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A.  PENDAHULUAN 

 

1. Latar belakang masalah 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan  

Pemerintah agar memperhatikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK). Hal ini merupakan  

usaha yang sangat mulia untuk  meletakan dasar pendidikan anak usia dini. 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, yaitu akan masuk sekolah dasar.     

Sebagaimana diungkapkan oleh Hajar Pamadhi (2008: i), dalam masa perkembangan 

anak usia dini adalah masa yang paling tepat untuk mengembangkan semua potensi yang 

dimiliki anak. Salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah tentang wawasan dan rasa 

seni anak.  Hal ini terkait  dengan  fungsi-fungsi  jiwa yaitu:  fantasi,  sensitivitas,  kreativitas  

dan ekspresi. Kegiatan melukis dan membuat sesuatu bentuk yang selalu berbeda, dapat disebut 

seni. Anak tersebut dikatakan kreatif. Agar  anak  TK  selalu  kreatif  maka   diperlukan  adanya  

stimulasi  pembinaan kreativitas. Hal  ini  berdasarkan  Kurikulum TK dan RA (2004: 4) 

berbasis kompetensi,  seni, tertera pada butir ke enam, dalam ruang lingkup aspek 

perkembangan: “Pengembangan ini bertujuan agar anak dapat dan mampu menciptakan sesuatu 

berdasarkan hasil imajinasinya, mengembangkan kepekaan, dan dapat menghargai hasil karya 

yang kreatif.” Pengembangan kreativitas anak perlu dilakukan sejak dini, hal tersebut sangat 

penting agar anak menjadi terbiasa dengan berbagai keterampilan motorik yang sangat 

menunjang perkembangan fisik maupun non fisiknya. Pengembangan kreativitas tersebut salah 

satu fungsinya adalah sebagai media ungkapan perasaan, ide, gagasan dan pikiran anak. 

Karyanya sebagai alat bermain imajinasi, mengutarakan ide dan juga sebagai media 

komunikasi. Salah satu media komunikasi anak TK dengan orang lain adalah lukisan. Lukisan 

anak TK anak pada umur sekitar 4 - 6 tahun termasuk periode prabagan dengan ciri-ciri karya 

mereka adalah, penempatan dan ukuran objek karya seni lukis bersifat subjektif. Jika  pusat 

perhatian mereka bertumpu pada tangan, maka mungkin saja mereka akan membuat bentuk 

tangan panjang, lebih besar atau panjang  dari ukuran sesungguhnya. Karya seni lukis mereka 
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juga merupakan media komunikasi. Mereka telah dapat menirukan bentuk-bentuk segitiga, segi 

empat, segi lima. 

 Anak TK  melukis sebagai media komunikasi dan sublikmasi. Ia melukis sambil 

mengkomunikasikan objek yang dilukis. Misalnya melukis pesawat terbang, anak tersebut 

sambil menyuarakannya. Lukisan ini  merupakan  usaha  anak  untuk  mengkomunikasikan  

objek  yang dilukis kepada teman atau orang lain. Dengan demikian ia merasa senang karena 

apa yang menjadi gejolak jiwanya diekspresikan dalam lukisannya. Namun, banyak dijumpai 

lukisan anak TK yang menampilkan objek dua gunung, dengan matahari terbit di tengahnya. 

Objek yang lain adalah tampak sebuah jalan  menuju dua gunung tersebut. Hal  ini  sering  

diulang-ulang  di  dalam   lukisannya, gejala ini disebut stereotipe.  Stereotipe berarti 

pengulangan. Dalam lukisan buatan anak TK, gejala ini muncul dalam bentuk yang berbeda-

beda secara bertahap, yaitu pengulangan total, pengulangan objek, dan pengulangan unsur. 

Bentuk stereotipe merupakan salah satu ciri kelemahan dalam lukisan  anak TKl. Jika   

demikian  halnya,  mereka  kurang kreatif, perhatikan contoh lukisan  anak TK yang kurang 

kreatif sebagai berikut.  

 

   

                  

             Gambar 1. Lukisan kurang kreatif,                   Gambar 2. Lukisan kreatif, 

              TK Bhineka I, Klembon, Bantul                     TK ABA Mardi Putra, Bantul 

                         (Suwarna: 2008)                                          (Suwarna 2008) 

 

 Gejala lain juga muncul adalah terikat sudut, yaitu melukis  matahari di sudut kanan 

atau kiri atas, tampak seperempat bagian. Jika gejala stereotipe  ini tidak segera diatasi, maka 

akan terjadi stagnasi, lukisan anak TK kurang kreatif.  Berikut adalah contoh lukisan kreatif 

anak TK ABA Mardi Putra Bantul, dari penelitian penulis tahun 2008. 
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  Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional, telah mencanangkan 

pembelajaran di TK dan SD sebagai berikut: pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan  

menyenangkan. Melalui melukis, anak TK akan terbiasa dengan pembelajaran yang aktif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan, hal  ini  merupakan  suatu   keadaan   yang  ideal. Namun, 

berdasarkan wawancara antara penulis dengan beberapa  guru TK pada tahun 2008, observasi, 

dan angket (TK  Klembon I, TK ABA Bogoran, TK ABA Mardisiwi Serut Bantul, TK ABA 

Danurejan Yogyakarta, TK Pedagogia FIP UNY di Kampus 3 Yogyakarta)   keadaan   

pembinaan   melukis   di   TK,  masih   banyak   dijumpai   adanya berbagai keterbatasan. 

Keterbatasan kemampuan guru dalam melukis, mereka merupakan guru kelas, harus 

menanamkan berbagai nilai kepada anak-anak. Para guru TK telah biasa membina melukis 

dengan tema: bebas. Akibatnya adalah anak akan melukis dengan objek yang sama diulang-

ulang, anak kurang kreatif. Dengan demikian  terdapat kesenjangan, antara keadaan ideal 

(tuntutan kurikulum TK 2004) dan kenyataan di lapangan. Keterbatasan penggunaan media 

lukis, masih banyak dijumpai anak TK melukis hanya menggunakan pensil. Jika objek lukisan 

dirasa kurang tepat oleh anak, maka anak akan menghapus objek  lukisan yang kurang tepat 

tadi. Objek yang kurang tepat tadi dilukis lagi, ternyata hasil lukisannya masih dirasa kurang 

tepat oleh anak tersebut, dihapus lagi. Demikian ia  berulang kali menghapus objek,  dan sangat 

mungkin sampai kertas berlubang. Hal ini disebabkan karena anak TK tersebut kurang percaya 

diri, akibatnya lukisan tidak jadi dan anak tidak kreatif. Keterbatasan pengetahuan teknik lukis, 

masih banyak dialamai oleh guru TK yang kurang berani mengembangkan teknik lukis. 

Misalnya, guru TK  membina   anak  melukis  hanya  menggunakan satu teknik kering-pastel. 

Mereka tidak berani memadukan antara teknik kering-pastel dengan teknik basah-spidol atau 

cat air. Dengan demikian hasil lukisan anak kurang variasi dan kurang kreatif. Hal ini diakui 

oleh guru-guru TK berdasarkan  tutorial penulis dengan  mahasiswa UT  (Guru-guru TK  kuliah  

di  UT Jurusan PGTK)  sejak tahun 2007- 2009 di Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan 

Kabupaten Sleman. Anak-anak TK banyak yang melukis dengan objek dua gunung dan 

matahari terbit di tengahnya. Hal ini berulang kali dilakukan oleh anak TK sehingga lukisan 

tidak kreatif. Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan  usaha oleh berbagai TK di 

Yogyakarta. Usaha  yang  dilakukan oleh TK ABA Pantisiwi, Serut,  Bantul,  mengundang  

guru  lukis  alumni Sekolah Menengah Seni Rupa Indonesia. Pembinaan melukis dengan 

metode mencontoh lukisan skets global, media pastel, namun hasil lukisan tampak kurang 
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kreatif.  Karena anak tidak berani menambah objek, dan tidak ada perpaduan teknik. Demikian 

juga di TK ABA Bogoran Bantul, juga mengundang guru lukis sarjana seni rupa, metode 

demonstrasi, teknik kering-pastel. Lukisan dari hasil demonstrasi guru tersebut, dicontoh oleh 

anak TK, hasilnya juga kurang kreatif. Guru TK mengajar melukis tidak menggunakan 

berbagai media, sehingga kurang menarik. Hasil lukisan anak TK kurang bervariasi.  

 Di dalam lukisan anak TK yang kreatif, telah tampak adanya  kemampuan anak  untuk 

membuat kondisi baru. Kondisi baru tersebut tampak  dari berbagai macam objek yang disusun 

menjadi bentuk yang baru. Berbagai unsur seni lukis yaitu garis, warna, bidang, tekstur, 

volume,  yang didapatkan dari informasi guru, telah diolah oleh anak menjadi suatu bentuk 

lukisan baru yang kreatif. 

 Jika gejala stereotipe lukisan anak TK tersebut tidak segera diatasi, maka lukisan anak  

TK tidak  kreatif, dan tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh pemerintah.  Salah satu 

alternatif untuk mengatasi gejala sterotipe tersebut adalah teknik melukis dengan komputer. 

Melukis dengan komputer  belum banyak dimanfaatkan di TK. Hal ini berdasarkan penelitian 

awal pada bulan Agustus 2009 di berbagai TK kota Yogyakarta dan TK di Kabupaten Bantul. 

Berdasarkan sembilan responden terdiri dari Kepala dan guru TK menyatakan bahwa:  

pengembangan multimedia pembelajaran untuk pembinaan kreativitas melukis di TK, setuju 

dan sangat penting, karena sesuai dengan perkembangan ITEKS (Lihat Lampiran penelitian 

awal).  Hal tersebut berdasarkan dari hasil penelitian awal  dengan teknik pengumpulan data 

observasi, wawancara dan angket di: 1) TK masjid Agung Syuhada, sejumlah 10 unit dan  tidak 

ada CD rom. Dengan demikian tidak mungkin untuk ujicoba 2) TK Batik PPBI,  Jl. 

Mangkuyudan  49, Yogyakarta, telah memanfaatkan komputer untuk mewarnai dan mozaik 

kreatif, terkait dengan pembelajaran Bahasa Inggris sebagai bonus dan selingan agar anak TK 

tidak jenuh dan lebih menarik. Terdapat 9 unit  komputer, lengkap dengan CD rom, LCD 3) TK 

Pedagogia FIP UNY, di Kampus 3 Jl. Bantul Yogyakarta. 4) TK ABA Danurejan Yogyakarta. 

5) TK ABA Bogoran Bantul belum melukis komputer. 6) TK Pembina Bantul, telah 

merencanakan pembinaan kreativitas melukis dengan komputer. 7) TK ABA Mardi Putra 

Bantul.  

 Rasional pengembangan produk multimedia CD interaktif lukis komputer di TK 

kelompok B sebagai salah satu alternatif pemecahannya, adalah: (1) Seiring dengan 

perkembangan global ITEKS, maka perlu sejak dini anak TK dikenalkan komputer, agar tidak 
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gagap teknologi (gaptek). (2) Bagi TK yang telah berkembang dan maju berorientasi ke depan, 

maka harga seperangkat komputer dengan spesifikasi pentium 4 relatif dapat terjangkau. (3) CD 

interaktif relatif  tahan lama dapat dipakai dalam pembelajaran berkali-kali.   

 

B. Metode penelitian 

1. Model  pengembangan 

 Model penelitian dan pengembangan ini adaptasi dari model penelitian yang 

dikembangkan  oleh Borg & Gall (1983: 775), menyatakan  bahwa prosedur penelitian 

pengembangan terdiri dari dua tujuan utama, ialah 1) mengembangkan produk, dan 2) menguji 

keefektifan produk dalam mencapai tujuan. Tujuan pertama adalah fungsi pengembangan, 

sedangkan tujuan kedua adalah fungsi validasi.  Terdapat sepuluh langkah sebagai berikut: 1) 

Reseach and information collectin  2) Planning. 3) Develop preliminary form of product   4) 

Preliminary fild testing. 5) Main product revision 6) Main field testing  7) Operasional product 

revision. 8) Operasional vield testing. 9) Final product revision. (10) Dissemination and 

implementation. 

  Model penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Borg & Gall (1983) 

dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: 

                               

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

           Gambar 3.  Model Instructional Design Dick, Carey dan Carey (2005: 1) sebagai berikut. 
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Gambar  4. Model Instructional Design Dick, Carey dan Carey (2005: 1) 

  

2. Prosedur  pengembangan 

Dari kedua teori di atas, diadaptasi  sehingga  menjadi enam tahap sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Model pengembangan multimedia pembelajaran adaptasi dari Borg &  Gall (1983)     

dan  adaptasi Dick & Carey & Carey (2005). 
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Adapun penjelasan tentang langkah-langkah pengembangan multimedia untuk 

pembinaan kreatifitas melukis di TK tersebut  adalah sebagai berikut: 

a. Tahap analisis kebutuhan 

 Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang pembinaan kreatifitas 

melukis di TK, yang sangat perlu untuk dibuatkan sebuah multimedia  pembelajaran. Studi 

literatur ini dilakukan dengan cara mengkaji kurikulum TK dan berbagai buku yang relevan. 

b. Tahap perencanaan pengembangan pembelajaran  

 Menetapkan standar kompetensi.  Menetapkan kompetensi dasar. Menyusun strategi 

pembelajaran. Mengembangkan materi pembelajaran. Merencanakan bentuk penilaian. 

 

c. Tahap pengembangan produk 

 Membuat flowchart (diagram alur),  mengumpulkan bahan-bahan pendukung, misalnya: 

image, sound, animasi, movie, dan lain-lain. Mebuat storyboard, memproduksi multimedia 

dengan menggunakan program  flash 8. Naskah materi ditulis dalam bentuk frame authorware. 

Menampilkan bahan-bahan yang terkait, misalnya  images, sound, button, animasi. Bahan-

bahan ini di-transfer ke dalam frame flash 8. Kemudian mengemas program yang sudah jadi 

dalam bentuk multimedia CD pembelajaran pembinaan kreativitas melukis di TK. 

 

d. Produk awal  

Produk awal adalah hasil pertama dari pengembangan multimedia, berwujud  CD 

pembelajaran dengan materi pembinaan kreativitas melukis di TK. Wujud dari produk awal 

dapat diperhatikan pada storyboard. Multimedia  yang dikembangkan ini lebih lanjut akan 

divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, sebelum  diuji cobakan pada subjek uji coba  anak 

TK. 

 

3. Validasi produk 

a. Validasi tahap I 

Memvalidasi produk multimedia  oleh  seorang ahli materi dan seorang ahli media.  

Menganalisis   hasil   validasi  dari  seorang  ahli  materi  dan  seorang ahli media. Merevisi 

produk berdasarkan saran ahli  materi dan ahli media. 
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b. Validasi tahap II 

Uji coba satu-satu (individual)  pada 3 anak TK,  guru TK dan dimohon untuk menilai 

multimedia   dengan  angket. Menganalisis hasil penilaian anak TK. Melakukan revisi 

multimedia  berdasarkan penilaian anak TK. 

c. Validasi tahap III 

 Uji coba pada kelompok kecil sebanyak 10 anak TK  dan meminta penilaiannya dengan  

angket.  Menganalisis hasil penilaian anak TK. Melakukan  revisi  berdasarkan penilaian anak 

TK. 

d. Validasi tahap IV 

 Uji coba pada kelompok besar sejumlah 21 anak TK  dan  meminta penilaiannya dengan  

angket. Menganalisis hasil penilaian anak TK.  Melakukan revisi berdasarkan penilaian anak 

TK. 

e. Produk akhir 

Produk akhir merupakan tahapan  bahwa  produk multimedia pembelajaran untuk 

pembinaan kreativitas melukis di TK,  telah diuji cobakan dan telah divalidasi  oleh  seorang 

ahli media dan seorang ahli materi, sehingga dinyatakan layak. 

 

f. Uji coba produk 

1) Desain uji coba 

   Uji coba perlu dilakukan untuk mendapatkan data tentang kualitas media pembelajaran 

pembinaan kreativitas melukis di TK yang telah dikembangkan. Data dari hasil uji coba, 

dianalisis dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki dan menyempurnakan 

produk. Adapun uji coba dilakukan dengan tiga tahap yaitu uji coba satu-satu (individual), uji 

coba kelompok kecil, dan uji coba kelompok besar (uji coba lapangan). Subjek  cob:  anak TK 

Batik PPBI Mangkuyudan, Yogyakarta, kelompok B, diambil acak 3  anak untuk uji coba satu-

satu (individual), 10 anak untuk kelompok kecil, dan 21 anak untuk uji coba kelompok besar.  

2) Jenis data 

Jenis data kuantitatif di peroleh dari angket yang telah diberikan kepada ahli media, ahli 

materi,  anak TK dan guru TK, data kuantitatif tersebut dikonversikan menjadi data kualitatif. 

Data yang digali dalam penelitian ini adalah data berupa: Ketepatan materi untuk ketercapaian 

kompetensi pembelajaran di TK. Aspek yang dikaji  adalah aspek pembelajaran dan aspek 
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materi. Data tersebut diperoleh dari hasil validasi ahli materi, yaitu dengan angket. Ketepatan 

rancangan software sebagai multimedia pembelajaran di TK, aspek yang dikaji   adalah  

tampilan, pemrograman, pembelajaran. Data tersebut diperoleh dari hasil validasi  ahli media, 

yaitu dengan  angket.  

3) Instrumen pengumpulan data 

   Instrumen  pengumpul data adalah angket, pedoman wawancara,  pedoman observasi 

dan pedoman dokumentasi.  

4) Teknik  analisis data 

Teknik anlisis data sebagai berikut: 

a) Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan  kualitatif. 

b) Menggunakan acuan  konversi skor  skala 5 (skala likert)  sebagai berikut: 

    Sangat baik =  5;  Baik = 4;   Sedang =  3;  Kurang =  2;   Sangat kurang =   1. Dari skor yang 

diperoleh, kemudian dikonversikan skala 5 dengan  Tabel  berikut. 

Tabel 1. Konversi skor aktual menjadi nilai skala 5 

 

Nilai   Skor Kategori 

A 

 _ 

Xi  + 1, 80  SBi  <  X  

 

Sangat baik 

B 

 _                                       _ 

X i +  0, 60 SBi  <  X   ≤  Xi  +  1, 80  SB 

 

Baik 

C 

_                                    _ 

Xi  -  0, 60 SBi  <  X ≤  Xi  +  0, 60 SB 

 

Sedang 

D 

_                                   _       

X i - 1, 80 SBi  <  X ≤  Xi  -  0, 60 SB 

 

Kurang 

E 

                                 _ 

                        X  ≤  X  -  1, 80 SB 

 

Sangat kurang 

 

 

Keterangan:  

_ 

Xi  :  Rerata skor ideal.                    

 

SB :  Simpangan baku  skor ideal  

 

X    :  Skor aktual   

 

(Sukardjo, 2009: 17)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Pedoman konversi di atas yang digunakan untuk 

menentukan kriteria layak tidaknya produk yang 

dikembangkan. Produk pengembangan multimedia 

layak untuk pembinaan kreativitas melukis di TK 

apabila hasil penilaian uji coba lapangan minimal 

termasuk dalam kriteria baik. 
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C. Hasil penelitian dan pembahasan    

1.  Prosedur pengembangan produk multimedia pembelajaran  

a. Informasi dan penelitian awal 

  Kegiatan pertama adalah mencari dan mengumpulkan berbagai informasi  tentang seni 

lukis anak TK, terdapat gejala stereotipe.  Kegiatan kedua penelitian awal, guna  melihat 

kebutuhan di lapangan (TK) penyebaran angket terhadap 9 orang (guru TK dan kepala TK): 1) 

Kepala TK Batik PPBI Yogyakarta, 2) Seorang guru TK Batik PPBI Yogyakarta, 3) Kepala TK 

ABA Ngadinegaran Yogyakarta, 4) Seorang guru TK ABA Ngadinegaran Yogyakarta, 5) 

Kepala TK ABA Mardi Putra Bantul, 6) Seorang guru TK ABA Mardi Putra Bantul, 7) Kepala 

TK Pembina Manding Bantul, 8) Kepala TK Pedagogia FIP UNY, 9) Seorang Guru TK 

Pedagogia FIP UNY), menyatakan bahwa betapa sangat penting dan setuju adanya 

pengembangan multimedia pembelajaran berbasis komputer untuk pembinaan kreativitas 

melukis di TK.  

b. Perencanaan pengembangan pembelajaran 

 Kegiatan dalam perencanaan pengembangan pembelajaran adalah pertama, 

merumuskan standar kompetensi: 1) Menghasilkan multimedia pembelajaran yang berkualitas 

dapat digunakan untuk pembinaan kreativitas melukis di TK. 2) Memberikan stimulasi kepada 

anak TK melalui multimedia pembelajaran untuk pembinaan kreativitas melukis. Kedua, 

merumuskan kompetensi dasar: Anak mampu mengapresiasikan diri dan berkreasi dengan 

berbagai gagasan imajinasi dan menggunakan berbagai media/bahan menjadi suatu karya seni. 

Sedangkan hasil belajar: Dapat menggambar sederhana.  Indikator adalah: Menggambar bebas 

dari bentuk dasar titik, lingkaran, segitiga dan segiempat (Kurikulum TK 2004: 22). 3) Strategi 

pembelajaran: berdasarkan teori behavioristik, dan teori konstruktivisme. Sedangkan jenis CD 

pembelajaran adalah drill and practice. 4) Materi pembelajaran sesuai dengan indikator adalah: 

Menggambar bebas dari bentuk dasar titik, lingkaran, segi tiga dan segi empat. Kelima, bentuk 

penilaian: portofolio berupa pengumpulan lukisan anak TK menggunakan multimedia CD 

interaktif, dinilai oleh tiga ahli seni lukis anak-anak. 
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c.      Pengembangan produk multimedia 

  Pengembangan produk multimedia: pertama,  membuat  storyboard . 

     STORYBOARD  

SLIDE VISUAL LINK AUDIO 

1 Pembukaan 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Musik 

pembuka 

SLIDE VISUAL LINK AUDIO 

 

2 

 

Menu Utama 

 

 

1. Tombol 1 link dengan  slide  3, menuju 

ke  Galeri seni. 

2. Tombol 2 link dengan slide 7, menuju 

menu belajar. 

3. Tombol 3 (tombol on/off musik) 

4. Tombol 4 link dengan slide 6, menuju 

ke petunjuk belajar. 

5. Tombol 5 link dengan slide 5, menuju 

ke menu kompetensi belajar 

6. Tombol 6 link dengan slide 4, menuju 

ke profil peneliti. 

7. Tombol 5 (tombol keluar program) link 

dengan slide 12, menuju ke penutup. 

 

    

1. 

2

. 

3. 

4

. 
5

. 
7

. 
6

. 
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3 Galeri seni 

 

1. Tombol 1 (tombol on/off musik) 

2. Tombol 2 (tombol kembali) 

3. Tombol 3 (tombol lanjut) 

4. Tombol 4 (Tombol keluar galeri) link 

dengan slide 2, menuju ke Menu utama. 

SLIDE VISUAL LINK AUDIO 

 

4 

 

Profil peneliti 

 

 

 

 

1. Tombol 1 (Tombol keluar profil) link 

dengan slide 2, menuju ke Menu utama. 

2. Tombol 2 (tombol on/off musik) 

 

 

 

 

5 

 

Kompetensi belajar 

 

 

 

 

1. Tombol 1 (Tombol keluar profil) link 

dengan slide 2, menuju ke Menu utama. 

2. Tombol 2 (tombol on/off musik) 

 

 

 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

1

. 

2

. 

2

. 
1

. 
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6 

 

Petunjuk belajar 

 

 

 

1. Tombol 1 (Tombol keluar profil) link 

dengan slide 2, menuju ke Menu utama. 

2. Tombol 2 (tombol on/off musik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIDE VISUAL LINK AUDIO 

7  

Menu Belajar 

 

 

1. Tombol 1 (Tombol TV) link dengan  

slide  8, menuju ke soal Video 

menggambar. 

2. Tombol 2 (pensil warna) 

link dengan slide 9, menuju kertas 

lukis. 

3. Tombol 3 (tombol ibu guru) 

link dengan slide 10, menuju ke menu 

menggambar bentuk. 

4. Tombol 4 (tombol komputer) 

link dengan slide 11, menuju ke menu 

mewarnai dengan paint. 

5. Tombol 5 (tombol pintu) 

link dengan slide 2, menuju ke menu utama 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

SLIDE VISUAL LINK AUDIO 

2

. 
1

. 

1

. 

2. 

3. 

4. 5. 
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9 

 

Melukis sendiri 

 

 

 

1. Tombol 1 Tombol menghapus gambar 

2. Tombol 2 (tombol pintu) 

link dengan slide 7, menuju ke menu 

belajar. 

3. Tombol 3 Tombol untuk mencetak 

(printing) 

4. Tombol 4 Tombol kuas untuk 

mewarnai 

5. Tombol 5 Tombol pensil untuk 

melukis 

6. Tombol 6 Tombol membuka halaman 

baru 

7. Tombol 7 Tombol bantuan 

8. Tombol 8 Pilihan warna 
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Menu menggambar bentuk dari 

titik 

 

 

 

 

 

1. Tombol 1 (tombol pintu) 

link dengan slide 7, menuju ke menu 

belajar. 

2. Tombol 2  Video menggambar 

lingkaran 

3. Tombol 3 Video menggambar segi 

empat 

4. Tombol 4  Video menggambar segi 

tiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIDE VISUAL LINK AUDIO 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

8. 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

7. 
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11 

 

Menu mewarnai dengan paint 

 

 

 

 

 

1. Tombol  1 menggambar sendiri dengan 

paint 

2. Tombol  2  Mewarnai apel 

3. Tombol  3  Mewarnai bunga 

4. Tombol  4  Mewarnai kue 

5. Tombol  5  Mewarnai ulat 

6. Tombol  6  Mewarnai es krim 

7. Tombol  7  Mewarnai kelinci 

8. Tombol  8  Mewarnai layang-layang 

9. Tombol  9  Mewarnai ikan 

10. Tombol  10  Mewarnai perahu 

11. Tombol  11 (tombol pintu) 

link dengan slide 7, menuju ke menu 

belajar. 
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Penutup dan ucapan terima kasih 

 

 

  

 

Gambar 6.  Storyboard  melukis kreatif dengan komputer di TK 

 

 Kegiatan kedua: mengumpulkan bahan pendukung, berupa berbagai contoh lukisan 

manual, dan lukisan dengan komputer untuk di tata di galeri seni. Merekam demo melukis 

bentuk dasar titik, segitiga, segiempat, bermain bola dan jungkitan, ruang, papantulis putih, 

spidol whiteboard dan penghapus. Menyiapkan berbagai peralatan elektronik: laptop, kamera 

digital, handicamp, dan mike.  Kegiatan ketiga: mendesain frame, sesuai dengan flowchart  dan 

Storyboard. Kegiatan keempat: memproduksi produk multimedia melukis kreatif dengan 

11 

1

. 

2

. 3. 4

. 

5

. 

6

. 
7

. 

8

. 

9. 
10

. 
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komputer di TK. Kegiatan kelima: menampilkan bahan yang terkait, berupa CD, setelah dicek 

ulang segala sesuatunya, maka  segala langkah pengembangan produk multimedia direkam, dan 

jadilah produk awal. 

d. Validasi produk 

 Validasi produk ini terdapat 12 langkah: 1) validasi ahli materi dan media. Validasi ahli 

materi oleh Dr. Tri Hartiti Retnowati, M. Pd. dosen Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY. . 

Validasi ahli media oleh Dr. Sunaryo Soenarto, dosen FT UNY. Kedunya menyatakan 

multimedia yang dikembangkan layak untuk uji coba. 2)  Analisis terhadap masukan guna 

menentukan bagian-bagian multimedia yang perlu direvisi. 3) Revisi, agar media lebih baik. 4)  

Uji coba individual, bertujuan mendeskripsikan latar (setting) kelayakan suatu produk 

multimedia, uji coba multimedia di TK Batik PPBI Mangkuyudan Yogyakarta pada tanggal 11 

Desember 2009, 3 anak TK.  5)  Analisis hasil uji coba individual, menentukan bagian-bagian 

yang perlu direvisi agar multimedia lebih baik. 6) Revisi multimedia yang telah diuji coba 

individual. 7)  Uji coba kelompok kecil, 10 anak TK, 12 Desember 2009. 8) Analisis hasil uji 

coba kelompok kecil, guna merevisi multimedia agar lebih baik lagi. 9) Revisi hasil uji coba 

kelompok kecil. 10) Uji coba kelompok, 21 anak TK. 11) Analisis hasil uji coba kelompok 

besar, untuk menentukan bagian-bagian mana dari  multimedia  yang  perlu  direvisi.  12) 

Revisi hasil uji coba kelompok besar. Setelah diadakan revisi seperlunya, maka jadilah produk 

akhir. 

2. Data uji coba dan hasil pengembangan tahap I  

a. Ahli materi 

Produk pengembangan multimedia pembelajaran untuk pembinaan kreativitas melukis 

dengan komputer di TK telah selesai dibuat pada tahap pertama. Sebelum uji coba di lapangan 

(TK Batik PPBI Mangkuyudan Yogyakarta) terlebih dahulu diadakan validasi oleh seorang ahli 

materi  seni  lukis  anak-anak   oleh  Dr.  Tri  Hartiti Retnowati, M.Pd. di Jurusan Pendidikan 

Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. Validasi ahli materi ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan masukan tentang kualitas instruksional dan materi produk CD 

multimedia pembelajaran interaktif dari seorang ahli lukis anak-anak. Hasilnya adalah berupa 

skor penilaian yang mencakup  aspek pembelajaran,  materi, saran perbaikan dan komentar. 
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Pada aspek pembelajaran dan materi pembelajaran, disimpulkan: telah layak untuk uji coba. 

Adapun hasilnya adalah jumlah skor 48 dari 10 item,  komversi skor 5: kategori sangat baik. 

Aspek materi jumlah skor 47 dari  11 item, kategori sangat baik. Masukan ahli mataeri: agar 

ditambah nama Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY. 

b. Ahli media 

  Pada uji coba tahap pertama, validasi media dilakukan oleh ahli media pembelajaran,  

Kepala P3AI Universitas Negeri Yogyakarta, Dr. Sunaryo Soenarto. Hasil: aspek tampilan 

jumlah skor 55 dari 12 item, konversi skala 5, kategorisangat baik. Aspek pemrograman jumlah 

skor 30 dari 7 item, konversi skala 5, kategorisangat abaik. Aspek pemebelajaran jumlah skor 

29 dari 6 item, konversi skala 5 kategori sangat baik. Dari ahli media pembelajaran memberi 

masukan berupa umpan balik terbuka : 1)  Petunjuk penggunaan sebaiknya tidak banyak teks, 

karena anak TK belum bisa membaca. 2)  Keterangan nama gambar (pada menu galeri) apa 

bisa dipahami anak. 3) Gambar yang mempunyai link dengan materi lain (TV, komputer, guru, 

box pensil) sebaikknya dibuat aktif. 4) Navigasi TV, tombol-tombol sebaiknya diberi pull up 

“teks”, atau gambar untuk memperjelas jenis-jenis tombol.  

3. Data uji coba dan hasil pengembangan tahap II 

 Uji coba pada tahap kedua dilakukan secara individual yaitu melibatkan tiga anak TK 

Batik  Batik PPBI kelompok B3, Mangkuyudan Yogyakarta berinitial A, B, dan C  pada 

tanggal 11 Desember 2009 di Laboratorium Komputer. Tujuan uji coba tahap kedua ini, adalah 

untuk mendapatkan masukan dari lapangan. Masukan yang diharapkan mencakup aspek 

pembelajaran, materi dan tampilan.  Masukan dari guru TK: agar diberi dubbing suara anak TK 

dalam petunjuk sebagai unsur audio.  Audio tersebut mengajak teman-teman TK untuk melukis 

dengan komputer dan menjelaskan berbagai tombol yang tersedia. Hal  ini  telah  dilaksanakan,  

sebagai revisi dengan merekam  suara 2 anak TK putri. 

4. Data uji coba dan hasil pengembangan tahap III  

        Uji coba kelompok kecil, melibatkan subjek 10 anak TK, dengan kemampuan beragam, 

bertujuan memperoleh  masukan yang lebih beragam pula yaitu dengan kode: D, E, F, G, H, I, 

J, K, L, M, kelompok B 1 dan B 3. Uji coba dilaksanakan di Laboratorium Kumputer TK Batik 

PPBI  Mangkuyudan Yogyakarta, tanggal 12 Desember 2009.   
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5. Data uji coba dan hasil pengembangan tahap IV 

 Uji coba lapangan merupakan uji coba ketiga (klasikal) melibatkan responden anak TK 

Batik PPBI Yogyakarta sejumlah 21 anak (putra dan putri) kelompok B, di Laboratorium 

Kumputer. Tujuan uji coba ini adalah untuk mendapatkan masukan guna perbaikan produk 

multimedia pembelajaran berupa  CD “Melukis kreatif dengan komputer di TK”. 

Pelaksanaannya pada tanggal 19 Desember 2009, Penulis mengadakan observasi dan interview. 

Interview terhadap 21 anak berlangsung selama 2 jam. Obsservasi dan interview ini bertujuan 

untuk  mengetahui kelayakan produk multimedia yang dikembangkan, serta mendapatkan  

masukan  guna  revisi agar produk multimedia “Melukis kreatif dengan komputer di TK” lebih 

baik lagi. Dari hasil observasi dan interview tersebut penulis mendapatkan suatu kekurangan 

pada bidang  untuk melukis. Pada bidang  melukis perlu ditambah suara guru TK, menjelaskan 

langkah-langkah penggunaan setiap tombol sehingga anak TK akan lebih jelas penggunaan 

setiap tombolnya. Hal ini telah menjadi bahan revisi. 

6. Data  lukisan hasil uji coba 

 UC2, G. UC2, H. UC2,  I. UC2, J. UC2, K. UC2, L. UC2, M. UC2.  Sedangkan  lukisan 

hasil ucicoba  Hasil uji coba individual, kelompok kecil dan kelompok besar (klasikal) dari 

multimedia “Melukis kreatif dengan komputer di TK” menghasilkan 33 lukisan. Terdapat 

seorang anak ketika melukis dengan komputer tidak menhasilkan  lukisan, karena ketika mulai 

melukis dan telah membentuk sesuatu selalu dihapus, berulang kali demikian dan akhirnya 

tidak menghasilkan lukisan sampai selesai ujicoba kelompok kecil. Lukisan hasil uji coba 

individual 3 siswa dengan kode: A. UC1, B. UC1, C. UC1. Sedangkan  lukisan hasil ucicoba 

kelompok kecil 10 siswa dengan kode : D. UC2, E. UC2, F. kelompok  klasikal  dengan  kode:  

N. UC3,  O.  UC3,  P. UC3,  Q. UC3,  

R. UC3, S. UC3, T. UC3, U.UC3, V.UC3, W. UC3, X. UC3, Y. UC3, Z. UC3, AA. UC3, AB. 

UC3, AC. UC3, AD. UC3, AF. UC3, AG. UC3.  

 Untuk menyatakan bahwa  ketigapuluhtiga  lukisan   tersebut termasuk kategori lukisan 

kreatif atau tidak kreatif, maka lukisan tersebut dinilai oleh tiga  orang ahli  seni lukis anak-

anak. Ketiga ahli tersebut adalah: (1) Hajar Pamadhi, MA (Hons) dosen Jurusan Pendidikan 

Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni,  Universitas Negeri Yogyakarta dan (2) Bambang Trisilo 

Dewobroto, M. Sn. dosen Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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Pendidikan, Universitas Sarjanawiyata, Tamansiswa, Yogyakarta. (3) Martono, M. Pd. dosen 

Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni,  Universitas Negeri Yogyakarta. 

Hasil penilaian ketiga ahli seni lukis anak-anak dengan jumlah rerata skor keseluruhan 

=116,13.Dikonversi skala 5 , dari 33 lukisan komputer anak TK dinyatakan kreatif. 

7. Analisis data 

a. Analisis uji coba tahap I oleh Ahli materi 

 Data  dari seorang ahli bidang materi seni lukis anak-anak dianalisis dan digunakan 

untuk memperbaiki CD pembelajaran melukis kreatif dengan komputer di TK, mencakup aspek 

pembelajaran dan aspek materi. Aspek pembelajaran mendapat jumlah skor 48 = X, setelah 

dikonversi ke skala 5 (likert) dengan kriteria  A  = 41, 98 < X,  dengan kategori sangat baik. 

Hal ini berarti multimedia yang dikembangkan dari aspek materi layak diujicobakan di TK.  

Komentar yang  menyangkut materi adalah ”terlalu analitis”. Hal ini akan dibahas pada revisi 

produk.  

 Analisis data yang diperoleh dari ahli materi seni lukis anak-anak dengan komputer di 

TK   jumlah skor aspek pembelajaran  =  48.  Jumlah skor aspek materi = 47, dengan indikator 

11 item. Rerata = 4, 2. Berikut histogramnya. 

 Dari hasil konversi jumlah skor aspek pembelajaran pada skala 5 (linkert) =  48 dengan 

kategori A, aspek materi = 47 dengan kategori A, dan  analisis di atas menunjukkan kriteria 

pada dua aspek: 1) Aspek pembelajaran seni lukis anak-anak dinyatakan sangat baik. 2) Aspek 

materi seni lukis anak-anak dinyatakan sangat baik, berarti layak untuk uji coba di TK. 

 

b. Ahli media 

 Data yang diperoleh dari hasil validasi ahli media pembelajaran dianalisis dan 

digunakan untuk mengadakan perbaikan produk CD pembelajaran melukis kreatif dengan 

komputer di TK. Data tersebut meliputi aspek tampilan, pemrograman, dan pembelajaran. Hasil 

validasi multimedia oleh ahli media pembelajaran dapat dilihat pada Tabel  10, 11, 12. Umpan 

balik terbuka telah dipaparkan di depan berikut dengan revisi. Jumlah skor  aspek tampilan = 55 

dengan  12  item  indikator,  Rerata = 4,58  dengan kategori = A. Jumlah skor aspek 

pemrograman = 30 dengan 7 item indikator.  Rerata = 4,28. dengan kategori A. Jumlah skor 
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aspek aspek pembelajaran = 29 dengan 6 item. Rerata = 4,83. Kategori A. Jadi multimedia 

termasuk kategori sangat baik. 

 Dari hasil konversi jumlah skor aspek tampilan pada skala 5 (likert) ahli media =  55 

dengan kategori A, aspek  pemrograman = 30 dengan kategori A, dan  aspek pembelajaran  = 

29 dengan kategori A dan analisis di atas menunjukkan kriteria pada tiga aspek: 1) Aspek 

tampilan,  2) Aspek pemrograman, 3) Aspek pembelajaran melukis kreatif dengan komputer di 

TK dinyatakan sangat baik, berarti layak untuk uji coba di TK. 

  

8. Analisis uji coba tahap II 

a. Guru TK 

 Data uji coba tahap ke II adalah ujicoba individual, subjek 3 anak TK Batik PPBI 

Yogyakarta dan seorang guru TK, terlebih dahulu analisis data dari seorang guru TK sebagai 

berikut. Berdasarkan Tabel 13, jumlah skor aspek pembelajaran mendapat = 4,14 dengan  

kategori baik. Aspek materi pada Tabel 14  = 4,25 dengan kategori baik. Aspek tampilan pada 

Tabel 15  = 4,66 dengan kategori sangat baik. Guru TK tersebut menyatakan bahwa multimedia 

pembelajaran layak untuk ujicoba berikutnya dengan saran: ditambahkan suara anak TK untuk 

menstimulasi dan  memandu  melukis kreatif dengan komputer. Saran tersebut telah 

dilaksanakan. Lukisan dapat dilihat di lampiran.  

 

b. Anak TK 

 Analisis data uji coba individual aspek tampilan oleh 3 subjek anak TK berdasarkan 

Tabel 16, jumlah skor dari ketiga subjek sama = 28,  dengan indikator = 6 item. Rerata skor = 

4,66.  Setelah dikonversikan pada skala 5 termasuk kriteria = A, dengan kategori aspek 

tampilan sangat baik.  Sedangkan aspek materi pada Tabel 17, jumlah skor aspek materi dari 

subjek A dan B sama = 19, dengan rerata skor = 4,75. Setelah dikonversikan pada skala 5 

dengan kriteria = A, kategori sangat baik. Sedangkan jumlah skor aspek tampilan dari subjek C 

= 17, dengan rerata skor = 4,25. Jumlah rerata skor dari subjek A, B, C, pada aspek materi = 

(4,75 + 4,25) : 2 =  4,50. Setelah dikonversikan pada skala 5 termasuk kriteria = A  dengan 

kategori sangat baik.  Analisis data yang diperoleh dari 3 anak TK dapat dilihat pada gambar 

histogram berikut. 
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 Adapun sikap 3 anak TK pada waktu uji coba individual ketika masuk laboratorium 

komputer, melukis dengan komputer dan mengakhirinya, tampak pada Tabel 18 dan 

menunjukkan kategori = A  dalam skala 5 (likert)  dengan kategori sangat antusias, bergairah, 

aktif senang dan puas. Hal ini berdasarkan observasi dan angket dari ketiga anak TK tersebut. 

Ketiga anak TK kelompok B tersebut dengan initial A, B, dan C, ditentukan secara acak oleh 

guru TK. Kesehariannya ketiga anak tersebut, memang sudah tidak asing lagi dengan komputer.  

Dalam pembelajaran bahasa Inggris,  selalu diselingi dengan mozaik kreatif dengan komputer, 

agar anak tidak jemu.  Karya mozaik kreatif dipajang di laboratorium komputer untuk 

menstimulasi anak agar lebih giat belajar. 

 Berdasarkan Tabel  18 tentang sikap subjek saat melukis dengan komputer 

menunjukkan sikap  yang baik dengan jumlah skor = 24.    Indikator = 5 item, rerata skor = 

4,80. Konversi  pada skala 5 = A. Perhatikan histogram berikut. 

 Berdasarkan temuan data di atas,  berarti sikap subjek   saat uji coba kelompok 

individual: sangat antusias, sangat bergairah, aktif, sangat senang dan sangat puas.  

 

9. Analisis uji coba tahap  III  

 Analisis data uji coba tahap III merupakan uji coba kelompok kecil dengan subjek 10 

anak TK kelompok B.  Berdasarkan observasi pada tanggal 12 Desember 2009 terdapat seorang 

anak yang kurang antusias melukis dengan komputer.  Ketika ia mulai melukis, sebetulnya 

sudah mendapatkan bentuk motif, berulang kali dihapus dan akhirnya tidak menghasilkan 

lukisan. Setelah selesai uji coba anak tersebut diberikan angket (dengan dipandu), ia 

menyatakan sulit dan tidak senang melukis dengan komputer. Namun 9 anak TK yang lain 

tampak sangat senang, bergairah dan antusias sekali.  Berdasarkan data pada tabel 19, seorang 

anak subjek E (10 %) dengan jumlah skor aspek tampilan = 10,  kriteria = D, kategori kurang 

baik pada skala 5.  Namun 9 subjek lain (90%) dengan jumlah skor  bervariasi = 22, 23, 24, dan 

25 dengan kriteria = A, kategori sangat baik pada skala 5.  Dengan perbandingan 1 kurang baik 

: 9 sangat baik tersebut berarti aspek tampilan multimedia melukis kreatif dengan komputer 

adalah sangat baik.  

 Berdasarkan Tabel 20  skor penilaian aspek materi pada uji coba kelompok kecil dengan 

10 subjek,  empat indikator. Jumlah skor terrendah  = 8, yaitu  subjek E , satu anak (10%) 

kriteria sangat kurang = E pada skala 5. Sedangkan  9 subjek  yang lain (90%) dengan jumlah 
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skor  bervariasi = 18, 19, 20 setelah dikonversikan  pada skala 5 = A kategori sangat baik. 

Dengan perbandingan 1 sangat kurang : 9 sangat baik, berarti aspek materi multimedia melukis 

kreatif dengan komputer di TK adalah sangat baik, dan layak untuk diaplikas. Hasil uji coba 

kelompok kecil dari 10 subjek anak TK ini berupa 9 lukisan dapat dilihat pada lampiran lukisan 

komputer. Lukisan-lukisan hasil uji coba kelompok kecil  tersebut telah dinyatakan  kreatif oleh 

2 ahli seni lukis anak-anak. Waktu yang tersedia untuk uji coba kelompok kecil adalah 60 

menit,  merupakan waktu yang relatif cukup untuk  melihat, memahami dan mengaplikasi 

multimedia pembelajaran melukis dengan kmputer tersebut. Sebagian besar anak-anak sangat 

asyik dan tertarik sejak melihat tampilan awal melukis kreatif dengan komputer, menu, galeri 

seni, stimulasi dengan demo melukis, melukis, maupun penutupnya. Terlalu asyik dan senang   

melukis dengan komputer, sampai dengan waktu habis, masih saja tampak keinginan terus 

melukis. Namun, kemudian anak-anak  diingatkan olah guru TK, bahwa waktu telah habis. 

 

10. Analisis uji coba tahap IV 

 Analisis data uji coba tahap IV ini berdasarkan Tabel 21 di depan, subjek 21 anak TK 

kelompok B, indikator = 6 item, jumlah seluruh skor aspek tampilan = 539. Rerata = 539 : 126 

= 4,27. Sedangkan aspek materi berdasarkan Tabel 22 di depan, subjek = 21 anak TK, indikator 

= 4 item, jumlah seluruh skor = 373. Rerata = 373 : 84 = 4,44. Pelaksanaannya pada tanggal 19 

Desember 2009, di laboratorium komputer TK Batik PPBI Yogyakarta. Dari hasil analisis di 

atas menunjukkan kriteria pada dua aspek yaitu aspek tampilan dan aspek materi. Aspek 

tampilan dengan rerata jumlah skor keseluruhan = 4, 27. Sedangkan aspek materi dengan rerata 

jumlah  skor keseluruhan  = 4, 44. 

  Penghitungan dengan skala 5 (likert) dari 21 subjek terdapat kategori B = 4, kategori 

sangat baik A = 17. Sedangkan kriteria multimedia yang  baik dan layak minimal kategori B. 

Berdasarkan data di atas, maka dapat dinyatakan bahwa multimedia melukis krestif dengan 

komputer di TK adalah baik dan layak.  

 Dari uji coba kelompok klasikal tersebut menghasilkan data berupa lukisan dengan 

komputer sejumlah 21 buah (terlampir). 
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11. Lukisan kreatif dengan komputer 

 Setelah uji coba pada kelompok individual, kelompok kecil dan kelompok besar 

terlaksana, maka analisis data  berikutnya  adalah sejumlah 33 lukisan anak TK, merupakan 

ekspresi seni lukis anak TK dengan komputer. Sejumlah 33 lukisan tersebut telah dinilai  oleh 3 

ahli seni lukis anak-anak dari aspek kreativitas.  Adapun   skor   rata-rata   keseluruhan   pada   

Tabel 22 =  116,13 : 3 = 3,51  dengan kategori  kreatif. Perhatikan pada histogram berikut.         

                Sejalan dengan beberapa temuan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa, 

pengembangan multimedia pembelajaran untuk pembinaan kreativitas  melukis dengan 

komputer di TK, sebagai media bantu dalam pembelajaran melukis: baik dan layak untuk 

diaplikasikan dalam pembinaan kreativitas di TK kelompok B. 

 

D. Revisi produk 

Revisi produk ini berdasarkan saran dari ahi materi, ahli media dan guru TK sebagai berikut. 

Saran dari ahli materi seni lukis anak-anak: 

  Saran: “Klik langsung tampilan”. Pengembangan  Multimedia Pembelajaran Untuk 

Pembinaan Kreativitas Melukis di TK telah diprogram autorun, secara otomatis begitu CD 

masuk ke CDrom,  program berjalan dengan sendirinya. Saran: “Huruf SK, hasil belajar, dan 

indikator diperbesar”.  Yang dimaksud huruf SK setelah diklarifikasi ke ahli materi adalah 

kompetensi dasar. Saran: “terlalu analitis”. Hal ini dapat dikembalikan pada materi pada 

Kurikulum TK 2004 yang menyatakan bahwa Kompetensi dasar: Anak mampu 

mengekspresikan diri dan berkreasi dengan berbagai gagasan imajinasi dan menggunakan 

berbagai media/bahan menjadi suatu karya seni. Hasil belajar: Dapat menggambar sederhana. 

Indikator: Menggambar bebas dengan berbagai media dengan rapi. Menggambar bebas dari 

bentuk dasar titik, lingkaran, segi tiga dan segi empat. Berdasarkan indikator inilah, maka 

multimedia melukis kreatif dengan komputer di TK dikembangkan. Menilik dari makna 

indikator tersebut telah menunjukkan adanya langkah-langkah yang sangat mendasar dan 

sangat analitis. Untuk menggambar sederhana dimulai dari titik, lingkaran, segi tiga, segi 

empat, barulah membentuk sesuatu berdasarkan susunan bentuk-bentuk dasar yang sangat 

analitis tersebut. Maka komentar ”terlalu analitis” tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan 

kurikulum di TK. Maka aspek pembelajaran pada uji coba individual tidak perlu direvisi.  
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 Berikut adalah tampilan kompetensi belajar. 

 

Gambar 7. Tampilan kompetensi belajar 

 Tampilan kompetensi belajar  ini, terdiri dari kompetensi dasar, hasil belajar dan 

indikator. Jika font huruf diperbesar seperti saran ahli materi, maka  bila dikaji dari prinsip seni 

rupa: tata letak, maka akan terlalu memenuhi bidang, sehingga komposisi  menjadi tidak baik. 

Dalam tampilan tersebut terdapat dua tombol di sebelah kiri, yaitu tombol berbentuk rumah 

berfungsi untuk kembali ke tampilan awal. Tombol lingkaran kebiruan merupakan tombol 

musik, dan apabila menghendaki musik tidak kedengaran maka tombol tersebut diklik, maka 

iringan musik tidak kedengaran lagi. Teks tersebut sudah cukup jelas di layar monitar 

komputer. Dengan pertimbangan tersebut maka tampilan kompetensi dasar, hasil belajar dan 

indikator dipertahankkan, tidak direvisi.  Saran : “Profil: tulisan  motto  kurang besar,  tulisan 

terbalik”.   

 

Gambar 8 . Profil peneliti 

Tulisan motto: Seni untuk ibadah, pada tampilan profil peneliti memang font lebih kecil 

daripada lainnya, dan tidak terbalik. Walaupun  font lebih kecil dari font yang lain, namun tetap 
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masih mudah terbaca dalam layar monitor komputer. Font dipertahankan. Hal ini merupakan 

salah satu usaha untuk menarik perhatian, foto peneliti dan background tetap menjadi satu 

kesatuan yang harmonis, dengan hamparan rumput hijau dan langit  bernuansa biru. 

 Saran: ”Ahli materi, tambahkan jurusan”. Ahli materi  tertulis Dr. Tri Hartiti Retnoati, 

M.Pd., terjadi kesalahan kurang huruf w. Seharusnya Retnowati. Berikut tampilan ahli materi 

yang belum direvisi. 

                                               

Gambar 9. Tampilan ucapan terima kasih           Gambar 10. Tampilan ucapan terima kasih 

     ahli materi pada produk awal                            ahli materi pada produk final 

 

 Hal ini telah diperbaiki pada ujicoba ketiga, karena berupa aspek teknis. Hasil revisi:  

ditambah w sehingga menjadi  Dr. Tri Hartiti Retnowati, M. Pd.  dan ditambah Jurusan 

pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Perhatikan 

pada Gambar 10. Saran: “Pembimbing tanpa Su”, maksunya adalah nama pembimbing peneliti 

semula tertulis Dr. Suharyanto. Namun nama yang benar adalah Dr. Haryanto tanpa Su. Hal ini 

telah direvisi pada ujicoba ketiga, dengan alasan hal ini tidak masuk dalam materi dan tidak 

mempengaruhi anak melukis dengan komputer. Hasil produk awal dan revisi dapat dilihat  pada 

Gambar 11dan 12 berikut. 

                                

Gambar  11. Tampilan pembimbing                  Gambar 12. Tampilan revisi pembimbing 

 peneliti Dr. Suharyanto produk awal                 peneliti Dr. Haryanto produk akhir 
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Saran: “Iringan musik cari yang lain”. Pembahasan saran dari ahli materi ini dapat 

diperhatikan pada beberapa hal sebagai berikut. 1) Validasi multimedia oleh ahli media, tidak 

memberi komentar tentang iringan musik. 2) Demikian juga saat uji coba individual iringan 

musik  telah diberi skor 5 oleh guru TK, berarti masuk kategori sangat baik. 3) Demikian juga 

masukan dari anak TK saat ujicoba kelompok individual, indikator daya dukung iringan musik 

mendapat skor 5, kategori sangat baik, dan saat uji coba kelompok kecil mendapat skor 4,6 

dengan kategori sangat baik pula. Berdasarkan beberapa hal di atas maka saran tentang iringan 

musik “cari yang lain” tidak dilaksanakan, berarti iringan musik dipertahankan. 

Dari ahli media pembelajaran memberi masukan berupa umpan balik terbuka : 1)  

Petunjuk penggunaan sebaiknya tidak banyak teks, karena anak TK belum bisa membaca. 2)  

Keterangan nama gambar (pada menu galeri) apa bisa dipahami anak. 3) Gambar yang 

mempunyai link dengan materi lain (TV, komputer, guru, box pensil) sebaiknya dibuat aktif. 4) 

Navigasi TV, tombol-tombol sebaiknya diberi pull up “teks”, atau gambar untuk memperjelas 

jenis-jenis tombol.  

 Dari umpan balik terbuka tersebut telah dipertimbangkan dan diadakan revisi sebagai 

berikut: 1) Untuk petunjuk penggunaan tetap seperti produk pertama dikarenakan sangat sulit 

jika suatu petunjuk penggunaan tidak ada teks. Pengembangan multimedia pembelajaran ini 

dibatasi pada anak TK kelompok B, mereka sebagian sudah dapat membaca dan memang 

sebagian yang lain belum bisa membaca. Karena CD pembelajaran ini telah diprogram autorun, 

begitu CD dimasukkan ke CDrom,  secara otomatis program akan terbuka dengan sendirinya. 

2) Keterangan nama gambar (pada menu galeri) merupakan judul lukisan, dimaksudkan 

memperjelas isi lukisan. Bagi anak TK yang telah bisa membaca, mereka dapat memahami, 

namun bagi anak TK yang belum bisa membaca, mereka akan memahami isi lukisan dari unsur 

bentuk-bentuk yang telah dikenal oleh mereka. Bentuk anak main jungkitan, main bola, 

balonku, mobilku dan sebagainya adalah merupakan hal-hal yang telah dikenal oleh mereka, 

sehingga mereka dapat memahaminya. 3) Gambar yang mempunyai link dengan materi lain 

(TV, komputer, guru, box pensil) telah dibuat aktif, dengan gerakan dan kesan sinar, sehingga 

menarik perhatian anak TK. Berikut adalah tampilan menu belajar. 
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Gambar 13. Tampilan menu belajar                    Gambar 14. Menu belajar diisi suara anak TK 

  Gambar 13, merupakan tampilan menu belajar, tombol yang telah aktif adalah tombol 

pensil, selalu bergerak sehingga menarik perhatian anak, maka anak TK akan memperhatikan 

dan akan klik, kemudian terbuka bidang melukis dengan komputer. Sedangkan Tombol menu, 

TV, ibu guru, komputer baru aktif jika ditunjuk dengan mous. Properti yang lain dan bukan 

merupakan tombol adalah: papan tulis hijau, kaca dinding, bola, mobil, panda, kuda, anak kecil, 

berfungsi sebagai penghias ruang agar lebih menarik perhatian. Di sudut kanan bawah terdapat 

tombol kembali berupa pintu. Sedangkan lantai hijau bermakna simbolis subur, sejuk, penuh 

harapan,  sesuai dengan keadaan anak TK  merupakan generasi penerus, penuh dengan harapan 

agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Sedangkan dinding berwarna coklat 

muda, merupakan warna yang berkesan memberikan semangat untuk belajar agar lebih hangat 

dan maju berkembang. Pada Gambar 14, merupakan tampilan menu belajar tampak garis coklat 

disekeliling ibu guru yang selalu berkedip-kedip aktif. Apabila ditekan maka tangan ibu guru 

akan menunjuk ke atas, menunjukkan langkah-langkah menggambar segi tiga, lingkaran dan 

segi empat. Tombol TV telah direvisi selalu bergerak kekanan dan kekiri, tombol pensil aktif 

bergerak dan berkesan seperti sinar, begitu juga tombol komputer berubah warna layar semula 

abu-abu menjadi coklat. Di sudut kanan bawah terdapat tombol lingkaran (disebelah kiri tombol 

pintu/kembali), berfungsi untuk meniadakan iringan musik, jika dikehendaki. Berikut adalah 

tampilan menu demo melukis 

 

 

                                     Gambar 15.  Tombol menu demo melukis belum diberi tanda 

 Masukan ke 4) dari ahli media: Gambar 15 merupakan tampilan menu demo melukis, 

dengan tombol-tombol semula berbentuk lingkaran berwarna-warni belum   diberi  gambar  
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bentuk segi tiga, segi empat, lingkaran, setengah lingkaran, lukisan main bola, dan jungkitan. 

Revisi, tombol-tombo diberi berbagai bentuk: segi tiga, segi empat, lingkaran, setengah 

lingkaran, anak main bola, dan jungkitan.  

 

   

       

 

Gambar 16.  Tombol  demo melukis berwarna-warna telah diberi tanda  

Dengan adanya berbagai bentuk geometris, main bola dan jungkitan  pada tombol-tombol 

tersebut memperjelas anak TK untuk melihat dan memilihnya. 

  Masukan dari guru TK Fani Ariyanti, S.Pd: “Agar diberi suara anak TK yang mengajak 

melukis  dengan komputer”. Masukan ini telah direalisir sebagai berikut. Pada tampilan menu 

belajar, tampak seorang anak kecil di sebelah kiri bawah (suara anak TK) yang mengajak 

belajar melukis dengan komputer. 

 

E. Kajian produk akhir 

 

 Hasil produk pengembangan multimedia pembelajaran untuk pembinaan kreativitas 

melukis di TK untuk kelompok B, direvisi berdasarkan masukan dan temuan selama uji coba 

adalah sebagai berikut: 

 

1.  Pesan  berupa dubbing suara anak TK  

Suara anak TK ini merupakan pesan menstimulasi mengajak pada teman-temannya 

untuk melukis dengan komputer, serta langkah-langkah penggunaan berbagai tombol, dengan 

redaksi sebagai berikut:  

a. Pembuka 

Assalamu’alaikum teman-teman. Senang bisa berjumpa lagi, saya Kunthi, saya Rozi. 

Pernahkah teman-teman belajar melukis dengan komputer? Ayo kita mencoba belajar melukis 
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dengan komputer bersama-sama ! Ada banyak pilihan tombol. Tekan tombol galeri seni, untuk 

melihat contoh-contoh lukisan anak. Tekan tombol rumah, untuk masuk ke menu belajar. Tekan 

tombol pintu, untuk keluar. 

b. Tombol rumah 

            Assalamu’alaikum Ibu guru. Teman-teman sekarang kita masuk di ruang belajar. Untuk 

mulai belajar kamu bisa memilih tombol-tombol yang tersedia. Tekan tombol televisi, untuk 

melihat video menggambar. Tekan tombol Ibu guru, untuk  mencari  tahu  bagaimana  cara  

menggambar macam-macam bentuk. Tekan tombol pensil warna, untuk belajar melukis sendiri. 

Tekan tombol komputer, untuk mewarnai gambar. Tekan tobol pintu, untuk keluar.  

 Berikut adalah tampilan pada bagian pembuka dan ruang belajar. 

             

                                         

       

Gambar 17. Tampilan pembuka melukis       Gambar 18. Tam[ilan ruang belajar melukis kreatif 

kreatif dengan komputer di TK                                         dengan komputer 

 

2. Pesan tampilan menu video belajar melukis sendiri 

    Pesan tampilan menu belajar melukis sendiri, berupa   dubbing  Ibu guru yang 

menjelaskan langkah-langkah melukis,  menggunakan berbagai tombol, dengan redaksi 

sebagai berikut. 

a. Tampilan menu video belajar melukis 

      Sekarang anak-anak ada di menu video belajar melukis. Tekan tombol putih untuk 

melihat video langkah-langkah melukis bentuk segi tiga. Tekan tombol hijau, untuk melihat 

video langkah-langkah melukis bentuk segi empat. Tekan tombol merah,  untuk melihat  

video langkah-langkah melukis bentuk trapesium. Tekan tombol ungu, untuk melihat video 

langkah-langkah melukis bentuk setengah lingkaran. Tekan   tombol  coklat, untuk melihat 

video langkah-langkah melukis  bentuk setengah lingkaran.  Tekan tombol kuning,  untuk 
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melihat video  langkah-langkah melukis anak bermain bola. Tekan tombol biru, untuk 

melihat video   langkah-langkah  melukis anak bermain jungkitan. 

      Berikut  adalah  tampilan  menu  video  belajar melukis yang  telah   diisi 

dubbing  guru TK. 

                                    

Gambar 19. Tampilan menu video                           Gambar 20. Tampilan menu melukis sendiri 

belajar melukis telah diisi dubbing guru TK                              yang telah diisi dubbing guru TK 

  

  b)   Tampilan menu melukis sendiri 

    Assalamu’alaikum anak-anak. Sekarang anak-anak ada di  menu  belajar  

melukis sendiri.  Anak-anak  bisa  mulai  melukis  sendiri   dengan   menggunakan  

tombol-tombol yang tersedia. Tekan tombol pensil, kemudian pilih warnanya untuk mulai 

melukis. Tekan tombol kuas, kemudian  pilih warnanya untuk mulai mewarnai gambar. Tekan 

tombol penghapus, untuk menghapus gambar yang salah.Tekan tombol cetak untuk mencetak 

hasil lukisan anak-anak. Tekan tombol halaman baru untuk menyiapkan kertas baru. Tekan 

tombol pintu untuk kembali ke menu belajar. Berikut adalah tampilan menu melukis sendiri 

yang telah diisi dubbing  guru TK. 

F. Keunggulan dan keterbatasan 

1. Keunggulan 

 a. Walaupun di dalam Kurikulum TK 2004 melukis dengan komputer belum    tercantum,   

namun  berdasarkan uji coba individual, kelompok kecil dan kelompok besar dalam 

Pengembangan Multimedia Pembelajaran Untuk Pembinaan Kreativitas Melukis di TK, 

dapat berjalan lancar. 
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b. Pengembangan Multimedia Pembelajaran Untuk Pembinaan Kreativitas  Melukis di TK 

berupa CD  dapat dipakai berkali-kali. 

 c. Pengembangan Multimedia Pembelajaran Untuk Pembinaan Kreativitas    Melukis di 

TK berupa CD ini dapat dipakai untuk pembinaan kreativitas melukis dan perpaduan 

mewarnai dan melukis dengan komputer di TK, kelompok B.  Gambar yang  dapat 

dipadukan dengan berbagai motif ciptaan anak sehingga  merupakan  perpaduan  

mewarnai dan melukis. Berikut tampilan mewarnai dan melukis. 

 

2. Keterbatasan 

Bagi anak TK kelompok B yang belum dapat membaca mengalami sedikit hambatan  

dalam memahami teks petunjuk operasional CD interaktif lukis kreatif di TK.  

                                            

Gambar 21. Tampilan menu perpaduan                            Gambar 22. Karya anak TK perpaduan          

mewarnai dan melukis                                                                       dan melukis  

 

            Pada menu tersebut tersedia berbagai motif: apel, bunga, roti ulang tahun,  ulat, es krim, 

kelinci, layang-layang, ikan dan perahu. Dalam tampilan ini sengaja dibuat berwarna-warni 

agar menarik perhatian anak TK. Namun setelah diklik, warna hilang, tinggal garis kontur. 

Anak-anak dapat mewarnai sesuka hatinya, kemudian dipadu dengan melukis.  Gambar 22. 

Contoh karya anak TK merupakan perpaduan mewarnai dan melukis. 

 Roti  ulang  tahun  tersebut  semula  hanya   berupa   garis   kontur   hitam. Kemudian   

diwarna   ungu,  biru  dan  merah. Adapun  tiga bunga  ungu,   biru  dan  merah, latar  belakang  

kuning merupakan   kreasi   anak  TK sehingga tampak  adanya  perpaduan  mewarnai  dan   
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melukis.  Kedua, anak-anak dapat  melukis  sendiri   secara  bebas, menggunakan titik,  garis, 

dan berbagai bentuk geometris  segi tiga, segi empat, lingkaran trapesium dan sebagainya. 

Berikut adalah contoh lukisan  komputer anak TK kelompok B. 

 

 

Gambar 23. Lukis komputer anak TK 

 

 Dalam lukisan tersebut tampak tulisan Raihan, anak tersebut telah  dapat  menulis dan 

membaca dalam batas tertentu. Tampak betapa  bebasnya anak  melukis menggunakan 

titik, garis, segi tiga, dan berbagai  bentuk yang lain sehingga membentuk suatu lukisan yang 

artistik. Kriteria  lukisan  komputer   kreatif anak TK keompok B adalah:  mampu menampilkan 

komposisi warna, banyak menampilkan  bentuk  motif  baru,   orisinal dan fungsional. Suasana 

melukis tampak bergairah, senang, antusias, dan puas.  

 

G. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan tentang produk 

     Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian dan pengembangan multimedia 

pembelajaran untuk pembinaan kreativitas melukis di Taman Kanak-Kanak   dapat  

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Multimedia pembelajaran dikembangkan melalui enam tahap, yaitu: (1) analisis kebutuhan 

peserta didik, (2) perencanaan  pengembangan, (3) pengembangan produk, (4) produk awal, 

(5) evaluasi, dan (6) produk akhir.  

b. Produk  multimedia pembelajaran  mampu  menstimulasi  kreativitas melukis peserta didik 

di Taman Kanak-Kanak, berdasarkan indikator aspek afektif yaitu:  (1)  antusiasisme, gairah, 
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keaktifan, kesenangan dan  kepuasan; dan aspek kreativitas yaitu: komposisi warna dan 

menampilkan motif- motif baru. 

2. Keterbatasan penelitian 

           Untuk  menyatakan  lukisan  komputer  anak  TK  kelompok  B kreatif atau tidak  

kreatif,  membutuhkan   tiga  ahli  seni   lukis anak-anak,  karena  seni lukis  komputer   bukan  

eksakta. Pengembangan  multimedia  CD  interaktif  ini   belum menemukan teknik  “klik 

tombol”  langsung  menyatakan  lukisan anak TK kreatif atau tidak kreatif. 

   

3.  Saran pemanfaatan, diseminasi dan pengembangan produk lebih lanjut 

a. Disarankan kepada guru-guru TK kelompok B dan orang tua anak  yang berantusias 

membina kreativitas anak melalui lukis komputer, agar memanfaatkan CD pembelajaran ini, 

secara periodik seminggu sekali dalam waktu minimal 30 menit. Dengan demikian anak 

akan senang dapat bermain dan menghasilkan lukisan yang kreatif. Lukisan dipajang di 

papan pajangan untuk memotivasi anak dan meningkatkan apresiasi lukis komputer, diganti 

secara periodik mingguan. Agar lebih semarak dan memasyarakat dapat diadakan lomba 

lukis komputer dengan cakupan sesuai dengan kemampuannya. 

b. Diseminasi produk multimedia pembelajaran ini dapat disebarluaskan melalui   Dinas 

Pendidikan Pemerintah terkait dengan TK, melalui Kelompok Kerja  Guru, atau melalui 

berbagai pelatihan guru TK pada waktu libur. Namun tidak menutup kemungkinan 

diseminasi lewat dunia maya internet, sehingga dapat memperluas apresiasi seni lukis 

komputer anak TK di seluruh dunia. 

c. Pengembangan produk lebih lanjut, kepada para peneliti  yang mengambil judul  relevan 

dengan penelitian dan pengembangan  ini,  diharapkan  dapat   mengembangkan multimedia 

pembelajaran lukis komputer di TK,  dengan mencari teknik komputer dengan “tombol 

khusus” yang dapat langsung menentukan lukisan anak TK kreatif dan tidak kreatif. Dengan 

demikian maka anak-anak tidak memerlukan para ahli seni lukis anak-anak untuk 

menilainya, sehingga kulaitas penelitiannya akan lebih baik. 
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