilitas penelitian ini, diketahui nilai α = 0,8052, 

yang berarti bahwa tes kreativitas origami mempunyai kesesuaian antara data hasil penelitian 

dengan keadaan yang sebenarnya. 

Dalam pengukuran validitas eksternal, yaitu dengan melalukan uji validitas diperoleh nilai r 

hitung sebesar 0,428 dan sig <0,01. Dengan hasil tersebut dinyatakan bahwa hubungan antara tes 

kreativitas performance dengan media origami dengan tes kreativitas figural bentuk lingkaran 

dari Torrance adalah sangat signifikan dengan nilai korelasi sebesar 42,8%. Dengan demikian 

dapat diambil kesimpulan bahwa tes kreativitas performance cukup sesuai untuk mengukur 

kreativitas yang meliputi aspek fluency, fleksibility, originality dan elaboration.  

Phenomenon to become creative is a demand in the world globalization. Creativity is an ability 

to think about something using new way that can create new solution and unique way to solve 

problems. One of the methods to developing creativity is origami. Origami is an paper folding art 

originally from Japan. For, trainer, origami can be motivated, creativity, capability, diligently. 

Beside that origami can be used to grow soft motorist. To know is this test can be used like any 

other test, so in this research this test was correlated with Round Figural Creativity Test from 

Torrance. The point is to get external validity from Performance Creativity Test Using Origami 

for children between 6 – 7. 

This research using descriptive quantity methods and the sampling using purpose sampling 

methods. Population used in this research are children between 6 – 7, with 102 children from 5 

different elementary school (SDN Percobaan 1 Malang, SDN Percobaan 2 Malang, SDN 

Sumbersari 3 Malang, SDN Tunjung Sekar, TK Aisyah 33). Reliability in this research is α = 

0,8052, that means this test having appropriate result between research and reality. 



From the measuring of the validity, r measured = 0,428 index sig < 0,01. With that result we can 

form that there is relation between performance creativity test using origami with round figural 

creativity.  


