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ABSTRAK

Siti Masruroh (111306). Implementasi Pendekatan Play Based Activites Dalam
Meningkatkan Keterampilan Sosial dan Daya Pikir Kreatif Siswa Di KB Bahrul
Ulum Kudus Tahun 2015. Skripsi. Jurusan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama
Islam, STAIN Kudus. 2016.

Penelitian ini bertujuan melihat secara nyata implementasi Pendekatan
Play Based Activites dalam meningkatkan keterampilan sosial dan daya pikir
kreatif siswa di KB Bahrul Ulum Kudus. Fokus penelitian ini dijabarkan menjadi
pertanyaan; magaimana implementasi pendekatan Play Based Activites dalam
meningkatkan keterampilan sosial dan daya pikir kreatif siswa di KB Bahrul
Ulum Kudus?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian riset lapangan (field research),
metode deskriptif analityc, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan
dengan tiga metode yaitu metode wawancara (semi struktur), metode observasi
dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan menggunakan metode yang
dikembangkan oleh Miles and Huberman dengan tiga langkah yaitu reduksi data,
penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Adapun lokasi penelitian
adalah di KB Bahrul Ulum Perumahan Megawon Indah Jati Kudus.

Hasil penelitiannya sebagai berikut: pertama, pelaksanaan pendekatan play
based activities di KB Bahrul Ulum sudah berjalan efektif, hal ini karena
pendekatan tersebut telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung
tumbuh kembang anak. Pendekatan play based activities di KB Bahrul Ulum
Perumahan Megawon Indah Kudus meningkatkan keterampilan sosial siswa, hal
ini dilihat dari indikator: a) meningkatnya perkembangan kepribadian dan
identitas, b) meningkatnya  kemampuan diri terutama dalam cara berkomunikasi,
c) Meningkatkan kualitas hubungan dengan lingkungan sekitar, khususnya dengan
guru, dengan teman, dan orang tua, d) memperkaya kosa kata; Kedua,
implementasi pendekatan play based activities dalam meningkatkan daya pikir
kreatif siswa di KB Bahrul Ulum dapat dilihat dari indikator siswa menjadi lebih
kreatif dalam memecahkan masalah-masalah sederhana yang ia hadapi (misal
bagaimana memberi warna yang baik pada sebuah gambar, bagaimana menyusun
sebuah bangunan, dan bagaimana ia bermajinasi menjadi sebuah peran sebagai
ibu), mendapatkan sesuatu yang baru (baru bagi dirinya) dan membuat hal-hal
baru yang sederhana (misal mengisi lagu yang kosong atau mengisi dengan kalimat
yang baru). Melalui empat jenis sentra yang ada di KB Bahrul Ulum, memberikan
dampak yang besar bagi perkembangan kreatifitas siswa.
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