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GEJALA-GEJALA KARYA SENI LUKIS ANAK-ANAK TK 

DAN PEMBINAANNYA DI KECAMATAN BANTUL 

                                                         Oleh: Drs. Suwarna 

                                                               ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gejala-gejala yang muncul dalam karya 

seni lukis anak-anak Taman Kanak-Kanak (TK) di kecamatan Bantul, dan strategi 

pembinaannya. 

 Metode penelitian, jenis penelitian: kualitatif. Subjek penelitian: Lima  TK,  

swasta, akreditasi A, dan B. 1) TK ABA Pantisiwi Serut: B. 2) TK Bhineka Klembon: A. 

3) TK ABA Bogoran: A. 4) TK Pembina Manding: A. 5) TK ABA Mardi Putra Bantul: 

A. Pengumpulan data:  observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Analisis data: 

teknik deskriptif-kualitatif. Objektifitas dan  keabsahan data: ketekunan pengamatan  

lukisan anak-anak TK dan pembinaannya, tri anggulasi :   pengecekan dan pembandingan  

data dari  observasi, wawancara, angket, dikaji dan dibahas berdasarkan kajian pustaka 

gejala-gejala lukisan anak-anak, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. 

 Hasil penelitian: gejala-gejala seni lukis anak-anak TK dan pembinaannnya di 

kecamatan Bantul: 1) Delapan gejala karya seni lukis anak-anak adalah: Stereotype, 

Rabatemen, X Ray, Yuxtaposition, Simetris, Folding over, Idiografi, dan Finanitas, yang 

perlu diatasi dengan pembinaan yang intensif adalah gejala Stereotype, agar  anak-anak 

TK lebih kreatif. 2) Gejala Idiografi tidak ditemukan.3) Gejala Stereotype, Rabatemen, X 

Ray  ditemukan di TK Bhinneka I, pembinaannya dimotivasi dengan cerita dari guru 

kelas, penambahan waktu pembinaan.  4) Gejala X ray, tidak ditemukan di TK ABA 

Pantisiwi, ditemukan di TK ABA Bogoran, TK ABA Mardi Putra, TK Bhineka, TK 

Pembina, pembinaannya dengan motivasi pengembangan teknik, mixed media. 5) Gejala 

Simetris, terdapat di lima TK: TK ABA Pantisiwi, TK Bhineka, TK ABA Bogoran, TK 

ABA Mardi Putra, TK Pembina, pembinaannya bervariasi dengan pengayaan bentuk dan 

diajak melihat kenyataan di lingkungannya, sehingga lukisannya tidak simetris lagi. 6) 

Gejala Folding over, ditemukan di TK ABA Mardi Putra, pembinaannya dengan motivasi 

cerita, ekspresi bebas dan penguasaan teknik. 7) Gejala Finanitas, ditemukan di lima TK , 

pembinaannya dengan memperkaya media contoh lukisan anak, ditunjukkan kenyataan 

dan pengembangan teknik. Gejala Rabatemen, X Ray, Yuxta position, Simetris, Folding 

over, Idiografi, Finanitas, merupakan gejala-gejala lukisan anak-anak TK bersifat naif 

dan wajar karena sesuai dengan tingkat kemampuan dan kejiwaannya, strategi 

pembinaannya dengan pengayaan teknik. Pembinaan apresiasi seni dengan pemajangan 

lukisan terdapat di TK Pembina dan TK ABA Mardi Putra, di TK ABA Bogoran pada 

acara tutup tahun, sejumlah karya lukis dibeli oleh orang tua  anak, sedang dana untuk 

kemajuan sekolah. Di TK ABA Pantisiwi dan ABA Bogoran pembinaannya dengan 

metode mencontoh, sehingga karya-karya lukisnya hampir sama coraknya, diperlukan 

variasi metode dan pengayaan teknik dengan mixed media, agar lukisannya lebih 

bervariasi. Saran ke Pemerintah Kabupaten Bantul agar didirikan Museum Seni Anak di 

Gabusan, guna menunjang pariwisata, penelitian dan pendidikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.    Latar Belakang Masalah 

 

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. Sesuai dengan 

apendapat Soedarso, SP (1974:39) yang menyatakan bahwa: “anak-anak pada usia 

sekitar 4, 5-6 tahun ungkapan ekspresinya dapat dikategorikan gambar bagan, 

ialah merupakan konsep tentang bentuk dasar dari pengalaman kanak-kanak (TK) 

, pengalaman tentang ruang mulai terbuka, mereka semakin tahu keadaan alam 

sekitarnya. Pengalaman ruang yang masih sederhana ini diujudkan dalam garis 

dasar. Menurut Utami Munandar dalam Muharam dan Warti Sudaryati (1992:27) 

kreatifitas diberi batasan sebagai kemampuan untuk membuat kondisi baru 

berdasarkan data, informasi dan unsur-unsur yang ada. Biasanya diartikan sebagai 

daya cipta, menciptakan hal-hal yang baru sama sekali.  Pengembangan kreatifitas 

sendiri perlu dilakukan sejak dini, oleh guru kelas maupun ekstra, hal tersebut 

sangat penting agar anak menjadi terbiasa dengan berbagai keterampilan motorik. 

Pendidikan anak pada usia dini saat ini menjadi perhatian serius dari 

pemerintah karena semakin sadarnya baik masyarakat maupun pemerintah akan 

pentingnya pembinaan anak sejak dini. Penyelenggara pendidikan anak usia dini 

(PAUD) termasuk TK, semakin dikelola dengan serius, dan salah satu kegiatan 

yang  dikembangkan  adalah   kemampuan  anak  dalam  menggambar  atau  lebih 
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dikenal dengan seni lukis. Saat ini kegiatan melukis di TK menjadi kegiatan yang 

sangat diperhatikan. Pembinaannya sangat terkait dengan strategi mengajar.  

Akan tetapi masih banyak hal yang perlu diteliti lebih dalam tentang 

perkembangan seni lukis anak itu sendiri, gejala-gejala apa saja yang muncul pada 

karya seni lukis anak saat ini dan bagaimana sekolah-sekolah TK melakukan 

pembinaan. Gejala-gejala yang biasa muncul adalah lukisan pemandangan alam 

dengan dua gunung, matahari terbit di tengah-tengah gunung , tampak ada jalan 

ditengahnya dan petak-petak sawah di kanan kirinya. Gejala seperti ini diulang-

ulang pada setiap kali ia melukis. Gejala mengulang-ulang bentuk yang sama 

pada setiap kali melukis disebut Stereotype. Jika hal ini terjadi secara terus 

menerus , maka anak tidak kreatif.  Munculnya gejala-gejala dalam karya lukis 

anak-anak ini sangat erat hubungannya dengan tingkat perkembangan 

psikologinya, pengalaman dan pengetahuannya.  Hal ini merupakan tanggung 

jawab besar bagi banyak pihak terutama peneliti di bidang pendidikan seni agar 

fenomena yang ada di masyarakat cepat diketahui guna memberikan masukan 

positif apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki terutama dalam strategi 

pembinaannya. 

Selain itu, prodi Pendidikan Seni Rupa FBS UNY sebagai penyelenggara 

pendidikan yang menyiapkan calon-calon guru yang profesional, selalu 

menerjunkan dosen dan mahasiswa guna menyelenggarakan pengabdian kepada 

masyarakat berupa pembinaan seni lukis di TK . Hal ini sangat penting guna 

menjalin hubungan bilateral agar terjadi umpan balik yang harmonis. 
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B. Fokus masalah 

Berdasarkan latar belakang di depan, fokus masalahnya adalah : 

1. Bagaimanakah gejala-gejala yang muncul dalam karya seni lukis anak-

anak TK di kecamatan Bantul ? 

2. Bagaimanakah strategi pembinaan seni lukis anak-anak  TK di Kecamatan 

Bantul ? 

 

C. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui gejala-gejala apa sajakah yang muncul dalam karya seni lukis 

anak-anak TK di Kecamatan Bantul. 

2. Mengetahui bagaimana strategi pembinaan gejala-gejala seni lukis-anak-

anak TK di Kecamatan Bantul. 

 

D. Manfaat 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penyelenggara sekolah TK dapat mengetahui tentang bagaimana seni 

lukis anak-anak TK itu, bagaimana gejala-gejala yang muncul dalam 

karyanya serta strategi pembinaan yang tepat bagi anak-anak TK. 

2. Bagi institusi perguruan tinggi dapat memiliki data fenomena yang 

berkembang di masyarakat tentang gejala-gejala yang muncul dalam karya  
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      seni lukis anak-anak TK. Hal tersebut  sebagai masukan dalam mata          

kuliah Teknologi Pengajaran  pada Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS 

UNY guna memperkaya strategi pembinaan seni lukis anak-anak di TK. 

                 3. Laporan penelitian ini salah satunya wajib diserahkan ke Perpustakaan 

UNY, diharapkan dapat menjadi masukan bagi dosen dan mahasiswa 

PGTK FIP UNY guna memperkaya strategi pembinaan seni lukis anak-

anak TK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

     A. Seni Lukis Anak-anak 

Anak pada usia TK dalam kehidupannya sangat erat dengan berkarya seni. 

Hampir bisa dikatakan bahwa perilaku anak dekat dengan kegiatan berkesenian; 

tiada hari tanpa gambar atau berseni. Berseni merupakan suatu kebutuhan anak 

dalam: 

1.  Mengutarakan pendapat,  

2.  Berkhayal-berimajinasi,  

 3.  Bermain,  

 4.  Belajar  

5.  Memahami bentuk yang ada di sekitar anak,  

6.  Merasakan: kegembiraan, kesedihan, dan rasa keagamaan.  

Jika  setiap orang berjiwa seni dan secara naluriah melakukannya, maka 

diperlukan kehadiran pembinaan seni di sekolah. Anak usia TK yang menerima 

pembinaan seni rupa diharapkan mempunyai dampak ganda, disamping mampu 

melukis juga berkembang kepekaan rasa keindahan (estetik), kreativitas, percaya 

diri dan mampu menterjemahkan simbol visual yang diutarakan orang lain. Hal 

ini merupakan pendapan seorang ahli pendidikan seni Earl W. Linderman, Donald 

W. Herberholz (1979) dalam Hajar Pamadhi, 2005. 

Kegiatan bermain yang diberikan oleh seorang guru sebenarnya 

merupakan tugas pencermatan terhadap bentuk, misalnya: keindahan, konstruksi 

dan teknologi ataupun proses. Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan 

cerapan keindahan bentuk (esetetik), dapat dilakukan pembelajaran membentuk 

dan melukis. Proses ini sering dikatakan sebagai proses menciptaan karya seni. 

Dalam proses ini anak sering mengutarakan isi hatinya, gagasannya, serta 

mengungkapkan kembali peristiwa yang pernah dialami dan dilihat oleh anak. 

Dengan demikian, seni rupa anak bukan seni rupa orang dewasa, karena cara cipta 

anak melalui prosedur yang khusus. Demikian pula pendidikan seni rupa untuk 

anak mempunyai karakteristik tersendiri dalam  pembinaannya. 

                                             5 
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Pendidikan Seni Rupa di TK sangat luas cabang-cabangnya dan  beragam 

strategi pembinaannya. Dalam pembicaraan lebih lanjut lebih mengkhusus pada 

salah satu cabang seni rupa ialah seni lukis, khususnya seni lukis anak-anak. 

Terlebih dahulu diutarakan tentang pengertian seni lukis.  Seni lukis,  

sebagaimana yang diungkapkan oleh Soedarso, SP (1987: 10),  menyatakan 

bahwa, suatu pengucapan pengalaman estetik yang ditumpahkan dalam bidang 

dua dimensional dengan garis dan warna. Seni lukis merupakan bahasa visual dan 

merupakan salah satu media komunikasi lewat garis, bentuk, warna dan tekstur. 

Hal ini perlu disadari bahwa seni lukis merupakan curahan isi jiwa seseorang 

yang bernuansa estetis, kreatif, harmonis dan ekspresif yang tidak lepas dari 

sensitivitas. Di dalamnya mengandung pesan tertentu yang disampaikan kepada 

orang lain, sehingga menimbulkan tanggapan yang berupa rasa senang dan puas. 

Begitu juga apa yang diungkapkan oleh Robert Rodowoski (dalam Afandi, 2002) 

dalam penelitiannya “Columbus Public School ”, menyatakan bahwa, anak yang 

mendapat pelajaran seni rupa (inklusif seni lukis) akan: 

a. Mengalami kegembiraan dan semangat bersekolah tinggi; 

b. Memperoleh kedisiplinan yang positif; 

c. Keterampilan membaca lebih tinggi 65%; 

d. Telaah komprehensif kemampuan memahami bacaan lebih tinggi 41% 

e. Konsep matematikanya lebih tinggi 63%; 

f. Penerapan konsep matematikanya lebih maju 25%. 

 

Hal ini berarti bahwa anak yang mendapat pelajaran Seni Rupa (inklusif 

seni lukis) mempunyai kelebihan dari pada anak yang tidak mendapat pelajaran 

senirupa. Berdasarkan penelitian tersebut, berarti pelajaran seni rupa (inklusif seni 

lukis) sangat berarti bagi perkembangan  emosi dan intelektual anak.  
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        B. Gejala-gejala karya Seni Lukis Anak-anak 

Berdasarkan pengalaman peneliti pada studi awal sejak tahun 1978 pada 

kursus melukis “Karta Pustaka”,  Yayasan Indonesia – Belanda Yogyakarta, dan 

di ektra lukis TPA “ Kurnia Melati” Melikan Kidul, Bantul pada tahun  2008, 

pada awal pembinaannya selalu diadakan pretes: melukis bebas. Peserta kursus 

melukis, di “Karta Pustaka”, sangat beragam sejak anak-anak TK, SD, SMP, 

SMA, bahkan orang tua. Sedangkan santriwan dan santriwati di TPA “Kurnia 

Melati” terdiri anak TK, SD dan SMP. Ketika diadakan pretes, kebanyakan anak-

anak tersebut   melukis pemandangan dengan dua gunung, matahari terbit di 

tengahnya, tampak jalan di tengah tepat mengarah ke dua gunung tadi, di kanan 

kiri jalan terdapat petak-petak sawah. Di atas gunung terlukis beberapa burung  

berbentuk seperti angka tiga telungkup.  Dalam hati peneliti, timbul pertanyaan: 

mengapa hal ini dapat terjadi, dari siapa  mereka mendapatkannya? Untuk 

melangkah ke pembinaan kreativitas, maka peneliti sengaja memberikan tema 

bebas lagi, ternyata lukisannya kebanyakan tidak jauh berbeda bentuk dan 

unsurnya dengan lukisan yang pertama. Hal ini merupakan gejala lukisan anak-

anak , yaitu mengulang-ulang bentuk yang sama dalam setiap kali melukis disebut 

gejala “Stereotype” (Suwarna, 2008). Jika demikian halnya maka anak-anak 

kurang kreatif, maka perlu ada strategi pembinaan lebih lanjut agar mereka 

kreatif. 

Anak-anak sebetulnya telah menyadari akan adanya ruang, Mereka 

menempatkan berbagai objek secara rebah, melayang, dan berputar. Misalnya ia 

melukis dengan objek tentang kolam ikan, disekelilingnya  terdapat pohon, rumah  



                                                                                                                       8 

orang tertumpu pada  batas kolam tersebut, sehingga tampak jungkir balik, maka 

gejala ini disebut “ folding over” atau berputar  (Lowendfelt, Victor dan Britain 

Lambart , 1975: 194 dalam Cut Kamaril: 2008).  

Jika anak-anak melukis benda-benda yang berada di dalam suatu ruangan, 

rumah misalnya, maka semua isi rumah dilukisnya, jadi melukis apa yang ia 

ketahui dan bukan apa yang ia lihat.   Misalnya kucing makan tikus, tikus masih 

digambar utuh di dalam perut kucing..  Gejala seperti ini disebut  “x ray” atau 

lazim disebut transparan / sinar X (Cut Camaril, 2008: 2.21). 

Suatu ketika anak melukis objek-objek seperti rumah, pohon, orang, mobil, 

dan lain-lain selalu tertumpuk berjajar ke atas, seperti pengamatan burung terbang 

dari atas, artinya anak tersebut ingin melukiskan seluruh objek terkait dengan  

objek yang menjadi sasaran pandang. Gejala ini disebut “yuxta position”, disebut 

juga “ pandangan mata burung” (Hajar Pamadhi, 2008: 1.46).  

 Disamping gejala-gejala lukisan anak-anak di atas, ada pula anak yang 

melukis objek utama di tengah, rumah misalnya, kemudian di kanan kirinya 

dilukis pohon, di atas rumah terdapat matahari yang didampingi dua awan 

bersebelahan. Hal demikian ini disebut gejala “ simetris”.  

      Lukisan anak-anak pada usia sekitar 4, 5-6 tahun ungkapan ekspresinya 

dapat dikategorikan gambar bagan, ialah merupakan konsep tentang bentuk dasar 

dari pengalaman anak-anak TK, pengalaman tentang ruang mulai terbuka, mereka 

semakin tahu keadaan alam sekitar. Pengalaman ruang yang masih sederhana ini 

diujudkan dalam garis dasar. Misalnya objek rumah,  orang, hewan, tumbuhan, 

mobil, batu, tiang listrik, orang, semuanya terletak pada garis dasar. Jika demikian  
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halnya maka lukisan anak tersebut termasuk mengandung gejala ”tegak lurus garis 

dasar.” 

  Ada pula jenis gejala yang lain adalah “ Ideografis”, yaitu anak 

melukiskan berdasarkan pada pengertian, bukan berdasarkan pengamatannya. 

Misalnya melukis wajah manusia dari samping, namun mata tetap dilukis dua 

buah, begitu pula kucing dari arah samping, mata juga dilukis dua buah. Hal yang 

demikian telah dilakukan oleh nenek moyang kita ratusan tahun yang lalu di 

dalam memahat kulit untuk tokoh wayang Kulit Hanoman gaya Yogyakarta, 

pandangan samping, namun mata dibuat dua seperti pandangan dari depan. Gejala 

yang lain, jika anak melukis “ibu menyapu”, anggota tubuh bagian yang vital 

tangan  memegang sapu diperbesar, atau diperpanjang, hal seperti ini disebut 

gejala “finanitas “ (Soedarso SP. 1974).   

  Berbagai gejala tersebut merupakan kenyataan fenomena pada lukisan 

anak-anak ,  pembinaan  perlu memerlukan strategi tertentu, dan gejala yang mana 

saja  perlu dibina agar mereka lebih kreatif. Namun karena gejala-gejala tersebut 

sebagian merupakan tingkat kemampuan dan pemahaman sesuai dengan 

perkembangan jiwanya, maka di dalam penelitian ini akan dibahas dan  ditemukan 

jawabannya. 

                                                                                                                        

C. Pembinaan Seni Lukis  

Pembinaan merupakan kegiatan pembelajaran yang lebih intensif, 

sedangkan pembelajaran sendiri pada dasarnya adalah satu rangkaian dengan 

konsep belajar dan mengajar. Menurut behaviorisme Skinner (1974) Learning is  
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change in behaviour, dan menurut Winkel (1987) belajar adalah suatu aktivitas 

mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan ,  nilai dan  sikap. 

Menurut Dimyati (1999: 297) pembelajaran adalah kegiatan guru secara 

terprogram dalam desain intruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif 

yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. 

Pembinaan terkadang dilakukan dalam bentuk pembelajaran di sekolah 

maupun luar sekolah, namun pada intinya pembinaan itu sendiri mempunyai 

tujuan yang sama dengan pembelajaran.  Pembinaan Seni Lukis anak-anak TK , 

hendaknya memperhatikan tipologi dan periodisasi seni lukis anak-anak. Jika para 

pembina kurang memperhatikan akan hal ini maka dapat terjadi salah jalan. Maka 

para pembina dan penyelenggara pendidikan di TK, bersama dengan orang tua 

dan Dewan Sekolah, perlu bekerjasama dalam membina seni lukis anak-anak TK, 

agar terjadi hubungan timbal balik sehingga pembinaan akan berhasil. 

 Sedangkan teknik pembinaannnya dapat diberikan secara klasikal kepada 

seluruh anak, kemudian pendekatan individual. Prinsip “ tut wuri handayani”, 

ekspresi bebas, perlu diterapkan agar anak-anak menemukan jati dirinya. 

Berbagai media perlu disiapkan, misalnya contoh lukisan anak-anak teknik kering 

pastel, teknik basah spidol, aquarel, plakat, kolas, montase, folder print, finger 

painting, percik, tarik benang, mixed media. Contoh-contoh lukisan anak-anak ini 

sangat berguna untuk memotivasi agar anak-anak mendapatkan gambaran : 

berbagai macam teknik melukis, bukan untuk dicontoh. Pemberian motivasi dan  
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stimulasi dengan berbagai cara sangat diperlukan guna membangkitkan fantasi dan     

minat anak. Misalnya memotivasi dengan pusat minat, ketika itu baru saja ada 

perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia  yang ke 63, dirayakan dengan 

upacara bendera dan karnaval. Sudah barang tentu banyak anak-anak yang 

melihatnya bersama orang tua. Ketika melukis di sekolah, maka hal tersebut dapat 

dijadikan tema. Cara memotivasi yang lain adalah dengan menyanyi, cerita fiksi, 

karyawisata, diajak melihat pameran seni lukis, dan ke museum (Suwarna, 2005: 

31-67 ). 

 Tujuan utama pembinaan seni lukis anak-anak adalah, membina dan 

mengembangakan fantasi, sensitifitas, kreatifitas, dan ekspresi, agar menjadi 

harmonis lahir dan batin. Hal ini merupakan pengembangan fungsi-fungsi jiwa 

(Affandi dan Dewobroto : 2006). Namun kebanyakan orang  tua berharap agar 

anaknya di  dalam lomba  lukis bisa  juara.  Hal  ini  dapat  dimaklumi,  dan  perlu    

adanya dialog, agar orang tua menyadari dan mengetahui hakekat yang 

sebenarnya. Diskusi, pembahasan lukisan baik antar anak, anak dengan para 

pembina sangat diperlukan pada saat-saat tertentu secara periodik. Diantara anak 

saling tukar pengalaman , pengetahuan dan kecakapan teknik. Dengan demikian 

terjadi kerterbukaan diantaranya, demi kemajuan lebih lanjut. 

 Sbagaimana yang dikemukakan oleh  Muharam   E. dan   Warti  Sundaryati 

 ( 1991/1992: 36),  

Kekurangan pengertian guru di bidang seni rupa umumnya dan pemahaman 

lukisan anak pada khususunya dapat merugikan anak didik. Hendaknya 

orang tua/pendidik jangan memaksakan ketentuan-ketentuan yang tidak 

sesuai   dengan   kodrat   anak   waktu   anak  giat  melukis  karena  mungkin  

 



                                                                                                                       12 

 

kerugian yang akan ditanggung bisa bersifat sementara atau seumur hidup 

seperti hilangnya kemauan berekspresi, kurang inisiatif, dan rendah diri. 

 

 Dengan demikian maka para guru TK yang mengampu pembinaan seni 

lukis anak-anak mesti harus mengetahui dan memehami tentang berbagai teknik 

melukis, strategi pembinaan dan kodrat anak sesuai dengan perkembangan 

kejiawaannya.  Sebagaiman yang diungkapkan oleh Ida Siti Herawati dan Iriaji 

(1998/1999:  45-46), bahwa gerakan yang dilakukan oleh anak usia 4 -7 tahun ini 

sudah terkendali. Ia sudah dapat mengkoordinasikan  pikir dengan emosi dan 

kemampuan motoriknya. Garis coreng-moreng mulai berkurang, berkembang 

kearah bentuk - bentuk yang aktif atau bergerak lebih diutamakan. Jika ia melukis 

kereta api  maka bagian roda dan kepulan asap akan lebih diutamakan. Sedangkan 

warna yang digunakan sesuka hatinya, tidak ada hubungan dengan realita.  

  Biasanya para guru kelas sangat takut-takut memadukan teknik, sehingga 

hasilnya kurang optimal (wawancara dengan guru TK Bhineka Klembon tanggal 5 

Juni 2008). Perpaduan berbagai teknik sangat diperlukan guna menemukan nilai 

estetik yang baru sehingga menghasilkan lukisan yang bagus. Suatu lukisan anak-

anak yang bagus paling tidak memenuhi kriteria sebagai berikut: spontanitas 

tinggi, orisinil, tingkat penguasaan teknik tinggi, kreatif, ungkapan tema sesuai 

dengan tingkat perkembangan kejiawaannnya.  Untuk anak-anak yang berbakat 

dapat dibina khusus dalam ekstra, agar lebih intensif , produktif, kreatif, maju dan 

berprestasi. Pembingkaian, pemajangan dan pameran karya lukis sangat 

diperlukan guna memperluas apresiasi seni anak, orang tua maupun publik. Hal ini 

juga  bermakna  sebagai  pertanggungjawaban  akademik.  Karya  lukis  anak-anak  
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 yang bagus dan mempunyai ciri khusus perlu dikoleksi, sedangkan yang lain 

dikembalikan pada akhir tahun ajaran. Lukisan anak-anak yang bagus dapat 

dimuat di kalender sebagai hiasan  guna memperluas apresiasi seni. Kalender 

tersebut dibagi ke orang tua anak keseluruhan dengan mengganti beaya cetak. Hati 

anak sangat senang dan bangga.  Hal ini paling tidak akan mendidik dan memacu 

anak yang lain agar berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga pada periode 

berikutnya dengan harapan karyanya dapat terpilih sebagai penghias kalender. 

Pengiriman lukisan ke majalah atau harian yang menyediakan kolom lukisan juga 

perlu  dilakukan , agar lukisan dapat dinikmati oleh publik yang lebih luas lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

                                                                                                                                             

      A.   Metode Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah TK yang berada di wilayah camat Bantul. 

Menurut data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul pada 

tahun 2008 terdapat 34  T K,  swasta semuanya. Dari 34 TK diambil  5 TK 

sebagai subjek penelitian,  terakreditasi A dan B:  

a. TK ABA Pantisiwi , akreditasi B, Serut, Palbapang, Bantul.  

b. TK Bhinneka I, akreditasi A, Klembon, Tri Rengga, Bantul. 

c. TK ABA Bogoran, akreditasi A, Pepe, Tri Rengga, Bantul. 

d. TK Pembina, akreditasi A, Manding, Sabdodadi, Bantul. 

e. TK ABA Mardi Putra, akreditasi A, Gedriyan, Bantul, Bantul. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

    Teknik dan cara yang digunakan untuk mendeteksi suatu subjek penelitian 

berbeda-beda dari tiap-tiap jenis penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan yang 

dipakai adalah pendekatan kualitatif untuk dapat memperoleh data yang berupa 

paparan yang mendalam pada tiap kasus yang ditemukan dalam gejala-gejala 

lukisan anak-anak dan strategi pembinaannya. Gejala-gejala karya seni lukis anak 

TK dapat diamati dengan mencermati lukisan-lukisan  mereka dan tidak lepas   

dari proses strategi pembinaan yang dilakukan oleh para pembina di  TK.       

Menurut  Bogdan  dan  Taylor  dalam  Lexy. J.  Moloeng  (2007:  4),  menyatakan   

                                                                  14 
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bahwa,  metodologi   kualitatif   sebagai   prosedur   penelitian  yang  

menghasilkan  data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. 

  Lebih lanjut diungkapkan bahwa, data kualitatif adalah data yang 

disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Dalam penelitian 

ini  data  yang   akan  dihasilkan dalam  bentuk  kata-kata  verbal dari hasil 

wawancara dengan para pembina seni lukis anak-anak TK, observasi tentang 

gejala-gejala seni lukis anak-anak dan seluk-beluk strategi pembinaan, hasil 

angket terhadap guru-guru seni lukis,  dan dokumen seni lukis anak-anak,  

sehingga penelitian ini disebut penelitian kualitatif. 

 

3. Tempat dan waktu penelitian 

 

Tempat penelitian: di TK yang berada di wilayah kecamatan Bantul, 

Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah ini merupakan ibukota 

Kabupaten Bantul. Bantul tidak jauh dari kota Yogyakarta, merupakan kota 

budaya dan terkenal dengan kota pelajar. Suasana pembinaan seni lukis anak-

anak di Bantul, sesuai dengan lingkungannya yang erat dan sarat  dengan muatan 

suasana pedesaaan. Namun pengaruh dan suasana perkotaanpun juga terasa 

sehingga  tidak jauh ketinggalan dengan kota Yogyakarta. Perkembangan  

IPTEKS sangat pesat dapat diakses melalui berbagai media, baik media 

elektronik, maupun media cetak. Secara langsung maupun tidak langsung anak-

anak TK terkena dampaknya. Kegiatan seni lukis  anak-anak di kecamatan Bantul  
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sangat semarak, hal ini dapat dilihat dari kenyataan  bahwa  di setiap TK diadakan 

pembinaan seni lukis anak-anak, bahkan ada yang mengadakan pembinaan 

dengan ekstra lukis. Setiap tahun terdapat kegiatan Festival Anak Sholeh, tingkat 

kabupaten maupun propinsi yang diadakan oleh BADKO TPA  disertai dengan 

lomba  lukis anak-anak, dan kaligrafi Islami. Peneliti berkali-kali menjadi juri 

dalam kegiatan tersebut. Bahkan ekstra lukis anak-anak juga diadakan di TPA-

TPA.  Sebagai contoh adalah di TPA “Kurnia Melati” ,  Melikan Kidul, Bantul, 

dan di TPA” Al Hikmah”, Sanggrahan, Bantul. Kegiatan yang demikian sangat 

bernilai positif, karena  anak-anak akan pandai membaca, mengkaji dan 

mengamalkan Al Qur’an, ditambah terampil  melukis, yang sangat membantu 

pengembangan kreativitasnya. 

 Dengan pembinaan seni lukis anak-anak tersebut berarti terjadi pembinaan 

dan pengembangan fungsi-fungsi jiwa anak-anak, sehingga akan terjadi 

keharmonisan antara perkembangan jiwa dan raganya. Sebagai  dampak ikutan 

berikut adalah  banyak anak-anak yang berprestasi dalam lomba seni lukis anak-

anak baik tingkat, kecamatan, kabupaten, propinsi,  dan nasional. 

   Sedangkan waktu penelitian terhitung sejak  tangga l2 Juni sampai dengan 

28 November 2008, tertera di dalam Kontrak Penelitian Nomor: 13 / Kontrak-

Penelitian / H.34.12 / P P/ VI / 2008 , FBS, Universitas Negeri Yogyakarta.  

 

4. Teknik Pengumpulan data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, 

wawancara, angket dan dokumentasi.  Observasi   dilakukan  dengan  pengamatan  
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mendalam  dan terfokus tentang kegiatan seni lukis anak-anak TK, baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas dilengkapi dengan catatan lapangan. Metode 

wawancara dilakukan dengan wawancara terbuka terhadap guru-guru TK yang 

mengajar seni lukis.  Sedangkan   angket juga dilakukan  terhadap  guru-guru  TK  

 yang mengajar seni lukis, guna menjaring data yang mendalam, apabila ketika   

wawancara ada hal-hal yang belum terdeteksi. Dokumentasi dilaksanakan guna 

mendapatkan data autentik tentang lukisan anak-anak TK, yang dibuat pada tahun  

2008. Lukisan anak-anak TK dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan sesuai 

dengan sekolah maupun gejala-gejala yang telah dipaparkan di depan.   

 

5. Teknik analisis data 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknis analisis data kualitatif yang dikemukakan Miles dan Huberman (dalam 

Moleong 2007: 308) dimana analisis data ini didasarkan pada pandangan 

paradigmanya yang positivisme, yang dilakukan dengan mendasarkan diri pada 

penelitian lapangan. Sesuai dengan teori tersebut, maka data tentang gejala-gejala 

seni lukis anak-anak TK di kecamatan Bantul, dan strategi pembinaannya, dari 

hasil observasi, wawancara, angket dan dokumentasi, dibahas berdasarkan kajian 

teori yang relevan, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.   

 

6. Objektifitas dan Keabsahan Data 

Data hasil penelitian ini perlu diuji objektifitas dan  keabsahannya dengan 

trianggulasi, yaitu proses penentuan kesimpulan dengan mengadakan pengecekan  
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keabsahan  data, membandingkan data seni lukis anak-anak TK dan strategi 

pembinaannya, dari hasil observasi, wawancara, angket dan dokumentasi, 

seobjektif mungkin, sesuai dengan kenyataan. Data  tentang lukisan anak-anak 

TK dan strategi pembinaannya tersebut perlu dibandingkan  dengan berbagai 

gejala  lukisan  anak-anak,   berdasarkan   kajian   teori  sesuai  dengan  psikologi                                                                                                            

perkembangan anak. Dengan demikian maka akan menghsilkan data yang 

objektif dan absah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN 

 

A. TK ABA Pantisiwi Serut 

          Dalam  BAB IV ini  dipaparkan hasil penelitian  dan langsung 

pembahasan agar terjadi alur kesinambungan rantai koqnitif yang berarti.   

        TK ABA Pantisiwi Serut, Palbapang, Bantul, Seni Lukis dibina oleh 

guru alumni Sekolah Seni Rupa Indonesia, status ekstra lukis, namun diikuti 

oleh semua anak kelompok A dan B. Waktu pembinaan 60 menit. Madia 

lukis: buku gambar, spidol, pastel dan pensil warna. Teknik kering-pastel. 

Spidol digunakan untuk membuat garis kontur. Metode pembinaan dengan 

demonstrasi  dan mencontoh skets. Finishing lukisan belum dilakukan. 

Belum dikenalkan berbagai teknik melukis yang lain. Pendekatan secara 

klasikal. Motivasi: dengan lomba lukis dan mencontoh lukisan buatan guru. 

Ukuran buku gambar A4 (20 Cm x 30 Cm). Setelah selesai pembinaan, 

lukisan dinilai dan ditumpuk disimpan di sekolah. Pada akhir tahun ajaran 

buku lukisan dikembalikan ke anak. Karya lukis belum dipajang.  Hasil 

lukisan secara keseluruhan hampir sama bentuknya, akibat dari metode 

mencontoh skets / lukisan guru.  

     Gejala yang muncul adalah finanitas (lihat lampiranTabel 8), bagian 

yang aktif dibuat besar atau panjang. Sedangkan gejala Stereotype, Folding 

over, X ray, Yuxtaposition,  Simetris, Rabatemen,  Ideografi dan  tidak 

muncul. Hal ini disebabkan karena anak-anak selalu mencontoh skets dari 

gurunya. Sedangkan gejala Finanitas dapat muncul, sebagaimana telah 

diungkapkan oleh Soedarso Sp.  bahwa anak melukis bagian - bagian yang 

aktif atau penting atau bergerak dilukis besar atau panjang. Di dalam Tabel 8, 

tertera strategi pembinaan seni lukis anak TK ABA Pantisiwi, jika terdapat 

gejala finanitas: ditunjukkan kenyataan. Dari hasil pengamatan yang 

mendalam terhadap lukisan anak-anak, tidak dijumpai  perubahan yang 

berarti. Jika anak-anak TK ditunjukkan  suasana   kenyataan alam yang  ada, 

maka   akan  terjadi   pemaksaan  kehendak. 
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Gambar 1.  Lukisan Tata , B2 , TK ABA Pantisiwi, gejala Finanitas 

 

 

 

 Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muharam dan Warti Sundaryati bahwa 

orang tua atau pendidik jangan memaksakan kehendak yang tidak sesuai dengan kodrat 

anak, tidak rugi , dan agar tidak rendah hati.   

 Pada gambar 1 di atas tampak objek seorang lelaki memakai blangkon, tangan kiri 

tampak besar dan panjang, hal ini gejala Finanitas yang muncul. Rupanya tema yang 

diangkat adalah peragaan busana tradisional Jawa gaya Yogyakarta. Tangan yang aktif 

dilukis panjang dan besar, sehingga tampak ganjil. Hal ini wajar dan pembinaannya  

perlu diperkaya dengan pengayaan bentuk, maupun gerak gaya  yang lain. 
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Gambar 2. Lukisan contoh guru (kiri) dan lukisan, Ikhsan, B2, TK ABA Pantisiwi Serut 

(kanan) 

 

 

Di dalam Gambar 2 di atas  dapat diperhatikan bahwa lukisan di sebelah kiri 

adalah contoh dari guru seni lukis, sedangkan lukisan di sebelah kanan adalah karya 

Ikhsan , B2. Judul “ Siskamling”, tampak seorang laki-laki membawa kentongan dan 

pemukul, tampak sarung  diselempangkan. Walaupun pembinaannya dengan metode 

mencontoh, ternyata anak tersebut telah berani menambah objek  bulan dan bintang di 

langit sebagai pertanda malam hari. Di sebelah kanan dan kiri peronda tersebut tampak 

ada dua semak.  Latar belakang lukisan anak tersebut juga sudah berbeda dengan contoh 

guru yang polos. Hal ini berarti bahwa Ikhsan telah berani berkreasi sesuai dengan 

fantasinya. Sedangkan pewarnaannyapun tampak ada perbedaan, tanah pada contoh 

berwarna coklat sedangkan tanah pada lukisan Ikhsan berwarna orange. Warna lukisan 

bagi anak-anak sangat bebas, tidak terikat, tidak harus  sesuai dengan realita.   
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 Gejala simetris pada lukisan Ikhsan tersebut merupakan  akibat dari mencontoh 

lukisan bagian demi bagian menggunakan spidol untuk skets dan diwarna dengan pastel, 

sesuai dengan demonstrasi guru. Gejala simetris tersebut hendaknya sedikit demi sedikit 

dibina agar berkembang menjadi komposisi  asimetris, agar anak menjadi kreatif. 

Penerapan metode  mencontoh skets, maka akan mengakibatkan corak lukisan antara 

anak satu dengan yang lain hampir sama. Untuk mengatasi gejala simetris maka perlu 

diberikan motivasi dengan berbagai objek yang tersusun asimetris. Anak-anak diarahkan 

agar menambah objek-objek yang berbeda-beda baik ukuran maupun jenisnya, sehingga 

tidak terjadi komposisi yang simetris dalam lukisannya.  

 Pengembangan teknik yang lain belum dilakukan di TK ABA Pantisiwi Serut. 

padahal teknik yang lain cukup banyak, diantaranya adalah: folder print, finger painting, 

tarik benang, percik, montase, kolas, mozaik, aplikasi, mixed media. Guna pembinaan 

seni lukis di TK ABA Pantisiwi  Serut lebih lanjut, kiranya perlu diberikan 

pengembangan teknik yang beraneka-ragam. Dengan demikian anak akan mempunyai 

pengalaman estetik yang bervariasi, guna memperkaya ide sehingga diharapkan anak 

menjadi kaya akan teknik dan kreatif.  

Dengan ditemukannya  fenomena strategi pembinaan seni lukis di TK ABA 

Pantisiwi Serut sebagaimana yang terpapar di atas, maka dirasa perlu adanya pelatihan  

guru-guru TK yang mengampu seni lukis. Adapun materi pelatihan adalah berbagai 

teknik seni lukis dan strategi pembinaannya. Teknis pelaksanaannya dapat diatur lewat 

Kelompok Kerja Guru, bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait. Sedangkan 

widyaiswara dapat mengajukan permohonan ke FBS UNY, Jurusan Pendidikan Seni 

Rupa, kampus Kuningan , Sleman, Yogyakarta.  
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Gambar 3. Lukisan Ndaru, B2, TK ABA Pantisiwi, Serut, “Nelayan” 

 

 

 Pada lukisan Ndaru berjudul “Nelayan” di atas, gejala yang muncul adalah  

finanitas, tampak pada orang yang tamapak cukup besar bila dibanding dengan perahu 

yang ditumpanginya. Sedangkan tangan kanan juga tampak lebih besar  apabila 

dibanding  dengan tangan kirinya. Hal ini dapat terjadi karena sesuai dengan tingkat 

perkembangan kejiwaan anak. Anak berumur sekitar 4-6 tahun sebagaiman yang 

diungkapkan oleh Soedarso Sp. (1974), jika melukis tampak adanya bagian–bagian tubuh 

manusia yang diperbesar atau diperpanjang karena , organ tubuh tersebut aktif bergerak. 

Dalam lukisan Ndaru tersebut, tampak seorang nelayan menjala ikan. Gejala finanitas ini 

memang merupakan gejala lukisan anak-anak pada umumnya, dan tidak  perlu khawatir. 

Jika terdapat lukisan anak-anak TK yang demikian adanya, maka strategi pembinaannya 

adalah peningkatan penguasaan teknik, pengayaan bentuk objek. Anak TK belum perlu 

dikenalkan proporsi yang anatomis sesuai dengan kenyataan, agar tidak takut melukis.   
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 Lukisan Ndaru tersebut belum tampak adanya pengayaan objek, hal ini dapat 

diperhatikan pada langit yang masih kosong tanpa ada awan, atau burung. Begitu juga  di 

dalam air, kosong, hanya tertera tulisan “nelayan” pada sudut kiri bawah. Anak-anak 

biasanya melukis ikan di dalam air, dan berbagai binatang yang lain. Peningkatan teknik 

kering – pastel , juga belum tampak, masih ada bagian kertas yang masih kosong belum 

diwarnai dan belum diisi objek. Hal ini dapat terjadi karena contoh lukisan guru demikian 

adanya. Untuk pengembangan teknik spidol, pastel, aquarel cat air (gabungan berbagai 

teknik/mixed media) dapat dipadukan sehingga akan mengasilkan lukisan yang lebih 

bagus. Jika pada kelompok A dan B menggunakan teknik yang sama , spidol untuk skets 

dan dipastel, dan tidak pernah diberikan pengembangan berbagai teknik, maka yang 

terjadi adalah “staknasi”. Di dalam suatu lukisan memang tidak harus penuh dengan 

objek, kelompok minimalis (orang dewasa/tua) mempunyai konsep bahwa objek yang 

ditampilkannyapun cukup minimal, dan tampak sederhana.  

 Jika ditinjau dari segi penyususnan objek, lukisan Ndaru tersebut sudah cukup 

dinamis, asimetris. Warna cukup kaya, kuning, coklat dan ungu pada perahu, coklat muda 

dan orange disekitar jala. Wajah berwarna coklat, caping berwarna coklat tua dan coklat 

muda, sedangkan laut berwarna biru. 

 Teknik menggores pada lukisan Ndaru tersebut cukup berani, dan lancar sehingga 

mempunyai kekuatan garis yang mantap. Menurut pendapat Dimyati (1999: 297) bahwa  

suatu pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional 

untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber 

belajar. Berdasarkan pendapat di atas maka di TK ABA Pantisiwi  perlu menyediakan 

sumber  belajar  yang  memadai  agar  anak dapat lebih aktif dan kreatif.  
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 Contoh  sumber  belajar  seni lukis adalah  koleksi foto atau reproduksi lukisan 

anak-anak dari Indonesia atau luar negeri. Buku-buku tentang  pembinaan seni lukis 

anak-anak. Katalog pameran seni lukis anak-anak. Suatu saat anak-anak diajak ke objek 

seni rupa yang terjangkau, saat libur akhir tahun, misalnya ke candi Prambanan, 

Borobudur, museun Sonobudoyo, museum Dirgantara Yogyakarta, Taman Pintar 

Yogyakarta. Dengan demikian akan menambah pengalaman, pengetahuan anak-anak, 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi dalam seni lukis. 

 Inspirasi dalam lukisan berikut adalah permainan kuda kepang, tunggal. 

  

 
 

 

 

Gambar  4. Dua lukisan anak TK ABA Pansiwi Serut, bentuk hampir sama 
 

  

Dari dua lukisan di atas tampak  dengan objek permainan kuda kepang, hasil dari 

strategi pembinaan  dengan metode  mencontoh. Dengan  demikian  anak  kurang  kreatif. 
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Metode mencontoh bukannya tidak boleh digunakan, namun hendaknya anak-anak 

diberi pengertian agar dapat menambahkan berbagai objek yang lain, sehingga akan 

menimbulkan variasi yang beragam dari setiap anak. Strategi pembinaannya dengan 

memberikan motivasi-stimulasi, memancing pengalaman anak ketika ia melihat  

permainan kuda kepang atau melihat kesenian Jathilan. Kesenian Jathilan saat ini di 

Bantul memang sudah jarang main, namun masih ada suatu jenis tarian kuda kepang 

anak-anak yang dapat dijadikan sumber inspirasi.  Dengan demikian diharapkan lukisan   

anak-anak  akan lebih kreatif.  Berikut adalah salah satu contoh lukisan  anak TK ABA 

Pantisiwi   Serut,  dapat  dikategorikan   kreatif,   walupun   dengan   metode  mencontoh.  

 

 
 

 

 

Gambar 5. Lukisan Pradana,  TK ABA Pantisiwi Serut 

 

 

Dalam lukisan  di atas tampak adanya gejala finanitas, yaitu tangan kiri tampak 

lebih besar daripada tangan kanannya, karena aktif melempar jala. Perhatikan warna 

tangannya,  kiri ungu ,  kanan coklat, di sini  tampak  adanya  kreativitas  anak.  
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Jika ditemui gejala Finanitas, di dalam  Tabel 8 (lihat lampiran) tentang 

Gejala Finanitas dan strategi pembinaannya di TK ABA Pantisiwi Serut: 

ditunjukkan kenyataan dan  mencontoh lukisan. Lukisan Pradana di depan dengan 

tema melempar jala, jika ditunjukkan  suatu kenyataan, kapan anak tersebut diajak 

melihat orang yang sedang melempar jala di sungai atau di kolam ? Ternyata 

alternatif strategi pembinaannya tetap dengan metode mencontoh lukisan guru. 

Strategi pembinaan dengan ditunjukkan kenyataan akan lebih tepat diterapkan jika 

para pembina seni lukis  menemui gejala stereotype. Misalnya, setiap kali melukis 

seseorang anak melukis matahari di sudut kiri atas, atau sudut kanan atas dan 

hanya tampak seperempat bagian, lihat contoh lukisan pada gambar 6 berikut. 

 

 

 

 Gambar 6. Lukisan gejala stereotype (matahari), TK  Bhineka Klembon 
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Matahari yang dilukis seperempat bagian di sudut kiri atas, merupakan 

suatu gejala lukisan anak-anak: “terikat sudut”. Dengan ditunjukkan matahari 

yang setiap saat bergeser posisinya (menurut penglihatan kita, menurut ilmu 

Falaq kedudukan matahari tetap di tempatnya), maka anak akan menyadari 

sedikit demi sedikit bahwa bentuk matahari bulat. Jika matahari dilukis tampak 

lingkaran utuh, tidak hanya seperempat. Posisinyapun kadang-kadang dapat 

berada di dasar cakrawala, di tengan atau dilangit bagian atas. Dengan demikian 

anak tidak terikat sudut lagi, berarti mereka akan lebih variatif dan kreatif. 

 

 

B. TK Bhineka I Klembon 

 

TK Bhineka I, beralamat di  Klembon, Trirengga, Bantul. Akreditasi : A. 

Status : swasta.  Pendidikan guru: PGTK, status guru kelas, dengan perasaan  

senang dan iklhas. Pembinaan seni lukis dilaksanakan keseluruh anak, kurikuler, 

dengan waktu 20 menit per minggu. Metode pembinaan: ceramah dan tanya-

jawab, dengan pendekatan klasikal dan individual. Motivasi-stimulasi dengan 

cerita dan pengamatan langsung/rekreasi. Setelah adanya penelitian ini waktu 

menjadi 60 menit per minggu. Media yang digunakan adalah pensil dan pastel, 

dengan buku gambar berukuran 20 Cm x 30 Cm.   Teknik yang telah 

dilaksanakan adalah: finger painting, folder print, mozaik, aplikasi, M3 

(Melipat-Menggunting dan Menempel). Setelah selesai melukis, lukisan  

ditumpuk, belum dibingkai dan belum dipajang. Lukisan dibagikan ke anak pada 

akhir tahun ajaran.  
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      Berbagai gejala lukisan anak-anak yang muncul di TK  Bhineka I 

adalah:  

 

1. Gejala stereotype 

 

      Gejala stereotype dan strategi pembinaan di TK Bhineka I Klembon 

dapat diperhatikan pada Tabel 1 (lihat lampiran).  Sebagai contohnya adalah lukisan 

berikut: 

 

 

 
 

  

 

    Gambar 7. Lukisan   Rully Ananda, A,  gejala stereotype TK Bhineka I         

Klembon 
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Menurut guru kelasnya, jika terdapat gejala stereotype  seperti lukisan 

Rully di depan, strategi pembinaannya adalah dengan cerita  dan ditunjukkan 

keadaan alam. Di dalam lukisan Rully ini tampak dua gunung dengan matahari 

terbit di tengahnya. Hal serupa sering diulang-ulang oleh Rully maupun teman 

yang lain, tema yang diberikan”  bebas ”.  Jika hal ini terjadi terus menerus maka 

akan terjadi stagnasi kreatifitas, maka perlu diadakan strategi pembinaan dengan 

cerita/ ditunjukkan kenyataan, agar anak menjadi kreatif. Berikut adalah contoh 

lukisan yang sudah dibina dan tidak stereotype lagi. 

 

 

 
 

 

 

                              Gambar 8. Lukisan  Rully,  kreatif, tidak Stereotype 

 

 

 

Lukisan tersebut sangat menarik, kreatif, komposisi sudah bebas-asimetris, 

terdapat rumah tingkat dua, pohon, matahari dan segitiga coklat di kanan bawah. 
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Media yang digunakan oleh Rully adalah pensil dan pastel. Pensil 

digunakan untuk skets bentuk global, sedangkan pastel digunakan untuk 

mewarna. Tingkat penguasaan teknik masih perlu ditingkatkan, latar belakang 

masih polos belum diwarna. Namun apabila ditinjau dari segi pembinaan, Rully 

telah mengalami perubahan yang sangat berarti, karena semula lukisannya 

menampilkan matahari terbit diantara dua gunung. Pada gambar 8, lukisan 

matahari telah berada disamping rumah, gunungpun sudah tidak dilukis lagi.  

Berikut lukisan Muin, TK Bhineka I Klembon, yang telah berhasil 

mengembangkan gejala stereotype burung beupa angka tiga telungkup, masih ada 

tiga burung, menjadi burung yang lengkap berjumlah enam. Hal ini merupakan   

lukisan hasil pembinaan setelah diadakan penelitian ini. Perhatikan Gambar 9  

berikut, burung lukisan Muin telah ada kepala, leher, sayap dan ekornya. 

 

 

 

 

Gambar 9.  Lukisan Muin, TK Bhineka I Klembon, 

pengembangan gejala  Stereotype burung 
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Perhatikan warna-warni burung terbang, kuning, hijau, ungu, biu, dan 

hitam, sangat berani dan tidak ragu-ragu dalam mewarna. Objek yang lain adalah 

kapal dengan bendera merah putih, berlayar di samudra. Sedangkan di atas burung 

terbang terdapat awan biru,  paling atas  terdapat langit berwarna ungu. Media : 

pensil, pensil warna dan pastel. Pastel digunakan untuk mewarnai samudra 

sedangkan objek yang lain dengan pensil dan pensil warna. Apa yang telah 

dilakukan guru kelas TK Bhineka I Klembon dalam pembinaan seni lukis ini, 

sejalan tujuan pembelajaran pada umumnya.. Tujuan pembelajaran  adalah suatu 

aktivitas  mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif  dengan lingkugan, 

yang menhasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, nilai dan sikap. Setidaknya telah terjadi perubahan keterampilan 

melukis pada diri Muin, semula melukis burung berbentuk angka tiga telungkup, 

tanpa kepala dan ekor, kemudian telah berkembang menjadi burung terbang  

lengkap dengan kepala, leher, sayap , badan dan ekor.  

Sedangkan tingkat penguasaan teknik memang masih perlu peningkatan, 

karena  masih terdapat bidang yang luas dapat berfungsi sebagai langit, masih 

tampak putih belum diolah dengan berbagai warna. Menurut guru kelasnya, 

memang terdapat kendala teknis, sebatas media pensil, pensil warna dan pastel 

yang telah dikenalkan untuk melukis. Cat air sangat terbatas untuk folder print, 

belum digunakan untuk mixed media. Sebenarnya apabila anak-anak telah 

melukis dengan pastel, tinggal mengenalkan penggabungannya dengan cat air, 

maka  akan terjadi kesan perpaduan yang artistik, terdapat bintik-bintik cat air.  
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          Gambar  10. Lukisan Yovi, TK Bhineka I Klembon, gejala Rabatemen 

 

  Lukisan Yovi pada Gambar 10 di atas,  merupakan lukisan yang dibuat 

pada saat penelitian masih berjalan, saat peneliti datang kedua kalinya. Dalam 

lukisan tersebut  tampak adanya gejala rabatemen (rebahan), yaitu pada objek 

empat pohon yang tumbuh  pada lereng gunung sebelah kiri. Hal ini memang 

sesuai dengan tingkat kejiwaan anak, bahwa semua benda termasuk tumbuhan 

tersebut  berdiri tegak pada dasarnya. Karena dasar gunung miring, maka 

pepohonan tersebut menjadi rebah, tidak vertikal sebagaiman tumbuhan pada 

umumnya. Strategi pembinaannya adalah dengan motivasi cerita dan ditunjukkan 

keadaan  alam.  Gejala  yang lain adalah ” terikat sudut” , terlihat  matahari  dilukis  
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seperempat bagian  di sudut kanan atas, begitu juga tampak adanya bentuk burung 

angka tiga telungkup. Namun,  lukisan  Yovi tersebut  cukup kreatif bila dibanding  

dengan teman-temannya. Tampak penyusunan objek yang sangat berani, dengan 

jalan yang  menuju rumah lewat di atas dua gunung  biru, sangat fantastis, hal ini 

sangat jarang ditemui  dalam dunia seni lukis anak-anak. Anak-anak TK ternyata 

sudah dapat melukiskan jalan yang berada di sebelah belakang gunung.  Dengan 

demikian ia telah berusaha melukiskan ruang, secara tidak langsung telah 

mengenal perspektif. 

  Sebagaimana yang diungkapkan Affandi dan Dewobroto (2006) bahwa 

tujuan pembinaan  seni  lukis anak–anak adalah membina dan mengembangkan 

fantasi, sensitifitas, kreatifitas dan ekspresi  agar menjadi harmonis lahir dan 

bathin. Demikian juga halnya bahwa pembinaan seni lukis anak-anak di TK 

Bhineka I Klembon, anak-anak diharapkan peka perasaannya terhadap lingkungan 

alam ciptaan Tuhan yang penuh dengan keindahan alam. Dengan diberikan 

motivasi cerita oleh guru kelas sebelum melukis, maka anak-anak akan terbina 

fantasinya sesuai dengan alur cerita guru. Dengan demikian anak-anak telah 

mendapat suatu bayangan hal-hal yang akan dilukis. Pemberian motivasi-stimulasi 

dengan cerita tersebut dipadukan dengan motivasi-stimulasi ditunjukkan kepada 

kenyataan di alam, mengasilkan suatu lukisan yang fantastis sebagaimana lukisan 

Yovi tersebut.   

  Lukisan Yovi tersebut  menggunakan  media pastel, memang belum 

optimal jika ditinjau dari tingkat penguasaan teknik. Guna peningkatan teknik, 

maka perlu diadakan pembinaan dengan pemaduan teknik basah aquarel cat air.  
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Jika pengadaan  cat air merupakan salah satu kendala ekonomis, maka alternatif 

pemecahannya adalah menggunakan teres (pewarna makanan), relatif murah. 

 

2. Gejala Yuxta position 

 

                              

 

        Gambar 11. Lukisan Rendra, Tk Bhineka I Klembon, gejala yuxta position, 

                              teknik kering- pensil  

 

 

 

Gambar 12. Lukisan  Rofik, TK Bhineka I Klembon, gejala Yuxta position,          

teknik kering -pastel 
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  Jika  diperhatikan pada kedua lukisan pada Gambar 11 dan 12,  keduanya 

menggunakan teknik kering, lukisan Rendra Gambar 11 menggunakan pensil, 

sedangkan lukisan Rofik Gambar 12 menggunakan pastel. Gejala yang muncul 

pada lukisan Rendra  adalah yuxta position, tampak susunan objek berjajar ke atas 

terdiri dari  rumah, di atasnya terdapat awan, bintang. Sedangkan di sebelah kanan 

rumah terdapat tiga gunduk dengan sekuntum bunga yang merekah. Diatas bunga 

terdapat seekor kupu-kupu dan burung. Bila ditinjau dari sisi semiotika, objek-

objek tersebut merupakan unsur-unsur yang bersifat  alamiah, sesuai dengan letak 

maupun kedudukannya. Rumah terletak di atas tanah, dulukis pada bagian tengah 

kertas. Demikian juga tiga gundukan dan sekuntum bunga. Sedangkan  awan, 

bintang kupu dan burung telah lazim berada di atas. Hal ini berarti bahwa anak-

anak sudah faham akan letak-letak benda, baik benda susunan manusia, muupun 

ciptaan Allah SWT. Lukisan Rendra ini dibuat sebelum adanya penelitian ini. 

Belum tampak adanya pengembangan teknik, sangat naif, dan sederhana. 

  Sedangkan lukisan Rofik pada Gambar 12, gejala yang muncul juga 

yuxtaposition, dengan objek berjajara keatas, sangat kompleks, hebat dan sangat 

fantastis. Cerita guru, atau pengalaman anak sangat menentukan hasil lukisan anak. 

Jika dilacak susunan objeknya adalah di sebelah kiri bawah terdapat dua pohon 

yang tumbuh di atas tanah yang berwarna coklat. Di sebelah kanan  dua pohon 

terdapat samudra biru luas dengan sebuah perahu berlayar lengkap dengan bendera 

merah putih. Dua buah gunung biru berbentuk dua segitiga di sisi kanan bawah, 

dengan iringan lima ekor burung terbang di atasnya. Berikut dua buah rumah  di 

atas  samudra  yang  disatukan  dengan  jalan  melengkung berwarna hitam. Rumah  
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yang di tengah beratap coklat, lebih kecil bila dibandingkan dengan rumah yang 

berada di sebelah kiri atas, beratap putih. Bahkan terdapat jembatan layang arah 

atas melintasi jalan  melengkung di bawahnya. Di atas rumah  biru yang berada di 

atas terdapat  tiga awan yang simetris. Gejala Yuxtaposition , sebagaiman yang 

diungkapkan oleh Hajar Pamadhi (2008: 1.46), suatu ketika anak melukis objek-

objek seperti  rumah, pohon, orang, mobil dan lain-lain selalu bertumpuk berjajar 

ke atas, seperti pengamatan burung terbang dari atas. Artinya anak tersebut ingin 

melukiskan  seluruh objek yang menjadi sasaran pandangnya. Dari dua buah 

lukisan tadi yang tergolong lukisan dengan gejala pandangan mata burung, berarti 

bahwa telah ada usaha dari anak-anak untuk memecahkan masalah ruang atau 

demensi, sesuai dengan tingkat pemahaman dan kejiwaan anak.  

  Gejala yang demikian, bagi anak bila ditinjau dari strategi pembinaan seni 

lukis, sebenarnya tidak harus selalu ditunjukkan pada kenyataan di alam. Namun 

hal ini merupakan gejala lukisan anak-anak  yang lazim dan para pembina tidak 

perlu khawatir. Lambat laun anak-anak akan berkembang seiring dengan  

perkembangan kejiwaannya menuju tingkat kedewasaannya. Biarkan demikian 

adanya, namun diperlukan peningkatan teknik. Lukisan Rendra dengan pensil, 

masih diperlukan pengembangan teknik, dengan pastel senenuhnya, atau dipadu 

dengan cat air agar lebih artistik. Sedangkan lukisan  Rofik, telah menggunakan 

pastel, pengembangan teknik dapat dilakukan dengan pemaduan aquarel cat air, 

maka akan terjadi suatu lukisan yang sempurna, artistik. Jika terbatas pada kendala 

ekonomis orang tua, karena harga cat air relatif mahal, maka dapat dipadukan 

dengan teres (pewarna makanan) relatif murah. Warna teres adalah  kuning,  merah,  
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hijau.   Bila  kuning   dengan  merah  dioplos  maka  akan menjadi warna orange. 

Hijau dengan merah , bila dioplos, maka akan menjadi warna coklat. Bila 

menginginkan warna hitam atau biru, dapat menggunakan tinta, dengan demikian 

masalah kendala ekonomis, pemaduan dengan teknik basah sebenarnya dapat di 

atasi , sehingga lukisan anak akan kaya warna, dan lebih menarik. 

  Di TK Bhineka I Klembon, sebenarnya telah ada usaha pengembangan 

teknik seni lukis, “kolas”, teknik melukis dengan tempel menempel, perhatikan 

pada  gambar berikut. 

 

 

 

                      Gambar 13.  Lukisan teknik kolas,  TK Bhineka I Klembon 

 

   Pada Gambar 13 ini,  terdapat objek sebuah telapak tangan kiri biru 

sangat besar,  pada sisi sebelah kiri. Sedangkan  sepasang   mata  berwarna  kuning,  

 



                                                                                                                                  39 

juga besar di sisi tengah atas. Pada sisi kanan bawah terdapat dua anak laki-laki, 

bergandengan dengan tangan berwarna ungu. Usaha pengembangan teknik kolas ini 

masih tampak analitis sekali. Hal ini merupakan usaha pengenalan bentuk dan 

unsur-unsur manusia, seperti telapak tangan, mata, dan tubuh lengkap. Telapak 

tangan yang besar ternyata bukan gejala finanitas (pembesaran bagian anggota 

badan yang penting), tetapi merupakan unsur-unsur yang terpisah. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya nilai C pada masing-masing bentuk, dan tertera tanggal 

yang berbeda. Pada telapak tangan tertera tanggal  24-7-2007, pada tubuh manusia 

lengkap tetera tanggal 27 -7-2007. Hal ini merupakan usaha guru untuk berhemat 

kertas, karena dalam satu lembar kertas gambar berukuran 20 Cm x 30 Cm dapat 

dimanfaatkan untuk membuat beberapa lukisan. Prinsip kesatuan belum tercapai. 

 

3. Gejala X Ray   

Temuan gejala X Ray, pada  lukisan Dhito, perhatikan gamabr berikut. 

 

              

                          

                        Gambar 14. Lukisan Dhito, TK Bhineka I Klembon, gejala X Ray 
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  Strategi pembinaan gejala  X Ray  (tembus pandang), dapat diperhatikan 

pada Tabel 3 (Lihat lampiran), TK Bhineka I Klembon, dinyatakan: dibiarkan agar 

berkembang sendiri.  Perhatikan pada Gambar 14  di depan,  Dhito melukis 

pesawat Jet berwarna hijau, dengan  pilot berpakaian kuning berdiri tampak 

seluruh tubuhnya.  Di sebelah kiri bawah tampak dua orang berwarna coklat muda, 

sedang di atas pesawat Jet tampak pelangi berwarna kuning. Matahari kuning 

bersinar cerah, berada pada kiriatas pelangi. Warna coklat dipakai untuk asap di 

sebelah belakang pesawat Jet. Bila ditinjau dari segi realita, pilot pesawat Jet 

memang tampak bagian kepala sampai dengan  bahu,  bagian perut sampai kaki 

tidak tampak. Namun oleh Dhito, pilot dilukis utuh. Sebagaimana diungkapkan 

oleh Cut Kamaril (2008: 2.21), bahwa  jika anak-anak melukis benda –benda di 

dalam ruangan, rumah misalnya maka semua isi rumah dilukisnya. Dalam lukisan 

Dhito, bukan rumah melainkan pesawat Jet. Pilot di dalamnya dilukis seluruh 

tubuh tampak. Tampak ada beberapa bidang biru di depan pilot dan dibelakangnya   

merupakan perlengkapan elektronik peswat Jet tersebut. 

Secara teknis lukisan Dhito ini menggunakan teknik kering-pastel, goresan 

kurang padat, warna kurang bervariasi,  belum berani menggunakan berbagai 

macam warna, misalnya merah, ungu, pink, orange, sehingga ia akan kaya warna. 

Lukisan tersebut juga tidak dipadukan dengan cat air. Andaikata dipadukan 

dengan teknik aquarel cat air, maka lukisan akan lebih artistik. Lukisan Dhito ini 

dibuat pada saat penelitian masih berlangsung. Pada minggu berikutnya, guru 

telah menyusun program dengan tema yang lain, sudah semestinya Dhito melukis 

dengan tema yang telah disusun oleh gurunya.     
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   4. Gejala Simetris 

 

 

 

Gambar  15.  Lukisan   Andri,  TK Bhineka I Klembon, Gejala Simetris 

 

Gejala simetris muncul pada lukisan Andri, dengan teknik kolas. 

Kebetulan yang menjadi objeknya adalah masjid, kebanyakan bentuknya simetris. 

Pengembangan teknik masih perlu ditingkatkan, karena bagian kanan dan kiri 

masjid masih kosong. Begitu juga di atas masjid masih kosong belum ada 

objeknya. Hal ini dikarenakan waktu yang tersedia hanya 20 menit. Sebenarnya 

jika menemui objek yang simetris demikian masih dapat dikembangkan, dengan 

motivasi pembangkitan ingatan anak, ditanyakan :  Agar suasana tidak panas di 

halaman masjid perlu diapakan anak-anak ? Barangkali akan dijawab: Ditanam 

pepohonan perindang Bu !  Dengan motivasi demikian maka anak akan muncul 

daya ingatnya, dan sangat besar kemungkinan menambah objek pepohonan 

sehingga  bidang di kanan dan kiri masjid terisi, anak akan lebih kreatif. 
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5. Gejala Tegak Lurus Garis Dasar    

  Gejala    “Tegak lurus garis dasar”, ditemui pada lukisan  Monika TK 

Bhineka I Klembon, perhatikan Gambar 16 berikut.  

 

 

 

Gambar  16. Lukisan Monika TK Bhineka I Klembon, gejala Tegak lurus   

garis dasar 

 

 Perhatikan Pada lukisan  Monika ini, objek yang dilukis adalah: rumah  

dengan dinding biru, di sebelah kiri terdapat sebuah pohon besar  yang diapit oleh  

empat kuntum bunga di sebelah kiri pohon, dan disebelah kanan pohon terdapat 

sekuntum  bunga. Di sebelah kanan rumah terdapat sebuah kolam dengan tiga ekor 

ikan, diapit oleh sekuntum bunga di sebelah kiri kolam dan tiga kuntum bunga 

disebelah kanannya. Objek ini semua berdiri tegak lurus pada tanahl. Di atas 

rumah  terdapat  tiga ekor burung dan seekor kupu-kupu.  Matahari  tampak  seper- 
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empat bagian di sudut kiri atas. Hal ini sebenarnya juga merupakan gejala “Terikat 

Sudut”. Strategi pembinaannya adalah dapat dibiarkan saja, agar berkembang 

sendiri, atau dapat juga diberikan motivasi dengan ceritera dari anak , menggali 

potensinya, apa yang menjadi pengalamannya dapat diungkapkan guna 

memperkaya objek. Objek tersebut dapat dilukis di bagian bawah atau atas dari  

deretan objek tadi sehingga menjadi lukisan yang menampilkan objek bervariasi. 

Pada lukisan  Monika tadi deretan objek kebanyakan di tengah, namun ada juga 

anak yang melukis dengan deretan objek terikat dan tegak lurus garis dasar di 

bagian bawah kertas. Dengan demikian  bidang atas atau langit tampak lebih luas. 

Keterikatan anak pada garis dasar ini wajar, karena garis dasar merupakan tanah 

tempat  pepohonan tumbuh, tempat mendirikan rumah , tempat fondasi bendera 

dan lain sebagainya.  Perhatikan Gambar 17, lukisan Endi  berikut. 

 

 

 

 

          Gambar 17. Lukisan Endi,  TK ABA Bogoran, gejala Tegak lurus garis dasar 
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            Dalam penelitian ini gejala  Rebahan, Idiografi, Finanitas, tidak ditemukan  

di TK Bhineka I Klembon. Dengan demikian tidak perlu ada pembahsan mengenai 

gejala-gejala tersebut.  Namun sesuatu yang perlu dicatat bahwa, setelah peneliti 

mengadakan wawancara, observasi, angket dan dokumentasi  dalam rangka 

pengumpulan data, ternyata ada perubahan yang sangat positif dari guru kelas yang 

membina seni lukis. Perubahan tersebut adalah: 

a. Adanya semangat membina seni lukis anak-anak, terbukti dengan 

adanya perubahan jumlah jam pembinaan, semula hanya 20 menit, 

kemudian menjadi 60 menit. 

b. Kertas gambar yang digunakan, semula memakai buku gambar, 

kemudian memakai kertas gambar lepas, sehingga sangat 

memudahkan jika  lukisan tersebut akan di pajang tidak perlu 

memotong. 

c. Adanya kemauan dari Kepala Sekolah untuk mencari guru seni lukis 

yang profesional mengetahui seluk-beluk pembinaan seni lukis 

anak-anak. 

Dengan adanya perubahan sikap dan perilaku dari Kepala Sekolah,  guru 

kelas tersebut, semoga menjadi lebih bermakna pembinaan seni lukis anak-anak di 

TK Bhineka I Klembon.  Apalagi sering adanya lomba lukis dan mewarnai tingkat 

kecamatan, kabupaten, provinsi, secara periodik tiap tahun dan pada even-even 

tertentu, setiap TK dimohon mengirimkan dutanya. Menurut pengakuannya, 

memang belum ada anak didiknya yang berprestasi dalam  berbagai lomba lukis 

anak-anak. Mereka menyadari betapa pentingnya pembinaan seni lukis anak-anak. 
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C. TK  ABA Bogoran  

  TK ABA Bogoran beralamatkan di  Pepe, Trirengga Bantul. Pendidikan 

guru seni lukis: Sarjana Seni. Status pembinaan seni lukis: intra kurikuler. Waktu 

pembinaan: 60 menit per minggu. Media/alat/bahan yang digunakan: kertas, 

pastel, spidol. Teknik melukis: kering-pastel. Ukuran kertas gambar: 21 Cm x 33 

Cm. Finishing: ditumpuk, dinilai, belum dibingkai dan belum dipajang. Metode: 

demonstrasi. Pendekatan: individual. Motivasi dan stimulasi: melihat contoh 

lukisan, lomba, pusat minat, membebaskan ekspresi anak.  Dipamerkan jika ada 

even-even tertentu.                    

 

1. Gejala X ray 

 Gejala  X Ray di TK ABA Bogoran ditemukan pada lukisan berikut. 

 

 

 

                            Gambar 18. Lukisan Dodi, TK ABA Bogoran, Gejala X Ray  
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  Lukisan Dodi dari TK ABA Bogoran ini menujukkan adanya gejala X 

Ray, hal ini dapat dilihat pada tiga orang yang berada di dalam bus. Bus tampak 

pandangan samping  menghadap ke kiri dengan sopir menghadap ke luar samping 

kiri, lucu dan naif. Sopir tersebut dilukis dengan  kepala, kedua tangan memegang 

stir  tampak pandangan depan.  Orang kedua berdiri di tengah dengan kepala 

menengadah, kedua tangan  diangkat ke atas. Orang tersebut dilukis sejak dari 

kepala sampai pantat. Orang ke tiga adalah  wanita berdiri tampak pandangan 

depan, dilukis sejak kepala sampai  dengan paha. Untuk kendaraan bus yang 

normal, penumpang tampak dari kaca sejak kepala hingga  perut saja, tidak sampai 

pantat atau paha seperti pada lukisan Dodi. Memang kaca mobil dilukis besar dan 

lebar sehingga tampak sedemikian rupa. Menurut Tabel 3 (lihat lampiran), strategi 

pembinaannya adalah: dimotivasi dengan cerita, nyanyian, pengayaan bentuk, 

melihat pameran, dan peningkatan teknik. Karena dalam pembinaan menggunakan 

metode demonstrasi, dan anak-anak mencontoh hasil demo guru, maka lukisan 

berikutnya sudah dan mesti ganti tema. Dengan berganti tema ini maka dalam 

lukisan berikutnya sudah berbeda dan tidak menunjukkan adanya  kontinyuitas 

pembinaan gejala X Ray tersebut.  

Gejala X Ray sebetulnya merupakan gejala yang telah lazim pada lukisan 

anak, dan tidak perlu diatasi dengan berbagai strategi pembinaan. Sebagaimana 

ungkapan Cut Kamaril (2008: 2.21) bahwa anak melukis apa yang ia ketahui 

bukan apa yang ia lihat. Dengan demikian maka dirasa perlu sekali adanya 

pelatihan guru-guru seni lukis di TK agar menambah wawasan, sehingga dapat 

membina seni lukis anak-anak sebagaiman mestinya.  
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 Jika diamati pada lukisan Dodi tersebut, tampak adanya penguasaan teknik 

kering-pastel  dapat dikategorikan  sudah memadai. Adapun proses melukisnya 

adalah semula disket dengan spidol setelah dianggap cukup, maka pastel 

digunakan untuk melukis sesuai dengan kehendak anak tersebut. Gejala X Ray ini  

bisa muncul karena anak melukis apa yang ia ketahui, dan bukan apa  yang ia 

lihat, walaupun  dalam lukisan  tersebut  para penumpang tampak dari kaca bus 

yang sangat besar.   

Jika diperhatikan  lukisan  Dodi  tersebut  dapat dikategorikan juga adanya 

suatu gejala Idiografi. Sebab, lukisan bus tampak dari samping, namun mata sopir 

dilukis dua buah seperti tampak depan. Strategi  pembinaan gejala Idiografi di TK 

ABA Bogoran adalah: ditunjukkan kenyataan dan dimotivasi dengan  cerita, 

nyanyian, pengayaan bentuk dan  melihat pameran (lihat lampiran Tabel 7). 

Sebagaimana ungkapkan Soedarso Sp. (1974), bahwa nenek moyang kita telah 

membuat tokoh wayang Kulit Hanoman gaya Yogyakarta, dengan mata dua. 

Padahal wayang Kulit tersebut dibuat dengan posisi pandangan samping. Sampai 

dengan saat ini (tahun 2008), tidak ada orang yang memprotes bentuk dua mata 

Hanoman tadi. Hal ini berarti masyarakat kita dapat menerimanya. Sejalan dengan 

lukisan Dodi tadi yang menampilkan sopir dalam posisi pandangan depan dengan 

mata dua, padahal bus dilukis dari samping,  dapat diterima juga.  Hal ini berarti 

bahwa gejala Idiografi dapat diterima tidak merusak kreativitas.  Strategi 

pembiaannya, adalah peningkatan/pengayaan bentuk, lambat laun  anak  akan 

mengetahui dengan sendirinya, bahwa lukisannya lucu, naif. Sebab, jika anak 

tersebut  ditunjukkan  suasana realita   maka akan terjadi pemaksaan kehendak. Hal 
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ini tidak sesuai dengan tingkat perkembangan kejiwaan anak. Sangat besar 

kemungkinan anak dapat frustasi, enggan melukis. Jika anak sudah demikian 

adanya  maka untuk menanamkan rasa cinta melukis agak sulit, perlu psikho 

terapi.  

  Metode mencontoh,  dapat dilakukan dengan tujuan memperkaya bentuk 

objek. Jika anak sudah kaya akan berbagai bentuk objek, maka tinggal 

membangkitkan kembali dengan cerita dari guru, atau cerita dari anak sendiri 

(dipilih anak yang pemberani). Ditanyakan kepada anak-anak: Siapa kemarin anak-

anak yang  melihat Bantul Ekspo 2008 di Gabusan ? Jika anak-anak sudah melihat 

serentak akan menjawab : Saya!, saya ! Diantara mereka kemudian dicoba: Ayo 

ananda X maju kedepan berceritera tentang Bantul Ekspo 2008 ? Jika anak tersebut 

pemberani maka ia akan bercerita tentang suasana Bantul Ekspo 2008. Kemudian 

ditambah komentar dari guru pembina seni lukis: Bagus sekali ceritanya! Tepuk 

tangan anak-anak. Suasana fantasi anak-anak  sudah mulai mengarah ke Bantul 

Ekspo 2008. Maka tibalah saatnya untuk segera melukisnya. Hal seperti ini disebut 

dengan strategi “pusat minat”. 

Berawal dari pendekatan klasikal kemudian diteruskan dengan pendekatan 

individual, “Tut Wuri Handayani”. Artinya seorang guru tinggal memonitor 

proses melukis anak-anak, apakan ia lancar atau tersendat-sendat, atau sama 

sekali tidak mau melukis. Jika anak sudah lancar tinggal memotivasi dengan 

pengayaan warna dan penguasaan tekniknya. Namun apabila ada anak yang tidak 

mau melukis dan menangis, ini suatu problem tersendiri. Mungkin menangisnya 

karena   orang  tua  tidak  menunggunya,  atau merasa  tidak  dapat  melukis.  Jika  
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sebabnya adalah anak merasa tidak dapat melukis, maka seorang guru dapat 

demonstrasi di depan anak tersebut di kertas lain, coba tirukan bentuk ini. Hal 

seperti ini sering disebut metode Drill. Hal ini merupakan salah satu usaha agar 

anak dapat dan mau melukis. Biasanya anak-anak kelompok A, pada awal-awal 

sering terjadi seperti itu. Namun anak-anak TK, sebetulnya sudah dilatih sedikit 

demi sedikit untuk mandiri. Jika menangisnya disebabkan karena tidak ditunggui 

orngatuanya, maka agar anak tidak menangis, tetap dicarikan orang tuannya agar 

sementara mendampinginya. Jika anak tersebut sudah berinteraksi dengan teman-

temannya cukup banyak kenalannya, maka anak tersebut lambat laun akan 

tumbuh rasa keberaniannya untuk mandiri dan tidak perlu ditunggui orang tuanya 

lagi.  Orang tua tinggal menjemput saat jam sekolah sudah berakhir.  

Dengan strategi “pusat minat” tadi,  maka anak tidak selalu  tergantung 

pada contoh guru. Jika terus menerus diberi contoh, dapat menimbulkan rasa 

ketergantungan, anak enggan melukis jika tidak ada contoh. Sebetulnya anak-anak 

telah mengetahui bentuk berbagai objek disekelilingnya. Maka tinggal 

memotivasi dengan dibangkitkan  minat dan mengungkap kembali memorinya, 

niscaya anak akan melukis dengan gaya dan fantasi masing-masing.  

Sering terjadi orang tua  yang mendampingi anak, ikut melukis di kertas 

milik anaknya, karena anaknya “ngambek”, tidak mau melukis, hal ini 

dimaklumi. Namun hendaknya jangan terus menerus ikut melukis pada kertas 

anaknya, agar lukisan anak murni, dan bukan campur tangan orang tuanya. Anak 

perlu dimotivasi dengan keberanian menggores: ”menggoreslah dengan bebas”, 

niscaya akan timbul keberanian menggores dengan bebas dan lancar. 
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2. Gejala  Tegal lurus garis dasar 

  Gejala Tegak lurus garis dasar, sebagai salah satu contoh ditemukan pada 

lukisan Destia sebagai berikut.  

 

 

 

 Gambar 19. Lukisan Destia,  TK ABA Bogoran, gejala Tegak lurus garis           

dasar 

 

             Pada lukisan Destia tersebut terdapat garis dasar pertama berwarna hijau,  diinjak 

oleh anak wanita paling depan  dengan pakaian serba putih, wajah juga putih, kedua 

tangan terentang, tangan kiri membawa bendera merah putih. Sedangkan kedua anak 

yang lain tampak berdiri pada garis dasar kedua berwarna coklat muda, Kedua anak 

tersebut membawa bendera. Di belakang ketiga anak tersebut terdapat seekor kupu-kupu, 

tiga awan biru dan matahari  bersinar di sudut kanan atas. Strategi pembinaannya, 

peningkatan teknik ,yaitu dengan garis dasar  diwarna hijau dan coklat muda, sehingga 

mengesankan tanah yang ditumbuhi rumput hijau segar. Hal ini terjadi adanya 

pemecahan kesan ruang, jauh dan dekat. 
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            3. Gejala Simetris 

Gejala simetris sebagai contoh di TK ABA Bogoran dapat ditemukan pada 

lukisan  Chincin sebagai berikut. 

 

 

 

                   Gambar 20.  lukisan Chincin, TK ABA Bogoran, gejala Simetris 

 

  Lukisan Chincin tersebut dengan objek rumah berdinding hijau beratap 

coklat berada di tengah kertas, di depan rumah terdapat  sebuah bendera merah 

putih berkibar megah. Sedangkan di sebelah kiri rumah terdapat sebuah pohon  

berwarna orange  berdaun lima. Disebelah kanan rumah terdapat sebuah pohon 

bercabang daun rimbun.  Disebelah kiri pohon yang rimbun terdapat seekor burung 

berwarna coklat. Di sisi atas terdapat tiga awan. Di sebelah kakan dan kiri  rumah 

terdapat  semak-semak. Walaupun dibagian kanan dengan kiri kertas objeknya 

tidak sama persis, hal ini termasuk kategori gejala Simetris.  



                                                                                                                                 52 

  Gejala simetris ini tidak terdapat pada tabel berbagai gejala lukisan anak-

anak TK. Strategi pembinaannya adalah, menurut Winkel (1987), bahwa belajar 

adalah suatu aktivitas mental/psikhis yang berlangsung dalam interaktif aktif 

dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, dan keterampilan, nilai dan sikap. Bertitik tolah dari teori tersebut, 

maka strategi pembinaannya adalah, anak-anak dapat diajak melukis di alam 

terbuka, sehingga mereka akan menemukan suatu komposisi objek yang sangat 

besar kemungkinan tidak simetris susunannya (asimetris). Hal ini pelaksanaannya 

dapat bersama dengan  rekreasi  di suatu objek yang relatif memungkinkan melukis 

bersama di alam terbuka. Di TK ABA Bogoran hal ini memang belum pernah 

dilakukan. Sebelum melukis bersama di tempat objek yang jauh dari sekolah, maka 

dapat dilatih terlebih dahulu melukis di halaman sekolah. Sebab jika anak-anak 

belum terbiasa melukis di luar, anak-anak akan merasa minder, takut-takut dan 

malu. Namun apabila anak-anak telah dilatih terbiasa melukis di luar ruangan, 

maka rasa minder, takut dan malu akan terkikis dengan sendirinya. Suatu contoh 

anak-anak diajak rekreasi dan melukis di Kebun Binatang Gembira Loka, 

Yogyakarta, maka perlu persiapan papan kecil sebagai alas/meja gambar, pastel, 

spidol dan cat air. Carilah tempat yang teduh, shingga anak-anak nyaman dalam 

melukis. Siapkan peralatan yang lengkap, ambil posisi yang indah diusahakan 

susunan objek tidak simetris, setelah siap maka melukis dimulai. Akan lebih bagus 

apabila ada doorprize dan hadiah sepuluh besar karya anak-anak dan diberikan 

hadiah yang layak. Hal ini akan merangsang ana-anak untuk melukis dan maju 

berprestasi dengan baik. Anak-anak dan orang tua menjadi segar kembali. 
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4. Gejala   Finanitas 

  Gejala Finanitas, sebagai contoh adalah dapat dilihat pada  lukisan  Vivi, 

TK ABA Bogoran berikut. 

 

 

 

         Gambar  21. Lukisan Vivi, TK ABA Bogoran, gejala Finanitas 

 

  Gejala Finanitas  tersebut dapat diperhatikan  pada kepala wanita yang 

memakai cunduk mentul sejumlah lima buah, tampak lebih besar dari kepala laki-

laki yang memakai blankon. Cunduk mentul merupakan bagian yang uatama, jika 

dibuat kecil maka cunduk mentul kurang jelas. Anak-anak memang belum 

mengenal   proporsi,    dan   belum   saatnya   dikenalkan  proporsi   manusia.  Jika  
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dikenalkan  proporsi manusia belum  saatnya.  Gejala finanitas  juga tampak pada 

kepala laki-laki, sebab kepala tersebut  lebarnya sama dengan lebar badannya. 

Tema lukisan tersebut adalah peragaan busana daerah. Lukisan ini merupakan hasil 

pembinaan dengan strategi  motivasi   cerita (lihat lampiran Tabel 8),  dipadu 

dengan demonstrasi di kertas gambar.  Anak-anak melukis dengan mencontoh  

lukisan hasil demonstrasi guru. Walaupun  mencontoh lukisan guru, sebagaimana  

ungkapan Winkel  (1987), bahwa belajar adalah suatu aktivitas  mental/psikhis 

yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang mengasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai dan 

sikap. Dalam hal ini  terjadi aktivitas mental/psikhis Vivi, dan terjadi interaktif 

dengan lingkungannya. Lingkungan Vivi adalah seni lukis anak-anak TK ABA 

Bogoran. Dari hasil interaksi ini menghasilkan perubahan-perubahan, terutama 

perubahan keterampilan dalam melukis. Dengan mengamati contoh lukisan guru  

kemudian Vivi melukis disertai dengan perasaan/aktivitas mental, maka 

menghasilkan suatu lukisan yang mirip, serupa namun tidak sama.  

  Gejala finanitas pada lukisan Vivi ini,  sebagaiman ungkapan Dimiyati 

(1999: 297), menyatakan bahwa pembelajaran adalah kegiatan guru secara 

terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif  

yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Sumber belajar terkait dengan 

lukisan Vivi yang mengandung gejala finanitas ini , adalah perlu adanya contoh-

contoh lukisan anak-anak yang cukup bervariasi, sehingga akan membuka 

wawasan baru baginya. Dengan demikian maka anak akan berkembang corak 

lukisannya.    
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         5. Gejala  Kiri ke kanan       

  Gejala Kiri ke kanan ini juga banyak didapatkan pada lukisan anak-anak.     

Perhatikan lukisan berikut ini. 

                                                                                           

 

 

          Gambar 22. Lukisan  Aziz, TK ABA Bogoran Gejala Kiri ke kanan 

 

  Gejala  kiri ke kanan ini dapat diperhatikan pada lukisan Aziz tersebut, 

tampak dari sebelah kiri lukisan pohon, dua hewan berkaki empat (kuda) berwarna 

orange. Kuda di depan lebih kecil daripada kuda yang beradada di belakang. Kuda 

di belakang dinaiki oleh seorang dengan memegang tali kendali. Lukisan kuda 

tersebut  dimulai dari kepala (kiri), ke kanan yaitu leher, badan, ekor dan kaki, 

tampak kedua kepala kuda makan daun. Di atas kedua hewan terdapat tiga awan 

berwarna biru. Sedangkan matahari berwarna kuning dan bersinar  dilukis pada 

sudut kanan atas. Pernyataan ruang dapat diperhatikan adanya garis lurus pada sisi 

bawah.  Latar belakang tampak masih polos putih , belum di olah.  
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  Gejala lukisan Kiri ke kanan  ini terpengaruh oleh ketentuan menulis huruf 

Latin yang dimulai dari kiri  ke kanan. Guna memberikan variasi agar tidak 

memulai melukis dari sisi kiri ke kanan terus menerus, maka  diperlukan strategi 

pembinaan : 

a. Melukis mulai dari kanan, baik dengan objek hewan ,  tumbuhan, 

maupun benda artifisial. 

b. Melukis mulai dari tengah kemudian mengarah ke kanan dan ke 

kiri  hingga memenuhi bidang lukisan. 

c. Melukis mulai dari tengah atas menuju bawah dan kemudian 

menyebar ka kanan dan ke kiri hingga memenuhi bidang lukisan. 

Minimal dengan tiga macam strategi pembinaan di atas, akan mengatasi 

lukisan anak-anak dengan gejala Kiri ke kanan. Contoh gejala  Kiri ke kanan pada 

lukisan anak yang lain adalah  pada lukisan Rendra berikut. 

 

 

        

          Gambar 23. Lukisan  Rendra, TK Bhineka I Klembon, gejala  Kiri ke kanan 
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              Contoh lain gejala lukisan anak-anak Kiri ke kanan , pada lukisan berikut. 

 

 

 

 Gambar 24. Lukisan Rendra,   TK Bhineka I Klembon, gejala Kiri ke kanan 

                       Tanggal 17-1-2008 dan 12-4-2008 

 

            Dalam lukisan Rendra TK Bhineka I Klembon, pada Gambar 24  tersebut 

tertera tanggal pembuatannya yaitu tanggal 17-1-2008 dan 12-4-2008, hal ini 

menunjukkan bahwa dalam kurun waktu  tiga bulan anak tersebut tetap 

menunjukkan adanya gejala Kiri ke kanan. Dengan objek dokar, mobil jenis kijang 

dan jenis picup. Objek dokar, mobil-mobil tersebut dilukis mulai dari kiri ke 

kanan, yaitu dari kepala mobil kemudian  badan dan bagian belakang.  Strategi 

pembinaannya, setelah adanya penelitian ini, guru kelas  memotivasi dengan cerita 

dan pengayaan bentuk sehingga menghasilkan lukisan sebagaimana pada Gambar     

12 Lukisan Rofik , TK Bhineka I Klembon pada halaman 35 depan.    
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  Jika pembinaan seni lukis anak-anak TK ABA Bogoran  salah satunya 

adalah dengan bebas berekspresi, maka hasil lukisannya mesti sangat bervariasi 

tema dan objeknya. Dari hasil pengamatan yang mendalam tentang lukisan anak-

anak TK tersebut menunjukkan adanya tema dan corak yang sangat mirip, karena 

dengan metode mencontoh lukisan. Jika pembinaan  demikian dilakukan terus 

menerus maka sebenarnya akan menimbulkan suatu pertanyaan kapan  anak-anak 

TK ABA Bogoran bebas berekspresi sebagaimana tertera pada halaman 45 di 

depan ?  

         Pada suatu saat dan secara periodik, mestinya diberikan tema pilihan 

minimal  tiga. Misalnya tema pertama: “susana perayaan  HUT Kemerdekaan RI 

ake - 63 di kampung masing-masing”. Tema kedua : “Karnaval seni dalam rangka 

HUT Kemerdekaan RI ke - 63 “. Tema ketiga: “ Bantul Ekspo 2008 di Gabusan”. 

Dengan diungkap melalui cerita guru, masing-masing tema dan anak-anak 

dimohon menanggapinya, niscaya anak-anak akan timbul fantasinya dan akan 

melukis yang berbeda-beda. Dengan demikian maka pemberian motivasi-stimulasi 

bebas berekspresi akan tercapai.  

 Guna peningkatan apresiasi seni kepada anak-anak, guru dan orang tua, 

maupun umum, maka disarankan : diperlukan pemajangan karya pada papan 

pajang yang bersifat aman, permanen, dan diganti secara periodik. Alangkah 

baiknya jika beberapa karya yang unik, lucu, naif, artistik, dan esetetis dapat 

dibingkai dan dipajang di ruang-ruang sebagai hiasan, dan sebagai koleksi abadi, 

sehingga jika dibutuhkan sewaktu-waktu untuk pameran, “siap”.  Agar lukisan 

lebih awet dapat dilapis dengan fiksatif transparan, baru dibingkai. 
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D. TK Pembina Manding 

  TK Pembina Manding beralamatkan di Manding, Sabdodadi, Bantul. 

Status: swasta. Pendidikan Guru: Sarjana Pendidikan Seni Rupa (peneliti). Status 

Seni Lukis: Ekstra kurikuler, diikuti oleh seluruh anak TK. Pelaksanaan bersama-

sama di lorong kelas bentuk L. Waktu : 90 menit. Media/alat/bahan: kertas gambar 

(buku) ukuran  22 Cm x 32 Cm, pensil, spidol, pastel, cat air, tinta hitam, palet, 

kuas, pasta ajaib, benang. Teknik melukis: kering-pastel, mixed media (spidol, 

pastel, cat air), tarik-benang, folder print, finger painting. Finishing: dikumpulkan 

, dipajang secara periodik, dikoleksi sebagian kecil, dan dikembalikan ke anak 

pada akhir tahun. Strategi pembinaan: pendekatan klasikal, individual, 

demonstrasi, cerita dari guru, motivasi-stimulasi dengan pusat minat, ekspresi 

bebas. Mengikuti berbagai lomba di tingkat kecamatan, kabupaten. Mengirimkan 

lukisan anak di harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta.   

  Teknis pelaksanaan pembinaan seni lukis anak-anak di TK  Pembina 

Manding: seorang guru seni lukis dibantu beberapa  guru kelas. Kendala: karena 

tidak di ruang kelas,  suara guru walaupun sudah  keras, suara tetap menyebar 

sehingga kurang  terfokus. Kelompok A dan B dibina bersama-sama, tingkat 

kemampuan dan pengalaman anak tidak sama, sehingga guru harus menyelami dan 

menyesuaikan dengan tingkat kemampuan anak. Guna mengantisipasi hal ini, 

maka pada hari pertama kali pembinaan diadakan pretes guna mengetahui 

kemampuan awal., sebagai titik-tolak pembinaan. Kebanyakan anak-anak melukis 

pemandangan dengan dua gunung, perhatikan Gambar 25 lukisan Novia B2. 
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 Gambar 25. Lukisan Novia, TK Pembina, Pemandangan dua gunung 

 

                                                                                                                                         

 

 

           Gambar 26. Lukisan Novia, TK Pembina, Pemandangan bergunung-gunung  



                                                                                                                                            61 

1. Gejala Stereotype 

   Lukisan dua gunung, di TK Pembina Manding  selalu muncul  pada awal 

pembinaan. Sebagai contoh lukisan Novia kelompok B2, pada Gambar 25, muncul 

dua gunung berwarna hijau muda. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan, siapa 

sebenarnya yang telah lebih awal mendasari kemampuan anak dengan melukis 

pemandangan dua gunung ? Hal ini merupakan bawaan anak sejak dari rumah, 

untuk menemukan jawabannya perlu adanya penelitian yang lebih mendasar lagi. 

Jika lukisan dengan dua gunung ini, tidak segera dibina, maka anak akan selalu 

melukis dengan dua gunung terus menerus, hal ini akan menjadi gejala stereotype. 

Pada lukisan Novia  juga terdapat  seperempat matahari di sudut kiri atas, hal ini 

sebenarnya juga merupakan gejala terikat sudut, perlu pembinaan juga. Gejala 

simetris juga muncul adanya dua pohon di sebelah kiri gunung kiri dan disebelah 

kanan gunung kanan. Di atas gunung terdapat dua awan berwarna coklat.  Pada 

cakrawala sebelah kiri terdapat deretan pepohonan. Gunung kanan mengeluarkan 

asap sebagaimana gunung Merapi di Sleman, apakah dua gunung ini merupakan 

pengaruh alam gunung Merbabu dan Merapi ? Memang jika dilihat dari daerah 

Bantul kedua gunung tersebut berdampingan tampak sangat indah dan gagah. 

Separuh kertas bagian bawah terbagi dua bidang, sebelah kiri adalah samudra 

berwarna biru dengan lima buah perahu. Bidang sebelah kanan merupakan daratan 

berwarna coklat dengan sebuah rumah, bendera merah putih dan sebuah pohon. 

Teknik melukis, mixed media , perpaduan antara pensil, pastel dan cat air, cukup 

artistik bila ditinjau dari segi teknik. Sapuan cat air merah pada bagian bawah dan 

kuning pada bagian atas, menambah kesan bintik-bintik artistik.   
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  Perhatikan Gambar 26, lukisan Novia  setelah ada pembinaan. Teknik 

mixed media, perpaduan  pensil, pastel dan cat air. Objek: matahari berwarna 

merah, bersinar biru, sudah berbentuk lingkaran, tidak berada di sudut kiri lagi, 

sudah di tengah di atas  lima gunung berwarna coklat dengan bintik-bintik merah. 

Tampak ada sebuah awan biru di sebelah kanan matahari. Nama Novia B2 ditulis di 

sudut kiri atas, ini sebagai pengisi bidang atas. Sedangkan objek perempatan jalan 

berwarna putih, salah satu arah menuju cakrawala. Objek seorang anak  dengan 

kepala besar, kedua tangan terbuka lurus hizontal berdiri di tepi jalan. Tampak  

mobil kecil di sebelah kiri anak tersebut. Anak-anak memang belum mengenal 

proporsi, hal ini merupakan sifat kejiwaan anak, belum saatnya dikenalkan 

proporsi. Besok jika ia sudah berumur sekitar 12 tahun akan tahu dengan sendirinya 

tentang proporsi benda satu dengan lainnya. Disebelah kanan anak tertera sebuah 

rumah  dengan tiga lantai, dinding warna merah. Di sebelah kanan rumah tumbuh 

sebatang pohon dengan lima gerombol daun. Sedangkan  tanah dengan warna 

hitam, langit merah. 

  Strategi pembinaannya (lihat lampiran Tabel 1), ditunjukkan kenyataan, 

motivasi-stimulasi dengan cerita, pengayaan bentuk dan peningkatan teknik. 

Dengan ditunjukkan kenyataan bahwa di desa Manding merupakan sentra industri 

kerajinan kulit, telah banyak rumah perajin yang bersusun, dan bagus-bagus. 

Semula anak hanya melukis objek rumah berlantai satu dengan tembok kuning 

(lihat Gambar 25). Begitu juga dengan adanya gejala terikat sudut  matahari tampak 

seperempat bagian pada Gambar 25, dengan dimotivasi bahwa matahari itu berjalan 

dari timur ke barat (kelihatannya), maka anak-anak akan mengetahui dan  memaha- 



                                                                                                                                  63 

minya. Kemudian tampak ada  perkembangan  pada  Gambar 26, matahari sudah 

berujud lingkaran penuh dan tidak di sudut lagi. Gejala stereotype gunung dua pada 

gambar 25, dimotivasi dengan cerita bahwa di daerah kabupaten Gunung kidul, 

sebelah timur Bantul, banyak terdapat puncak-puncak gunung dan lebih dari dua, 

maka anak-anak juga melukis dengan gunung yang lebih dari dua buah. Tampak 

pada gambar 26 terdapat lima puncak gunung, dengan demikian maka Novia sudah 

meninggalkan gejala stereotype gunung dua.  

  Pengembangan teknik sangat diperlukan bagi anak-anak TK Pembina, 

semula sebelum penelitian ini berlangsung, anak-anak melukis dengan pensil, 

pensil warna, dan pastel. Cat air belum dikenalkan untuk melukis. Tetapi setelah 

adanya penelitian ini tampak adanya pengembangan teknik, yaitu mixed media. 

Kombinasi antara pensil atau spidol, pastel dan cat air, sehingga hasil lukisannya 

tampak lebih bervariasi dan artistik. Dengan sapuan cat air maka bidang-bidang 

yang semula kosong belum kena pastel akan tersapu warna-warni, dan apabila cat 

air tersebut menyapu warna pastel, maka warna pastel tidak tertutup seluruhnya, 

dan menimbulkan kesan bintik-bintik menambah variasi dan artistik. 

  Penggunaan warna cat air sangat bebas, perhatikan langit dengan warna 

merah, tanah dengan warna hitam pada Gambar 26. Gunungpun diwarna coklat, 

tidak biru terus menerus. Jalan diwarna putih, dinding dicat merah. Hal ini 

menunjukkan bahwa warna bagi anak tidak mesti digunakan sesuai dengan 

kenyataannya, namun sesuai dengan selera anak. Dengan demikian anak akan lebih 

bebas berekspresi, sebagaimana salah satu strategi pembinaannya adalah bebas 

berekspresi, tercapai. 
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              Gambar 27.  Lukisan Banu,  TK Pembina Manding, gejala Tegak lurus garis 

dasar 

 

 

 

 

             Gambar 28. Lukisan Banu, TK Pembina Manding, gejala Finanitas 
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Berseni merupakan suatu kebutuhan anak dalam mengutarakan pendapat, 

berkhayal, berimajinasi, bermain, belajar, memahami bentuk yang ada disekitar 

anak, merasakan kegembiraan, kesedihan dan rasa keagamaan (Earl W. 

Linderman, Donald W. Herberholz, 1979 dalam Hajar Pamadhi 2005). 

Sebagaimana pendapat tersebut, maka Banu, B2, TK Pembina Manding  dalam 

Gambar 27, ia  berkhayal, berimajinasi, bermain, dan memahami bentuk yang ada 

disekitar anak, yaitu suasana pasar malam. Ia dapat merasakan kegembiraan pada 

saat melukis, tampak ada rumah, mobil kuning,  balon biru, merah, hijau, kuning, 

drymolen  berwarna ungu, pink, biru muda , biru tua. Objek ini semua tegak lurus 

pada garis dasar berwarna hijau rumput. Sedangkan di atas tampak burung-burung 

berterbangan disekitar bulan tampak separuh, empat awan biru menyertainya. 

Gejala tegak lurus garis dasar ini tidak apa-apa, wajar, Strategi pembinaannya 

dengan peningkatan teknik mixed media, pastel dipadukan dengan cat air. Ia 

cukup berani menggunakan warna, cat air warna coklat ia gunakan untuk 

menyapu bidang langit, sehingga lukisan tampak artistik.  

  Gejala Finanitas muncul pada lukisan Banu (Gambar 28), yaitu tampak 

adanya seorang manusia berbaju merah dengan tangan kanan lebih panjang dan 

besar  daripada tangan kirinya. Posisi orang tersebut berada di tengah bawah, dua 

buah mobil berada di sebelah kanan dan kirinya berwarna pink dan kuning. Orang 

tersebut sedang mengatur lalu lintas. Tangan yang aktif  bergerak mengatur 

lalulintas diperbesar dan diperpanjang, di sini letak keunikan gejala Finanitas 

tersebut. Strategi pembinaannya, cukup dengan peningkatan teknik, yaitu Mixed 

media, perpaduan pastel dan cat air, sehingga lukisan tampak artistik. 
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             Gambar 29.  Lukisan Fia, TK Pembina Manding,  gejala melukis mini 

 

 

       

 

 

           Gambar 30. Lukisan Fia, TK Pembina Manding,  melukis penuh kertas 
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  Gejala yang muncul pada anak-anak TK pada umumnya adalah melukis  

dengan objek  kecil-kecil, dan tidak memenuhi bidang lukisnya, karena kebiasaan 

menggunakan pensil dalam membuat skets. Hal ini juga dialami oleh Fia dai TK 

Pembina Manding, perhatikan Gambar 29. Fia hanya melukis pada seperempat 

bagian bawah kertas, dengan objek: kolam, tiga gunung biru, dua burung, 

matahari, dua awan biru, dua rumah dan satu pohon. Ia berusaha membatasi ruang 

dengan garis berbentuk segi empat. Padahal ukuran kertas ini relatif kecil 22 Cm x 

32 Cm. Bila ditinjau dari sisi semiotika, hal ini merupakan tanda-tanda adanya 

ketakutan penguasaan bidang.  Padahal lukisannya walaupun mini cukup menarik, 

sudah tidak muncul gejala stereotype. Lukisan tersebut dibuat dengan teknik 

kering-pastel. Jika hal ini dibiarkan saja maka akan terus menerus melukis kecil 

dengan objek yang kecil-kecil pula, tidak sepadan dengan teman yang lain, akan 

terjadi ketimpangan. Maka diperlukan strategi pembinaan: dengan menunjukkan 

lukisan teman yang lain yang telah dapat melukis dengan objek yang penuh, dan 

tidak mini lagi. Dalam hal ini juga dibina dengan peningkatan terknik mixed 

media, yaitu perpaduan pastel dan cat air. Pensil digunakan untuk skets terlebih 

dahulu, pastel digunakan untuk mewarnai  bentuk objek, dan cat air digunakan 

untuk menyapu seluruh permukaan kertas sehingga penuh sebagai latar belakang. 

Dengan demikian maka Fia sudah tidak takut-takut lagi melukis, perhatikan 

Gambar 30. Gambar 30, merupakan lukisan Fia yang telah menguasai seluruh 

bidang lukis (22 Cm x 32 Cm), dengan objek: Ayunan, plorodan, gunung biru tiga 

buah, seekor burung di sebelah kiri atas, matahari di sudut kanan atas, dan gedung 

TK bertingkat di sebelah kanan. Fia telah menguasai seluruh bidang lukisnya. 
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9. Gejala Simetris 

 

 

  
 

 

 

                       Gambar 31.   Yuli, A1, TK Pembina Manding, gejala simetris 

 

 

 

             
 

 

                             

                                 Gambar 32. Yuli, A1, TK Pembina, lukisan asimetris 
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Gejala Simetris muncul pada lukisan Yuli A1 TK Pembina Manding, 

perhatikan Gambar 31. Pada Gambar 31  tertera objek utama di tengah dengan 

pasta ajaib, goresan spontan. Di atas goresan besar tersebut tertera dua ekor kupu-

kupu, kupu sebelah kiri berbulu merah, kanan berbulu kuning. Sekuntum bunga 

besar berada disebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan juga terdapat sekuntum 

bunga kecil. Susunan yang demikian ini dapat dikategorikan gejala Simetris. 

Teknik lukisan ini adalah mixed media, menggunakan pasta ajaib, spidol dan 

pastel. Strategi pembinaannya adalah ditunjukkan kenyataan (lihat lampiran Tabel 

5), dan saat itu adalah Hari Ulang Tahun  TK Pembina ke-45, dirayakan dengan 

sederhana pemotongan tumpeng. Peristiwa  tersebut sangat mengesankan anak-

anak,  sebagai tanda syukur kepada Allah SWT, bahwa TK Pembina tetap eksis 

sampai dengan tahun 2008. Perhatikan Gambar 32, lukisan tersebut merupakan 

hasil pembinaan guna mengatasi gejala Simetris. Objek: tulisan Allah (Arab) 

dalam lingkaran, dengan sinar kebesaran yang beraneka warna, merah, kuning, 

coklat, hijau. Tampak tiga anak TK  berada disamping tumpeng berwarna kuning. 

Anak sangat peka terhadap peristiwa yang baru saja dilihatnya, maka dilukislah 

tumpeng tadi. Di sisi sebelah kiri terdapat objek balon hijau dan merah, mengisi 

bidang guna mengimbangi  tulisan HUT TK Pembina 45 di sebelah kanan. 

Walaupun anak-anak belum dikenalkan masalah keseimbangan, secara spontan ia 

melukis berdasarkan pengamatan dan perasaannya, sehingga menghasilkan 

lukisan yang  cukup artistik juga.  Lukisan Yuli  tersebut menggunakan skets 

spidol, diwarna dengan pastel, warna kuning mendominasinya.  
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10. Peningkatan Teknik  

 

 

    
 

 

 

         Gambar 33.  Lukisan Dhany,  A2, TK Pembina, mixed media, pastel, cat air 

 

 

 

 
 

 

   Gambar 34. Lukisan Dhany,  A2, TK Pembina, mixed media, pasta ajaib, pastel. 
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  Pada Gambar 33, merupakan salah satu usaha peningkatan teknik, semula 

anak-anak melukis menggunakan pensil dan pastel, hasil lukisan kurang optimal. 

Kebanyakan  lukisan anak-anak TK Pembina Manding menggunakan pensil dan 

pastel, masih banyak bidang kosong putih belum bermakna. Setelah adanya 

penelitian ini, maka salah satu usaha meningkatkan kemampuan teknik melukis  

dengan perpaduan antara pensil, pastel dan cat air (mixed media). Skets dengan 

pastel berwarna–warni, kemudian disapu dengan cat air biru, sehingga mengikat 

menjadi satu kesatuan utuh. Walaupun tampak adanya gejala yuxta position pada 

objek-objeknya: mobil tersusun di atas tiga orang jamaah pada sisi kanan kertas, 

namun lukisan ini menunjukkan adanya usaha peningkatan teknik.  Gambar 33 

tersebut bertemakan agama, pengajian tahun baru hijrah 1429 H. Pengajian 

diadakan pada malam hari dengan adanya  bulan sabit di sisi kanan atas.  

  Teknik yang lain adalah perpaduan antara teknik kering-pastel dengan 

basah-pasta ajaib (Gambar 34). Dhany melukis  serumpun bunga berwarna-warni 

dengan pasta ajaib. Sedangkan untuk menyatakan dasar rumput digores dengan 

pastel hijau. Sedangkan warna biru pastel digunakan untuk membuat latar belakang 

mengesankan langit. Secara keseluruhan lukisan tersebut menunjukkan adanya nilai 

artistik. Salah satu nilai artistik dapat diperhatikan pada  perpaduan warna-warni  

dedaunan bunga. Pasta ajaib terdiri dari tiga warna pokok, biru, merah, kuning, 

setelah diolah oleh Dhany menjadi  daun berwarna ungu, hijau, dan orange. Cara 

melukis dengan pasta ajaib sangat mudah, dengan menuangkan tiga warna pokok 

tadi  secara berhimpitan, kemudian digores-gores dengan bilah secara bebas sesuai 

dengan selera membentuk  tangkai dan dedaunan bunga yang  sangat variatif.    
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     Gambar  35. Lukisan Erlinda, TK Pembina, teknik Tarik benang 

 

 

 

 

                       
 

 

                 Gambar 36. Lukisan Dani, TK Pembina Manding,  Folder print 
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  Dalam Gambar 35 dan 36  tersebut merupakan contoh temuan dalam 

penelitian ini, sebagai salah satu usaha pengayaan teknik melukis pada anak-anak 

TK Pembina  yaitu dengan : “Tarik Benang” dan Folder Print” (lihat lampiran 

Tabel 1).  Di dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam usaha mengatasi gejala 

stereotype, diadakan peningkatan/ pengayaan teknik.  Bentuk kedua lukisan 

tersebut memang simetris, merupakan ciri khas dari teknik tersebut, karena cara 

melukisnya adalah sebagai berikut. Lukisan Erlinda pada Gambar 35, dengan cara 

benang diwarna dengan pasta ajaib, kemudian ditaruh di setengah bagian kertas,  

dan dibentuk berkelok-kelok. Setengah bagian kertas sebelahnya dilipat kearah 

benang yang telah berwarna tadi, kemudian tekan dari bagian atas dan ujung 

benang ditarik, maka jadilah lukisan  yang berkesan kelok-kelok sangat artistik.. 

Jika  satu helai benang diwarna lebih dari satu warna, maka lukisan akan 

menhasilkan perpaduan warna bekas tarik benang lebih kaya dan  menarik.  

  Gambar 36, lukisan Dani dengan teknik Folder print , menghasilkan 

lukisan simetris juga, hal ini juga merupakan ciri khas teknik ini. Lukisan tersebut 

berbentuk seperti kendi dengan variasi perpaduan warna  dan tekstur yang sangat 

artistik. Teknik pembuatannya sangat mudah, kertas gambar dilipat ditengah, buka, 

dan tuangkan pasta ajaib tiga warna ditengah kertas yang telah ada bekas  lipatan. 

Tangkupkan kertas tadi, menjadi setengah bagian, dan gosok-gosok dengan ujung 

kuku / jari dengan gerak bebas, buka kembali, niscaya jadilah lukisan yang sangat 

menarik. Kedua teknik ini belum dikembangkan lebih lanjut. Sebenarnya teknik ini 

masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan perpaduan kedua teknik tersebut, 

sehingga akan menghasilkan lukisan yang lebih unik. 
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              Gambar 37. Lukisan Rida, TK Pembina, mixed media pastel-finger painting 

 

 

 

 Sebagaimana ungkapan Soedarso Sp. (1987 : 10), bahwa seni lukis 

merupakan  suatu pengucapan pengalaman estetis yang ditumpahkan  dalam 

bidang dua demensional  dengan garis, warna dan tekstur. Maka Rida tersebut 

juga sudah memenuhi kriteria seni lukis sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Soedarso Sp. tersebut. Pengalaman estetis Rida ditumpahkan  dalam bentuk  

sekuntum yang tumbuh dari onggokan tanah yang berwarna warni, di bawah terik 

matahari dan tampak seekor burung di atasnya. Lukisan ini merupakan 

pengembangan Finger painting (melukis dengan jari, bahan pasta ajaib), 

dipadukan dengan teknik kering-pastel. Menitik goresan pada sekuntum bunga, 

sangat ekspresif  dan lancar, apakah ini goresan anak atau wali yang 

menungguinya ? Memang kadangkala ada wali yang campur tangan. 
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  Kendala yang dihadapi dalam pembinaan Seni Lukis anak-anak di TK 

Pembina Manding pada tahun ajaran 2007/2008 adalah :  diikuti oleh seluruh anak 

berjumlah 82 anak, kelompok A1, A2, B1 dab B2. Pembimbing merasa kwalahan, 

secara ideal sebaiknya  dilaksanakan 4 sesi. Pemecahan: pada tahun ajaran 

2008/2009 pelaksanaan ekstra lukis, tetap diikuti oleh seluruh anak, namun  

dijadikan dua kelompok, yakni kelompok A dan kelompok B secara terpisah, pada 

hari Sabtu, secara berselang-seling. Dengan pelaksanaan demikian ini, pembinaan 

ekstra lukis menjadi lebih terfokus, karena tidak terlalu banyak anak, guna 

pendekatan individual agar lebih intensif. Kendala yang lain adalah masalah bahan 

dan alat, ada beberapa anak yang hanya membawa pensil, tidak membawa pastel 

apalagi cat air. Dengan pensil memang anak tetap juga dapat melukis, namun 

lukisannya  hitam putih, kurang  bervariasi. Anak tersebut sering mengganggu 

meminta pastel temannya, jika temannya mengijinkan, maka dia dermawan. 

Namun ada juga teman yang tidak mengijinkan pastel diminta untuk melukis, anak 

yang akan meminta pastel tersebut menjadi kecewa dan sering ngambek , 

kemudian tidak mau melukis.  Pemecahan: disarankan kepada orang tua/wali 

untuk ikut berpartisipasi pengadaan pastel walaupun  isi 12 warna, akhirnya pada 

minggu-minggu berikutnya kendala tersebut  dapat teratasi.  

  Guna menanamkan nilai apresiasi seni, lukisan anak-anak TK Pembina 

dipajang  dan diganti secara periodik setiap minggunya. Hal ini juga menanamkan 

rasa bangga kepada anak, bahwa lukisannya dapat dinikmati oleh orang banyak. 

Karena papan pajang terbuka belum dilapis kaca, maka beberapa lukisan sering 

hilang, diambil oleh anak kampung  bermain secara bebas, melompat pagar. 
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 Cara mengatasi hal tersebut, adalah diadakan pendekatan dengan pengurus 

kampung, wali  agar memberi  pengarahan kepada anak-anak kampung untuk 

bersama-sama menjaga keamanan.  Akhirnya kendala tersebut dapat teratasi. 

Disaranknan kepada TK Pembina dan pengurusnya agar pada perencanaan 

anggaran  tahun 2008-2009 papan pajang lukis diberi lapisan kaca, agar lebih 

aman.  Disarankan: agar lukisan-lukisan anak TK Pembina yang ”baik” 

dikoleksi dan dibingkai, sehingga pada even-even tertentu dapat dipamerkan. 

Dapat juga dijadikan penghias ruangan, agar lebih indah, dan dapat dinikmati 

oleh anak-anak TK generasi berikutnya.  

Guna mengantisipasi lomba tahunan yang diadakan oleh Pemda 

Kabupaten,  Provinsi DIY, maupun Pemerintah Pusat, maka beberapa anak yang 

berminat dan berbakat, dapat dibina khusus, karena ukuran yang ditentukan 

adalah 60 Cm x 50 Cm. Sebenarnya ukuran ini untuk anak TK terlalu besar dan 

nanggung. Ukuran lukisan anak TK cukup 40 Cm x 30 Cm. Sedangkan ukuran 

lukisan pada ekstra lukis hanya 22 Cm x 32 Cm. Jika tidak dilatih khusus maka 

anak akan kewalahan untuk melukis dengan ukuran besar. Walaupun hal ini 

bukan satu-satunya tujuan pembinaan Ekstra lukis di TK Pembina, untuk menjaga 

eksistensi sebagai TK Pembina maka hal tersebut alangkah lebih baik diadakan. 

Bagi anak-anak yang dibina khusus alangkah baiknya disediakan fasilitas yang 

lengkap oleh fihak sekolah, sehingga pembinaan yang lebih khusus ini dapat 

berhasil baik.  

 Gejala Folding over, X ray, Rabatemenn, Ideografi, tidak ditemukan di 

TK Pembina Manding, Bantul, sehingga tidak dibahas. 
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         E. TK ABA Mardi Putra Bantul 

           TK ABA Mardi Putra beralamatkan di Gedriyan  Jl. HOS Cokroaminoto    

Bantul, Yogyakarta, kode Pos 55711. Guru ekstra seni lukis: dua orang, seorang 

sarjana pendidikan Seni Rupa (peneliti), dan seorang mahasiswi tingkat akhir 

Program Studi Pendidikan Seni Rupa FBS UNY. Untuk pelaksanaan pembinaan 

masih dibantu oleh empat guru kelas, karena sering terjadi kendala pada kelompok 

A, ada beberapa anak yang menangis jika ditinggal oleh orang tua. Status : Ekstra 

kurikuler (khusus bagi anak yang berminat). Jumlah peserta tahun ajaran 2007 – 

2009 :  22 anak campur antara kelompok A dan B, terbagi menjadi dua kelompok, 

kelompok  pertama melukis di sekolah, kelompok kedua melukis di kolam renang.        

Untuk tahun ajaran 2008-2009 ekstra lukis diadakan di sekolah, dibagi menjadi dua 

kelompok. Kelompok A dan B, sejumlah  60 anak, dengan ruang kelas berbeda. 

Walaupun ruang kelas berbeda namun penyekat dapat dibuka, sehingga guru senior 

dapat mengadakan pendekatan klasikal, kemudian diteruskan pendekatan individual 

ke dua ruang tersebut. 

             Waktu pembinaan : 120 menit, setiap hari Sabtu. Media / alat/ bahan : 

kertas gambar, spidol, pastel, cat air, pasta ajaib, kertas lipat. Teknik melukis: 

kering-pastel, mixed media (perpaduan, spidol, pastel dan cat air), folder print, 

finger painting, kolas, tarik benang. Ukuran  kertas  gambar : 22 Cm  x  32 Cm  dan  

30 Cm x 40 Cm. Strategi: pendekatan klasikal dan individual (tut wuri handayani), 

metode demonstrasi, motivasi-stimulasi dengan  pusat minat, pembangkitan minat 

dari anak dengan  tanya-jawab,  pemberian  penguatan  dan  evaluasi  pada  akhir  

pembinaan.  
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  Tujuan ekstra lukis anak-anak adalah lebih menekannkan pada  membina 

dan mengembangkan fungsi-fungsi jiwa, sensitifitas, fantasi, kreativitas dan 

ekspresi,  sehingga anak-anak akan menjadi harmonis secara lahir dan batin.           

              Tempat pembinaan: dua tempat, di sekolah dan di kolam renang Bantul.   

Kendala di kolam  renang, karena di  luar ruang jika hujan maka anak-anak tidak  

dapat  melukis. Ada beberapa anak yang sudah lelah berenang, kemudian enggan 

melukis, tetapi sebagian besar aktif dan senang melukis. Finishing: lukisan 

dikumpulkan, dipajang, dibingkai (karya pilihan), sebagian kecil dikoleksi sekolah, 

dikembalikan ke anak pada akhir tahun ajaran,  dipamerkan pada even-even khusus.     

Pada tahun 2007 membuat kalender dengan hiasan berupa lukisan anak-anak, 

diberikan kepada orang tua anak dengan mengganti ongkos cetak. Hal ini belum 

dilakukan oleh empat TK yang lain dalam penelitian ini.  

             Evaluasi disampaikan pada setiap akhir pembinaan, dan  diberikan 

sertifikat ekstra lukis pada akhir tahun ajaran, sesuai  dengan tingkat 

kemampuannya, dengan kaegori baik dan sangat baik. Untuk memperluas apresiasi 

seni anak-anak, pada tahun 2008,  mengirimkan beberapa lukisan ke harian 

Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. 

            Ada seorang guru yang menjadi koordinator ekstra lukis, bertugas 

membantu penyiapan bahan, alat, maupun fasilitas ruang, dan administrasi. 

sehingga pembinaan menjadi lancar. Ada dialog bebas menyangkut pembinaan 

ekstra lukis antara guru ekstra lukis dengan orang tua anak disaat-saat pembinaan 

maupun setelah selesai pembinaan. Hal ini sangat mendukung proses pembinaan 

ekstra lukis tersebut. 
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1. Gejala Stereotype 

 

 

   

 
 

 

 

Gambar 38. Lukisan Amanda , TK ABA Mardi Putra, pengembangan gejala     

Stereotype     

 

 

 

 
 

 

                Gambar 39. Lukisan Evi, TK ABA Mardi Putra, tidak stereotype 
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  Gejala Stereotype, di TK ABA Mardi Putra Bantul perlu dikembangkan, 

agar  anak menjadi kreatif. Semula lukisan Amanda dengan objek gunung dua dan 

matahari terbit di tengahnya., berulang-ulang demikian. Jika hal ini yang terjadi, 

maka lukisan Amanda akan terasa monoton dan tidak ada perubahan yang berarti.  

Pembina memberi motivasi dan stimulasi dengan pendekatan individual, dengan 

cerita bahwa di Kabupaten Gunung Kidul daerahnya pegunungan, dan banyak pula 

puncak-puncak gunung. Dengan demikian maka Amanda dengan senang 

menambah dua gunung lagi di sebelah kiri dan kanan dua gunung di tengah.  

Lukisannya menjadi artistik dengan empat gunung (lihat Gambar 38). Pewarnaan 

gunungpun cukup bervariasi, kuning, putih, abu-abu dengan puncak kuning, dan 

hijau muda. 

 Teknik lukisan tersebut adalah mixed media, perpaduan antara teknik 

spidol, kering-pastel dengan teknik aquarel (cat air). Dengan demikian lukisan 

menjadi tampak mantab dan  artistik. 

  Strategi pembinaan gejala stereotype tersebut (lihat lampiran Tabel 1): 

ditunjukkan kenyataan, dimotivasi dengan cerita, nyanyian, pengayaan bentuk dan 

peningktan/pengayaan teknik. Sebagaimana ungkapan Winkel (1987), menyatakan 

bahwa, belajar adalah suatu aktivitas mental/psikhis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungannya, yang menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai dan sikap. Dalam hal ini, 

Amanda telah mengalami aktivitas mental dan berinteraksi aktif dengan 

lingkungannya, dan telah menhasilkan perubahan-perubahan yang bernilai positif, 

terutama   dalam    perubahan   keterampilan   dalam   melukis  (lihat Gambar  38). 
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  Perhatikan Gambar 39, lukisan Evi, B2, TK ABA Mardi Putra tersebut 

dengan objek tiga anak, berbaju hijau-celana ungu, baju biru celana merah, dan 

baju ungu muda celana coklat. Perhatikan posisi ketiga anak tersebut, sangat 

dinamis, ketiganya condong ke kanan. Ketiga anak tersebut sebenarnya mengamati 

becak hias, namun satupun tidak tampak becaknya. Hal ini dapat dilacak dari judul 

lukisan yang tertera di tenah atas” Becak hias”. Hal ini dapat terjadi sebagaimana 

ungkapan Lansing (t.t) bahwa anak melukis sering disertai ungkapan ekspresinya 

dengan suara ataupun gerak, barangkali yang tampak hanya goresan hitam. Namun 

ia sambil bersuara “jung-jung- jung…..”. Ia melukis kereta api. Analog dengan hal 

tersebut disini Evi melukis becak hias, namun tak tampak becaknya, hanya tampak 

goresan-goresan ekspresif berwarna kuning dan hita. Dalam lukisan ini tampak 

goresan-goresan Evi yang sangat berekspresi.  Separuh bidang bawah berwarna 

kuning dan hitam dengan tektur yang sangat artistik. Hal ini merupakan hasil usaha 

guru dalam mengatasi gejala stereotype, berupa gunung dua. Memang bentuk dua 

gunung masih tampak samar-samar sebagai latar belakang tiga anak tersebut. 

Namun dengan goresan pastel yang sangat ekspresif dan sangat berani, dipadu 

dengan sapuan cat air warna ungu muda, menjadi suatu tektur yang sangat artistik, 

menunjukkan adanya tingkat penguasaan teknik mixed media yang memadai., 

menyatu dengan objek secara keseluruhan.  Dari sisi semiotika lukisan Evi pada 

Gambar 39 telah menunjukkan  adanya perkembangan yang sangat bernilai. Gejala 

stereotype gunung dua telah berubah menjadi latar belakang berwarna kuning dan 

ugu muda, dengan dua pohon hijau, pada sisi kanan atas.  
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   Sedangkan untuk peningkatan teknik, juga telah dilakukan oleh guru  

ekstra lukis di TK ABA Mardi Putra. Semula untuk mendasari kemampuan anak 

dikenalkan terlebih dahulu teknik kering-pastel, empat kali pertemuan. Diusahakan 

dan ditanamkan agar anak-anak jangan ragu-ragu dalam menggores,”jangan takut 

salah”. Dengan motivasi demikian ternyata anak-anak lebih berani di dalam 

menggoreskan pastelnya, sehingga dapat menghasilkan goresan-goresan yang 

berani dan tebal.Sebab kebanyakan anak-anak TK di dalam menggoreskan pastel 

kurang kuat sehingga tidak menghasilkan goresan yang mantap. Setelah ini , baru 

dikenalkan perpaduan teknik antara kering-pastel dengan aquarel, hasilnya lukisan 

yang sangat artistik, ada kesan bintik-bintik cat air dan perfect (lihat Gambar 38 

dan 39). Lukisan Evi tersebut tidak disket dengan spidol, langsung dengan pastel 

sesuai dengan warna dan bentuk yang ia inginkan, dan menunjukkan suatu objek 

yang sangat bermakna. Dengan  demikian Evi telah berekspresi sesuai dengan 

gejolak jiwanya, tidak tertekan, berekspresi bebas. Sebagai pembina , maka guru 

tinggal “tut wuri handayani” memotivasi dari belakang sesuai dengan kehendak 

anak.  

              Jika terdapat kendala berekspresi, guru dapat melacak mengapa hal ini 

terjadi. Kemudian dipancing dengan berbagai pertanyaan dan reward yang dapat 

menggugah fantasi anak. Dengan demikian maka anak aktif dan selalu berekspresi 

tanpa beban yang berarti. Hal ini merupakan realiasi dari suatu bentuk pengajaran 

yang berpusat pada anak aktif, dulu dikenal sebagai CBSA, cara belajar siswa 

akatif. 
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                  Contoh  lain gejala Stereotype adalah lukisan Gantang sebagai berikut. 

 

 

 
 

 

   Gambar 40. Lukisan Gantang  B1. TK ABA Mardi Putra, gejala Strereotype 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 41 . Lukisan Gantang B1, TK ABA Mardi Putra, tidak Strereotype 
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  Pada Gambar 40, perhatikan  lukisan Gantang  terdapat gejala stereotype 

adanya objek dua gunung  berwarna kuning, matahari terbit di tengah-terngah 

gunung. Sedangkan objek yang lain adalah mobil, pohon, pesawat, tanah dan langit. 

Teknik lukisan ini adalah mixed media. Gejala  stereotype  ini harus dibina agar 

lukisan Gantang dapat berkembang lebih bagus lagi dan tidak strereotype. 

Sebagaimana ungkapan Soedarso Sp. (187: 10) menyatakan bahawa seni lukis 

merupakan bahasa visual dan merupakan salah satu media komunikasi lewat garis, 

bentuk, warna dan tekstur. Sejalan dengan pernyataan ini, maka Gantang B1 dan 

kawan-kawanya di TK ABA Mardi Putra, telah mendapat pembinaan yang 

memadai dengan motivasi cerita dari guru tentang keadaan alam dan 

lingkungannya, dengan jalan yang lurus, berbelok-belok, naik-turun, ada 

perempatan, gunung tidak harus dua. Pesawat terbang di langit, begitu juga burung, 

matahari  berjalan (kelihatan oleh mata). Dengan demikian ternyata menggugah 

fantasinya sehingga ia dapat melukis sebagaimana Gambar 41. Jika dibandingkan 

antara Gambar 40 dengan Gambar 41 pada lukisan Gantang tersebut maka dapat 

dirumuskan bahwa Gantang pada Gambar 41 sudah tidak mengalami  gejala 

stereotype  lagi. Hal ini dapat diperhatikan pada berbagai objek, semula pada 

Gambar 40 terdapat dua gunung dua berwarna kuning dengan matahari merah 

diantara dua gunung tersebut. Pada Gambar 41, lukisan gunung hanya tampak satu 

dengan asap mengepul kearah kanan. Matahari pada Gambar 41 telah beranjak naik 

dan tetap bersinar. Sebuah pesawat terbang warna ungu pada Gambar 40, terbang 

ke arah kiri, pada Gambar 41 tampak dua pesawat terbang warna merah kearah   

kanan,   bahkan    pesawat     terbang   di  depan,  demonstrasi  “berguling”.  
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  Objek jalan pada Gambar 40 hanya satu dengan beberapa mobil yang 

lewat di atas aspal berwarna coklat, tetapi hal tersebut tidak terulang pada Gambar 

41, bahkan Gantang melukis jalan sangat bervariasi. Tampak ada perempatan, jalan 

yang mengarah ke gunung warna coklat, menghilang berada di balik gunung 

tersebut dan muncul kembali di sisi kanan gunung. Jalan tersebut berbelok ke depan 

dan menyelinap di belakang rumah. Tampak di belakang rumah ada  dua jalan lagi 

yang sejajar. Hal ini menunjukkan bahwa betapa kreatifnya anak tersebut. Gantang 

telah dapat memecahkan pernyataan ruang, jauh dekat. Bidang langit  diolah 

dengan berbagai objek, terdapat lima ekor burung terbang di sisi kanan, dengan 

bentuk  mendekati sempurna. Burung-burung tersebut dilukis lengkap dengan 

kepala, badan, sayap dan ekornya. Biasanya anak-anak melukis burung berbentuk 

angka tiga telungkup, hal ini merupakan hasil pembinaan dengan strategi 

penggalian  potensi  anak,  pendekatan individual “tut wuri handayani”. Jika anak-

anak melukis burung berbentuk angka tiga telungkup terus-menerus, maka lukisan- 

nya dapat digolongkan mengandung gejala strereotype.  

  Perpaduan teknik spidol-pastel-cat air pada lukisan Gantang (Gambar 41), 

sangat menguntungkan, karena dapat menimbulkan gradasi warna biru, sehingga  

mngesankan  awan yang sangat variatif. Secara keseluruhan perpaduan teknik 

tersebut dapat menghasilkan lukisan yang baik. 

 Lukisan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 120 menit. 

Dalam menyiapkan cat air anak-anak pada awal dibantu, namun setelah dua-tiga 

kali anak-anak diberi pengertian cara membuka tutup tube, mengeluarkan cat, 

mencampur cat dengan air, akhirnya anakpun dapat mandiri.  
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2. Gejala Folding over 

 

 
 

 

 

Gambar  42. Lukisan Aya, B3, TK ABA Mardi Putra, gejala Folding over  

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 43. Lukisan Didan, B3, TK ABA Mardi Putra, gejala Folding over 
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Gejala Folding over ditemui pada lukisan  Aya, dan Didan , B3, TK ABA 

Mardi Putra Bantul (lihat Gambar 42 dan 43).  Sebagaiman ungkapan  Victor 

Lowendfelt dan Britain Lambart  1975: 194  dalam Cut Kamaril 2008,  bahwa 

anak-anak telah  menyadari  adanya ruang. Mereka menempatkan berbagai objek 

secara rebah, melayang dan berputar. Pada Gambar 42, lukisan Aya  terdapat 

objek dengan penataan berputar, seperti jungkir balik (menurut pikiran orang 

dewasa). Pepohonan, anak-anak,  rumah , mobil, kesemuanya mengelilingi kolam 

yang diwarna coklat. Tema yang disampakikan oleh guru adalah “mancing”.  

Guru memotivasi dengan cerita tentang “mancing” ikan di kolam, pemancingnya 

membawa mobil, di sekitar kolam terdapat pepohonan, palem, mangga , terdapat 

pula hewan yang lain kupu-kupu, dan burung. Dengan cerita demikian ternyata 

anak-anak dapat berfantasi dan dapat melukis dengan baik. Perhatikan Gambar 

43, lukisan Didan B3, tema juga “mancing”. Namun  dari dua lukisan tadi  banyak 

menunjukkan perbedaan. Pada lukisan Didan kolam berwarna biru dengan ikan 

berwarna kuning empat ekor,  dan terdapat perahu berbendera merah putih, 

dinaiki seorang. Sedangkan pada lukisan Aya kolam berwarna coklat dengan dua 

ekor ikan.   Objek rumah, mobil, pohon disusun rebah mengikuti batas kolam. 

Objek lain adalah  kupu-kupu, matahari , burung terdapat disisi kiri atas. Warna 

orange oleh Didan dipakai sebagai latar belakang dengan goresan pastel yang 

sangat bebas guna memenuhi bidang lukisnya, sedangkan Aya membiarkan latar 

belakang polos kertas, namun dilengkapi  dengan dua gunung  matahari, dan  

burung dua di sisi kiri atas.  Walaupun latar belakang pada lukisan Aya  polos, 

namun tetap menunjukkan adanya tingkat penguasaan ruang.  
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3. Gejala X ray 

 

 

 
 

 

 

                     Gambar 44.   Lukisan Dita, B1, TK ABA Mardi Putra, gejala X Ray 

 

 

          . Gejala X Ray  dijumpai pada lukisan  Dita, B1 (Gambar 44), judul 

”bersyukur”. Pada lukisan tersebut tertera objek  enam perempuan berjilbab berada 

di dalam suatu ruang masjid, dengan kerudung warna hijau, merah, biru, dengan 

latar belakang ungu bergradasi, di dalam masjid, sedangkan di luar masjid latar 

belakang berwarna kuning, merah ungu. Pada sisi kanan atas tertera sebuah 

lingkran, dan diimbangi dengan nama Dita B1 di sisi kiri atas. Enam  perempuan 

tersebut dalam posisi  shalat, lima orang sedang berdiri di atas sajadah dan seorang 

sedang bersimpuh akan sujud, berbaju biru. Gejala X Ray, dapat muncul pada anak-

anak karena anak-anak melukis apa yang ia  ketahui  dan  bukan  apa  yang  ia  lihat  
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sebagaimana pernyataan Cut Kamaril (2008: 2.21).  Teknik lukisan Dita, B1, ini 

adalah mixed media, perpaduan pastel dengan cat air. Gejala X Ray ini memang 

merupakan ciri khas dari lukisan  anak-anak, sehingga para pembina, orang tua, 

maupun para guru tidak perlu khawatir keberadaannya. Di kemudian hari anak-

anak akan berkembang fantasi, daya pikir, dan persaannya sehingga akan 

mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan tingkat kematangan 

kejiwaannya. Sehingga stretegi pembinaannya jika seorang guru menemui lukisan 

anak-anak yang demikian, dibiarkan saja, cukup diberikan pangayaan tema, objek 

dan pengayaan teknik. 

 

 

4. Gejala  Yuxta position 

 

   

 

 
 

 

 

Gambar 45. Lukisan Yasmin, B3,  TK ABA Mardi Putra, gejala Yuxta     

position 
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  Gejala “Yuxta position”, sebagai contoh adalah lukisan Yasmin, B3, TK 

ABA Mardi Putra Bantul (lihat Gambar 45). Tema lukisan tersebut adalah karnaval. 

Perhatikan objek yang disusun berjajar  ke atas,  objek paling bawah adalah sebuah 

kereta  yang ditarik seekor hewan, berjalan kearah kanan. Objek dibagian tengah 

tampak dua pemain Barong say yang sedang beraksi. Sedangkan jajaran ketiga di 

atas adalah objek  lima rumah dan matahari bertuliskan Allah (Arab). Teknik 

lukisan Yasmin ini adalah mixed media, perpaduan antara spidol, pastel dan cat air. 

Sebagaimana ungkapan Hajar Pamadhi (2008:1.46), jika anak melukis objek 

bertumpuk, berjajar keatas, artinya anak ingin melukiskan seluruh objek terkait 

menjadi sasaran pandangan, hal ini disebut “Yuxta position” atau  “pandangan mata 

burung”. Sejalan dengan ungkapan tersebut maka lukisan Yasmin dapat 

dikategorikan pada gejala “Yuxta position”. Karena hal ini bukan merupakan gejala 

pengulangan  bentuk yang sama (Strereotype), maka strategi pembinaannya adalah 

dengan pengayaan tema, maupun pengayaan teknik. Dengan demikian kreativitas 

tetap terjaga.   

  Contoh gejala “yuxta position” yang lain adalah lukisan Novika , B3, 

berjudul “ mancing di samudra” (lihat Gambar 46). Lukisan tersebut dengan objek 

seekor ikan besar sedang akan memakan umpan berwarna merah. Terdapat juga 

dua ekor kura-kura  raksasa di depan dan belakang ikan, berada di dalam air 

samudra, bidang bawah. Sedangkan bidang atas dilukis dua perahu, masing-masing 

dengan dua orang nelayan. Perahu di sebelah kiri dicat kuning, coklat, biru, merah, 

hijau tua, tampak lebih kecil daripada perahu yang berada di sebelah kanan. Perahu  
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tersebut dicat merah dan sedikit kuning, bertuliskan nama anak: Novika B3, juga 

dinaiki dua nelayan. Tampak pada sisi kanan atas   gunung berwarna ungu. Seluruh 

bidang lukis disapu dengan warna biru cat air, sehingga mengikat menjadi satu 

kesatuan yang sangat artistik. Novika sangat berani dalam penggunaan warna 

pastel pada objek-objeknya. Seekor  ikan besar  pada bagian kepala diwarna coklat, 

  

 

 

 
 

 

 
          Gambar 46. Lukisan Novika, B3 TK ABA Mardi Putra, gejala Yuxta position 

 

 

 

berikut, kuning, orange, biru tua , biru,  ungu  dan  merah pada  ekornya. Dua  ekor 

kura-kurapun diwarna  yang berbeda.  Kura-kura disebelah kiri diwarna didominasi 

warna dingin, hijau, biru, ungu. Sedangkan kura-kura di sebelah kanan didominasi 

warna panas, kuning, orange , merah, barangkali untuk membedakan jenis 

kelaminnya. Hal ini menunjukkan  daya kreativitas yang tinggi pada anak tersebut. 
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5. Gejala Simetris 

 

 

 
 

 

 

     Gambar 47. Luisan Ajeng, B2, TK ABA Mardi Putra, gejala Simetris 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 48. Lukisan Ajeng , B2, TK ABA Mardi Putra, pengembangan    

gejala  Simetris 
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Lukisan Ajeng (Gambar 47), bertemakan peringatan hari Kartini, dengan 

objek utama seorang wanita di tengah-tengah dengan hiasan cunduk mentul di 

kepala.  Pada sisi kiri terdapat objek seorang anak kecil dengan hiasan cunduk 

mentul dua buah, di atasnya terdapat sebuah pohon. Sedangkan bidang kanan 

terdapat rangkaian bunga di sisi bawah dan sisi atas terdapat matahari yang 

bersinar. Walaupun objek bagian kiri dan kanan tidak sama, namun hal ini dapat 

digolongkan munculnya gejala simetris. Teknik lukisan ini adalah mixed media, 

perpaduan spidol, pastel dan cat air. 

Strategi pembinaannya (lihat Tabel 5), adalah di berikan cerita dan 

pengayaan bentuk, yang tidak mengarah ke simetris. Cerita berikutnya adalah 

kegiatan di Tempat Pembelajaran Al Qur’an (TPA), perhatikan  Gambar 48. 

Diceritakan bahwa di TPA terdapat santriwan dan santriwati, sedang belajar Al 

Qur’an , berpakain muslim. Di sekitar TPA tersebut ditanam pohon yang besar 

agar tidak panas. Tampak pula sebuah masjid di sisi kanan kertas.  Tampak pula 

hewan kupu-kupu dan burung di langit, menyertainya. Dari cerita tadi, dapat 

membangkitkan fantasi Ajeng dan kawan-kawan, kemudian mampu 

melukiskannya. Sebagai contoh lukisan Ajeng  tersebut. Jika kedua lukisan 

tersebut dibandingkan, maka lukisan Ajeng pada gambar 48 dapat digolongkan 

pengembangan gejala simetris, dan telah menjadi tidak simetris lagi, telah 

berkesan dinamis. Teknik lukisan ini adalah mixed media, campuran spidol, pastel 

dan cat air. Perhatikan variasi goresan pastel yang melingkar-lingkar, mantap, 

sangat berbeda dengan goresan pastel pada gambar 47, tampak kurang mantap. 
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6. Gejala Rabatemen 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 49.  Lukisan  Yogi, B2, TK ABA Mardi Putra Bantul, gejala   

Rabatemen 

 

 

  Sebagai contoh gejala Rabatemen (Rebahan) adalah lukisan Yogi, B2, TK 

ABA Mardi Putra Bantul  (lihat Gambar 49). Gejala ini tampak pada objek dua 

pohon yang tumbuh di puncak gunung sisi kanan. Pohon yang tumbuh di lereng kiri 

gunung, kira-kira membentuk sudut enampuluh derajat pada lereng yang miring 

terjal. Sedangkan pohon yang tumbuh di lereng kanan membentuk sudut sembilan 

puluh derajat terhadap lereng tersebut. Strategi pembinaannya (lihat Tabel 6) adalah 

dengan pengayaan teknik, karena gejala rabetemen  merupakan hal yang wajar, 

bahwa menurut pemahaman anak-anak, seluruh benda terletak tegak lurus pada 

dasarnya. Dasar pohon tersebut adalah lereng yang miring dan terjal. 
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  Teknik lukisan Yogi adalah mixed media, perpaduan antara spidol, pastel 

dan cat air. Teknik lukisan ini sangat menguntungkan bagi anak-anak, skets dengan 

spidol, diwarna dengan pastel dan disapu dengan cat air, jadilah lukisan yang 

artistik. Perhatikan objek lukisan  gunung dua dengan jembatan di antaranya, 

sungguh fantastis,  objek yang lain adalah matahari,  pada sisi kiri, kambing di atas 

batu, tampak seorang yang mengangkat kedua tangan membawa rerumputan, 

tampak juga seorang anak yang sedang naik speda, sangat kaya fantasinya. Objek-

objek ini tersusun menjadi satu kesatuan yang kuat sehingga lukisan Yogi yang 

mengandung gejala Rabatemen tetap menunjukkan lukisan yang perfect. 

 

 

7. Gejala Finanitas 

 

 

 

 
 

 

 

       Gambar  50.  Lukisan Shinta, TK ABA Among Putra, gejala Finanitas 
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  Gejala Finanitas, merupakan suatu gejala yang muncul pada lukisan anak-

anak apabila anak melukis suatu aktifitas, anggota badan manusia diperbesar atau 

diperpanjang, sehingga  aktivitasnya lebih jelas. Sebagaimana ungkapan Soedarso 

Sp. (1974), seorang ibu menyapu, tangan yang memegang sapu diperbesar atau 

diperpanjang, sehingga merupakan bagian yang sangat utama. Hal sejenis tampak 

pada lukisan Shinta (Gambar 50) dengan tema cita-citaku. Shinta bercita-cita 

menjadi guru, tampak seorang guru sedang berdiri di depan kelas dengan tangan 

kiri memegang lidi penunjuk kearah  hitungan 1 + 1  =  2, tampak tangan kiri lebih 

besar daripada tangan kanannya. Angan-anngnya, terlukis dengan tersedianya 

mobil ambulance biru, berarti kesehatan gurupun harus diperhatikan agar dapat 

mengajar dengan baik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ambulance tersebut 

berada  di sebelah kiri guru. Seorang guru juga punya keinginan mempunyai 

rumah, walaupun kecil, terlukis di sebelah kanan guru tersebut. Pohon di sebelah 

kanan rumah merupakan kelengkapan hidup agar lingkungan menjadi segar dan 

teduh enak dihuni. Sedangkan garis hitam kuat melengkung di atas guru merupakan 

jalan  yang harus ditempuh guna mmencapai cita-citanya. Pada bidang atas terdapat 

matahari bersinar cerah di anatara dua awan biru. Tampak di sisi kanan atas seekor 

kupu kupu  dan burung terbang bebas kearah matahari bersinar.   Badan seorang 

guru tersebut lebih besar dan tinggi apabila dibanding dengan ambulance dan 

rumah, maupun pohon. Hal ini juga merupakan gejala Finanitas. Anak-anak TK 

memang belum perlu dikenalkan proporsi dan anatomi, belum saatnya. Jika 

dikenalkan sangat besar kemungkinan anak-anak menjadi takut melukis, berari 

akan terhambat ekspresinya. Teknik lukisan ini adalah  mixed media.  
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8. Pengayaan teknik   

a. Teknik Aquarel 

 

 

 

 

        Gambar  51. Lukisan Ferdi, B1, TK ABA Mardi Putra, teknik aquarel 

 

 

 

  Teknik  Aquarel  adalah merupakan  teknik melukis dengan cat air, 

menggunakan air yang cukup banyak, sehingga terjadi kesan rembesan-rembesan 

yang sangat artistik (lihat Gambar 51). Lukisan Ferdi tersebut sangat artistik, 

merupakan salah satu usaha strategi  pembinaan ekstra lukis di TK ABA Mardi 

Putra Bantul. Dengan pengayaan teknik tersebut anak sangat senang, hal ini tampak 

ketika ia melukis dengan skets spidol hitam (luntur jika kena air), kemudian 

diwarna-warni berbagai objeknya dengan cat air. Tema lukisan tersebut adalah 

bersyukur. Tampak seseorang sedang mensyukuri atas nikmat dari  Allah SWT.  
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  Bila ditinjau dari sisi semiotika, lukisan Ferdi tersebut juga mengandung 

gejala Yuxta position. Perhatikan susunan objek-objeknya, berjajar dari bawah ke 

atas. Objek utama dari bawah sisi kanan tampak sesorang  berdekatan dengan 

seekor burung dalam sangkarnya. Di sisi kiri tengah,  terdapat objek seekor burung 

terbang, tank, dan pada bidang atas tampak seekor burung merah yang sedang 

berlaga dengan neneparkan sayapnya, di atas rumah. Sedangkan pada sisi kanan 

atas tampak sebuah pesawat terbang  hijau bersayap merah. Hal inipun merupakan 

gejala yang wajar bagi anak-anak, para guru , orang tua, dan pengamat seni lukis 

anak-anak tidak perlu khawatir. Hal ini disebabkan karena anak-anak belum 

mampu melukiskan sebagaimana pandangan yang sewajarnya, karena belum 

menguasai perspektif. Anak-anak TK menyusun objek dalam lukisannya seperti 

pandangan burung dari atas (bird eye view). Sedangkan para pelukis Bali (orang 

dewasapun) yang tergolong klasik, juga melukis dengan objek tersusun keatas. 

Bahkan kadang-kadang tidak tampak bidang atas/langit.  

 Menurut Tabel 4, strategi pembinaannya adalah dibiarkan saja (dalam arti 

positif) agar anak berkembang sendiri dan cukup diberikan pengayaan teknik, 

yaitu teknik aquarel. Semua teknik melukis  dikenalkan pada anak-anak TK 

sebetulnya halal-halal saja. Namun kadangkala ada keterbatasan ekonomis, terkait 

dengan harga bahan dan alat melukis yang relatif mahal. Tetapi untuk pastel, 

spidol, cat air, pasta ajaib , kertas lipat, bagi orang tua anak-anak TK ABA Mardi 

Putra Bantul,  mampu membelinya. Hal ini terbukti bahwa anak-anak TK ABA 

Mardi Putra dengan dihimbau, besok  membawa bahan dan alat yang ditentukan 

oleh guru, maka anak-anak pada minggu berikutnya telah mebawanya.  
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 b. Kolase 

 

  Kolase adalah merupakan teknik melukis dengan tempel-menempel secara 

bebas berbagai media, misalnya kertas, kapas, daun kering, benang dan lain 

sebagainya. Perhatikan lukisan Yafi pada Gambar 52 berikut. 

 

 

 

      Gambar 52. Lukisan Yafi,  TK ABA Mardi Putra Bantul, teknik kolase 

 

 

  Lukisan Yafi ini menggunakan bahan kertas lipat untuk membentuk objek 

rumah dengan atap segi tiga putih, perahu layar kuning dan ikan  merah berekor 

kuning. Untuk membantu pernyataan bentuk, Yafi menggunakan spidol, yaitu 

untuk membentuk pohon, seorang anak, seekor binatang berkaki empat sedang 

mengeluarkan   kotorannya.   Pastel  biru,  kuning   dan  coklat   digunakan  untuk 

membuat latar belakang lukisan, mengikat dan membentuk suatu satu kesatuan 

yang bagus, dengan irama yang harmonis sehingga tampak perfect.   
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c. Teknik Folder print 

 

 

  Teknik folder print, merupakan suatu teknik melukis dengan cara lipatan, 

menggunakan pasta ajaib,  tinta, atau cat air. Berikut suatu contoh lukisan Niken, 

B2, teknik folder print menggunakan pasta ajaib dipadukan dengan  pastel dan cat 

air (mixed media). 

 

 
 

 

 

 

           Gambar 53. Lukisan Niken B2, TK ABA Mardi Putra, teknik folder print  

 

 

 

  Perhatikan pada Gambar 53, lukisan Niken tersebut, objek-objek yang 

berbentuk simetris pada bagian sisi  kertas bawah, objek di kiri  dan kanan atas, 

merupakan motif yang dibentuk dengan cara lipatan. Teknisnya adalah, kertas 

dilipat-lipat, pada lukisan Niken terdapat  tiga lipatan, yaitu lipatan panjang di 

bagian  bawah  berbentuk  horizontal. Sedangkan   dua  lipatan  lain  di  atas  dengan  
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 dengan posisi miring empat puluh lima dearajat. Lipatan-lipatan  tadi  kemudian 

dibuka dan diberi pasta ajaib, kuning, merah dan biru. Kemudian kertas bekas 

lipatan yang telah ada tiga warna pasta ajaib, ditutup, dan digosok-gosok dari 

sebaliknya, kemudian dibuka, jadilah bentuk-bentuk yang tak terduga indahnya dan 

artistik.  Untuk menambah objek yang lain digunakan pastel, ialah lingkaran orange, 

ungu, coklat, hijau dan biru, terakhir disapu dengan cat air untuk membuat latar 

belakang, sehingga menjadi lukisan abstrak, dan  perfect. Teknik ini dapat dikatakan 

sangat mudah sehingga anak-anak merasa senang, mereka  sambil berkomentar 

seperti capung, seperti kupu-kupu, indah sekali !  

  Contoh lukisan yang lain, dan cukup menarik adalah lukisan Aya berikut. 

 

 

 

 

                    Gambar 54. lukisan Aya, B2, TK ABA Mardi Putra Bantul,  

                                         gejala Yuxta   position 
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  Lukisan Aya, B2, sebetulnya dapat dikategorikan gejala  Yuxta position, 

karena objek-objeknya tersusun berjajar dari bawah ke atas, paling bawah sisi kiri 

terdapat dua ekor ayam, disusul di atasnya adalah  dua mobil kuning dan biru, 

bunga bunga di depan mobil kuning. Pada bidang tengah dengan objek rumah 

berwarna  ungu, putih, hijau biru dan atap merah. Rumah tersebut terkesan berada 

di bawah gawang berwarna coklat, orange dan hijau. Tampak juga seorang anak 

disisi kanan  dan pohon. Bidang atas terdapat empat gunung berwarna merah, hijau, 

ungu dan coklat, dengan tiga matahari berwarna orange pada sisi kiri, hijau di 

tengah dan  matahari merah di sebelah kanan. Tiga matahari diantara gunung-

gunung tersebut, merupakan sesuatu yang unik dan sangat menarik.  Anak-

anak biasanya melukis dengan dua gunung, dan matahari terbit diantara dua gunung 

tersebut. Tetapi, betapa beraninya Aya melukis matahari berwarna hijau, memang 

menurut Ilmu Alam, sinar matahari dapat terurai menjadi beraneka warna 

sebagaimana pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Tetapi 

anak-anak TK baru dijelaskan tentang pelangi, dengan nyanyian: Pelangi-pelangi 

alangkah indahnya, merah-kuning-hijau di langit yang biru, dan seterusnya. Hal ini 

berarti bahwa anak melukis, berekspresi bebas sesuai dengan kehendak hatinya. 

Kebebasan berekspresi ini dapat dilihat lagi pada empat gunung tidak ada yang 

berwarna biru, biasanya anak-anak melukis gunung berwarna biru. Aya melukis 

gunung dengan merah, hijau, ungu dan coklat, sangat fantastis dan artistik.  

  Teknik melukisnya adalah mixed media, perpaduan spidol, pastel dan cat 

air, dengan teknik ini anak melukis berukuran  40Cm x 30 Cm selesai dalam waktu 

sekitar seratus menit. Setelah selesai melukis, anak-anak dapat bermain-main.  
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                         Contoh lukisan yang  menarik lainnya adalah karya Alya, B2, berikut.  

 

                                                                                                                                     

 

     Gambar  55. Lukisan Alya, B2 , TK ABA Mardi Putra, mixed media 

 

 

  Lukisan Alya, B2, TK ABA Mardi putra ini  ini cukup menarik dan sangat 

artistik, walaupun tidak begitu tampak gejala apa yang muncul. Strategi 

pembinaannya dengan motivasi “pusat minat”, karena baru saja ada perayaan Hari 

Ulang Tahun TK ABA Mardi Putra, yang dirayakan dengan pawai “Becak Hias”, 

yang dinaiki sepasang anak laki-laki dan perempuan yang berpakaian tradisional 

berbagai daerah di Indonesia. Tema lukisan tersebut adalah ”Becak Hias”. Teknik 

melukisnya adalah dengan skets spidol besar jenis permanen terlebih dahulu, 

diwarna dengan pastel, kemudian finishing dengan cat air. Ternyata dengan 

demikian  Alya dapat melukis “Becak Hias” dengan  naif dan  sangat artistik.  
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  Pada lukisan tersebut tampak ada objek dua becak hias berjalan dengan 

latar belakang warna kuning yang ceria. Seorang anak yang naik becak hias, dengan 

muka biru, baju hijau dan celana merah. Muka anak tersebut biru, mengapa 

demikian ? Karena, bagi anak penggunaan  warna sangat bebas, tidak terikat 

dengan keadaan alam, atau suasana yang ada, maka Alya  dengan berani melukis 

muka warna biru. Tampak hiasan becak sebelah kiri dengan ekor merah dan 

mahkota  bersusun dua, sedangkan becak yang berada di sebelah kanan dihias 

dengan mahkota berbentuk lengkung hijau dan beralas merah. Pada sisi bawah 

kertas terdapat bidang melengkung seperti perahu berwarna coklat, hitam dan 

kuning, serta beralaskan warna merah dan kuning ceria, menitik adanya tiga pohon 

di atasnya, sangat besar kemungkinan objek tersebut adalah merupakan jalan. 

Sedangkan di bagian atas tertera warna biru sebagai langit. Sapuan cat air berwarna 

biru membuat tekstur bintik-bintik,  menambah kesan artistik lukisan Alya.   

   

 

    

      Gambar 56. Lukisan Agel, A1, TK ABA Mardi Putra, mixed media 
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  Lukisan Agel , A1, TK ABA Mardi Putra Bantul (Gambar 56) merupakan 

salaah satu contoh karya yang sangat artistik. Teknik lukisan Agel adalah , mixed 

media, perpaduan antara spidol, pastel dan cat air. Bila dikaji dari gejala lukisan 

anak-anak, lukisan tersebut dapat digolongkan gejala yuxta position. Hal ini dapat 

diperhatikan susunan objek yang berjajar ke atas, karena masih kelompok A1, maka 

lukisan Agel tersebut masih sangat dekat dengan coreng-moreng. Namun dapat 

diperhatikan bahwa susunan objek dari bawah tedapat bintang ungu di sisi kanan, 

warna  coklat dan hijau sebagai tanah dan rumput. Tampak dua mobil di tengah dan 

pada bidang atas tampak ada sebuah balon merah dan matahari bersinar cerah. 

  Teknik melukisnya, menggunakan spidol kecil jika kena cat air dapat 

luntur, namun jika goresan spidol tersebut tertutup pastel, perhatikan goresan spidol 

pada sisi bawah, masih tampak jelas. Tetapi ketika goresan spidol pada sinar 

matahari, spidol kena cat air kemudian luntur, lunturnya spidol tersebut tidak 

merusak lukisan namun malah menambah kesan artistik, dan warna-warna menjadi 

masak. Strategi pembinaannya adalah dengan cerita dari guru tentang kendaraan 

darat, hal ini guna  membangkitkan fantasi anak. Setelah guru demonstrasi tentang 

berbagai kendaraan darat, maka anak-anak siap melukis.  Dari hasil pengamatan 

yang cermat, ternyata anak-anak mampu  melukis tentang kendaraan darat (mobil) 

dan  mampu membuat suasana yang sesuai dengan kejiwaannya. Anak-anak senang 

bermain balon, maka muncullah balon di sisi kiri matahari, dekat dengan nama 

Agela A1. Nyanyian Bintang kecil sangat menyatu dengan jiwanya, maka 

muncullah bintang  ungu di sisi  kanan bawah. Inilah ciri kenaifan Agel tersebut.   
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  Strategi pembinaan seni lukis anak-anak TK di kecamatan Bantul dari 

lima TK tersebut di depan ternyata sangat bervaiasi terkait dengan berbagai gejala 

yang ada. Tingkat pengalaman dan pengetahuan guru pembina seni lukis anak-anak 

TK di lima TK yang diteliti sangat bervariasi juga, walaupun mempunyai dasar 

pendidikan seni rupa atau seni lukis. Untuk guru kelas yang membina seni lukis 

anak-anak, masih perlu menambah wawasan tentang pembinaan seni lukis anak-

anak. Hal ini dapat dimaklumi karena mereka harus mengajar berbagai macam 

pemngetahuan, keterampilan, dan sikap kepada anak-anak sehingga anak-anak akan 

menjadi generasi penerus bangsa yang handal, dan penuh dengan kompetensi yang 

profesional. 

  Secara bersama-sama dalam forum KKG-TK perlu adanya pertemuan 

ilmiah, dapat berbentuk work shop tentang seni lukis anak-anak, agar saling asah, 

asuh, sembur dan tutur. Dengan demikian mereka akan tambah luas pengetahuan 

dan keterampilannya, sehingga dalam membina seni lukis anak-anak tidak 

menemui  stagnasi, dapat lebih kreatif, produktif, estetis dan artistik, penuh dengan 

irama yang harmonis, ikut membentuk kepribadian anak secara lahir dan batin. 

  Masih ada karya lukis anak-anak yang  tersimpan rapi, namun belum 

dipajang, sehingga belum mempunyai makna yang lebih dalam sebagai upaya 

peningkatan apresiasi seni lukis anak-anak TK. Hal ini perlu ditingkatkan agar 

karya lukis anak-anak dapat dipajang seperti halnya di TK Pembina dan TK ABA 

Mardi Putra Bantul. Perlu adanya pameran seni lukis bersama antar anak TK, guna 

meningkatkan apresiasi seni masyarakat, disusul museum seni lukis anak-anak. 

 



BAB  V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

  Dari hasil penelitian  tentang Gejala-gejala Karya Seni Lukis Anak-Anak 

TK dan Pembinaannya di Kecamatan Bantul dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Delapan gejala karya seni lukis anak-anak adalah: Stereotype, Rabatemen, X 

Ray picture, Yuxtaposition, Simetris, Folding over, Idiografi, dan Finanitas, 

yang perlu diatasi dengan pembinaan yang intensif adalah gejala 

Stereotype, agar  lukisan anak-anak TK  lebih kreatif, sedangkan pembinaan 

gejala-gejala yang lain cukup dengan pengayaan/penguasaan teknik. Kenyataan 

di lapangan strategi pembinaannya cukup bervariasi sesuai dengan tingkat 

pemahaman dan kemapuan masing-masing guru. 

2.  Gejala Idiografi tidak ditemukan. 

3. Gejala Stereotype, Rabatemen, X ray picture  ditemukan di TK Bhinneka I, 

pembinaannya dimotivasi dengan cerita dari guru kelas, penambahan waktu 

pembinaan.  

4. Gejala X Ray, tidak ditemukan di TK ABA Pantisiwi, ditemukan di TK ABA 

Bogoran, TK ABA Mardi Putra, TK Bhinneka I, TK Pembina, pembinaannya 

dengan motivasi pengembangan teknik, mixed media. 

5. Gejala Simetris, terdapat di lima TK: TK ABA Pantisiwi, TK Bhinneka I, TK 

ABA Bogoran, TK ABA Mardi Putra, TK Pembina, pembinaannya bervariasi 

dengan pengayaan bentuk dan diajak melihat kenyataan di lingkungannya, 

sehingga lukisannya tidak simetris lagi. 
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6. Gejala Folding over, ditemukan di TK ABA Mardi Putra, pembinaannya 

dengan motivasi cerita dan penguasaan teknik. 

7. Gejala Finanitas, ditemukan di lima TK , pembinaannya dengan memperkaya  

media contoh lukisan anak, ditunjukkan kenyataan dan pengembangan teknik. 

8. Pembinaan apresiasi seni dengan pemajangan lukisan terdapat di TK Pembina 

dan TK ABA Mardi Putara, di TK ABA Bogoran pada acara tutup tahun, 

sejumlah karya lukis dibeli oleh orang tua  anak, dana untuk kemajuan sekolah. 

9. Pembinaan apresiasi seni dengan pemajangan lukisan di luar kelas terdapat di 

TK Pembina dan TK ABA Mardi Putra. 

10. Di TK ABA Pantisiwi dan ABA Bogoran pembinaannya dengan metode 

mencontoh, sehingga karya lukisnya hampir sama coraknya, diperlukan variasi 

metode dan pengayaan teknik dengan mixed media agar anak lebih kreatif. 

                                                                                                                                                                                   

C. Saran 

 

 

1.  Bagi  TK  ABA  Pantisiwi   dan  TK   ABA  Bogoran,  pembinaannya  hendaknya  

 

dengan metode yang bervariasi dan pengayaan teknik , agar anak lebih kreatif dan 

 

            lukisannya bervariasi. 

 

2. Bagi  TK   Bhineka   Klembon,  TK  ABA   Bogoran,  TK  ABA  Pantisiwi   Serut 

hendaknya meningkatkan apresiasi seni dengan papan pajangan lukisan di luar       

kelas agar orang tua dan masyarakat umum dapat menikmatinya. 

      3.  Bagi Pemerintah  Daerah Kabupaten Bantul, diusulkan  mendirikan  museum seni  

     anak-anak di Gabusan, guna menunjang pariwisata, penelitian dan pendidikan.  
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INSTRUMEN  

 

PANDUAN OBSERVASI : GEJALA- GEJALA  KARYA  SENI  LUKIS ANAK-

ANAK TK  

DAN PEMBINAANNYA DI KECAMATAN BANTUL 

 

TK  :……………………………………………………… 

Alamat  :……………………………………………………… 

Hari/tanggal :……………………………………………………… 

Petunjuk : kolongi yang digunakan, dan atau tuliskan berbagai fenomena yang 

terjadi. 

 

1. Media yang digunakan: arang, pensil, spidol, pastel, cat air, 

campuran,…………………………………………………………………………

………... 

2. Teknik yang digunakan:  

a. kering; blok,  dusel, arsir. 

b. basah; aquarel, poster, finger painting, folder print, marblelling, tarik benang, 

tiup, campuran . 

c. Tempel: mozaik, aplikasi, kolas, montase. 

d. Tiga M (melipat, menggunting, menempel), 

e. …………………………………………… 

 

3. Metode yang digunaka: ceramah, tanya - jawab, diskusi, demonstrasi, proyek, 

eksperimen,…………………………………………………………………………

……… 

4. Pendekatan : klasikal, individual 

 

5. Motivasi / stimulasi : dengan cerita guru, cerita anak, menyanyi, menari, 

deklamasi, bermain, pusat minat, pengamatan langsung/rekreasi, melihat contoh 

lukisan, nonton pameran, lomba, 

……………………………………………………… 

6. Waktu : …………………menit 

 

7. Finishing: dibingkai, dilapis pengawet,……………………………………………. 

 

 

8. Pemajangan / pameran lukisan: dipajang dan diganti rutin tiap minggu, tidak 

dipajang, dipamerkan pada even-even tertentu,… 

……………………………………………………………………………………… 

9. Pembinaan yang  lain jika ada……………………………………………………… 
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PANDUAN  DOKUMENTASI 

 

1. Meminjam / mendokumentasi / mengkoleksi Lukisan anak TK baik kelas A/B, 

minimal 20 karya setiap TK sample (7 sekolah sample dari 32 dua populasi). 

 

2. Lukisan dipilih yang mengandung berbagai gejala-gejala: Stereotip, Rabatemen, 

X ray picture, Yuxtaposisi, Simetris, Folding over, Ideografis, Finanitas, dan 

lukisan yang telah  dibinanya. 

 

 

3. Lukisan diklasifikasikan sesuai dengan : 

a. gejala,  

b. hasil pembinaan  

c. kelas. 

d. diberi identitas  

 

4.  Jika ada lukisan yang istimewa (sangat artistik / detail / besar / kecakapan teknik 

tinggi/ koleksi pribadi), maka lukisan tersebut difoto dan diberi identitas lengkap. 
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PANDUAN WAWANCARA: GEJALA-GEJALA KARYA SENI LUKIS ANAK-

ANAK TK DAN PEMBINAANNYA DI KECAMATAN BANTUL 

 

A. Petunjuk: 

 

1. Wawancara ditujukan kepada seorang guru / lebih jika tim , dalam ruang, 

diusahakan tidak terpengaruh oleh orang/guru lainnya, agar data lebih sahih. 

2. Hasil wawancara dicatat yang penting dan relevan. 

 

 

B. Panduan 

 

1.  Bagaimanakah perasaan Bapak/Ibu/Sdr selama mengajar Seni Lukis? 

      2.  Apakah ada kendala dan bagaimana cara mengatasinya? 

3. Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui adanya gejala-gejala dalam lukisan anak TK 

sbb: 

a. Strereotip 

b. Rabatemen 

c. X ray picture 

d. Yuxtaposisi 

e. Simetris 

f. Folding over 

g. Ideografi 

h. Finanitas 

4. Bagaimanakah memotivasi /stimulasi dalam pembinaan seni lukis anak-anak TK 

jika dijumpai berbagai gejala di atas ?  

5. Bagaimanakah pendekatan yang dilakukan ? 

6. Usaha-usaha apakah yang telah dilakukan guna mengantisipasi adanya berbagai 

gejala lukisan anak-anak TK tersebut? 

7. Bagaimanakah usaha Bapak/Ibu/Sdr agar lukisan-lukisan tersebut dapat dinikmati 

oleh orang banyak? 

8. Finishing lukisan dilakukan dengan cara bagaimana? 

9. Bagaimanakah usaha Bapak/Ibu/Sdr guna mendalami tentang Seni Lukis anak-

anak?  

10. Bagaimana usaha peningkatan apresiasi seni lukis anak-anak TK ? 
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ANGKET: 

GEJALA-GEJALA KARYA SENI LUKIS ANAK-ANAK TK DAN 

PEMBINAANNYA DI KECAMATAN BANTUL 

  

 

Petunjuk: Tulislah dengan jujur. Perhatikan contoh berbagai gejala lukisan anak-anak 

(terlampir). Nama guru seni lukis dirahasiakan. 

 

1. Nama TK  : 

2. Alamat   : 

3. Status guru lukis : 

4. Status pembinaan :  

5. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu guru selama membina seni 

lukis?.............................................................................................................. 

6. Bagaimana menyusun program pembinaan seni lukis?................................. 

7. Bagaimana stategi, cara memotivasi dan menstimulasi jika terjadi gejala-

gejala sebagai berikut: 

a. Stereotype… 

b. Rabatemen… 

c. X ray… 

d. Yuxta position… 

e. Simetris… 

f. Folding over… 

g. Ideografi… 

h. Finanitas… 

8. Media apa saja yang digunakan untuk melukis?............................................ 

9. Teknik apa saja yang digunakan dalam melukis?.......................................... 

10. Metode apa sajakah yang digunakan dalam pembinaan seni lukis? 

11. Waktu pembinaan berapa lama?........ 

12. Bagaimana finishing llukisannya?....... 
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13. Apa usaha yang dilakukan dalam peningkatan apresiasi seni lukis anak-

anak TK?........................................................................................................ 

14. Prestasi dalam seni lukis apa saja?................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Gejala Stereotype dan strategi pembinaannya                                              115 

 

 

No TK Dibiar 

kan agar 

berkembang 

sendiri 

Ditunju

kkan 

kenyata

an 

Dimotivasi 

dengan cerita, 

nyanyian, 

pengayaan 

bentuk, lihat 

pameran 

Peningkatan 

/pengayaan 

teknik 

Mencon 

toh 

lukisan 

Lain- 

Nya 

1 ABA 

Pantisi

wi 

       -        -        -          -         - - 

2 Bhine

ka I 

- - v - - - 

3 ABA 

Bogor 

An 

- - - v - - 

4 Pembi 

Na 

- V v v - - 

5 ABA 

Mardi 

Putra 

- V v v - - 

 

 

Tabel 2. Gejala Folding over dan strategi  pembinaannya 

 

 

No TK Dibiar 

kan agar 

berkembang 

sendiri 

Ditunju

kkan 

kenyata

an 

Dimotivasi 

dengan cerita, 

nyanyian, 

pengayaan 

bentuk, lihat 

pameran 

Peningkatan 

/pengayaan 

teknik 

Men 

con 

toh 

lukisan 

Lainnya 

1 ABA 

Pantisi

wi 

       -        -        -          -         - - 

2 Bhine

ka I 

v -      - - - - 

3 ABA 

Bogor 

An 

- - v v - - 

4 Pembi 

Na 

v - - v  Dipa 

Jang 

5 ABA 

Mardi 

Putra 

v - - v  Dipa 

jang 

dan 

dibing 

kai 
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Tabel 3. Gejala X ray  dan strategi  pembinaannya 

 

 

No TK Dibiar 

kan agar 

berkembang 

sendiri 

Ditunju

kkan 

kenyata

an 

Dimotivasi 

dengan cerita, 

nyanyian, 

pengayaan 

bentuk, lihat 

pameran 

Peningkat 

an 

/pengayaan 

teknik 

Men 

con 

toh 

lukis 

an 

Lain 

Nya 

1 ABA 

Pantisi

wi 

       -        -        -          -         - - 

2 Bhine

ka I 

v -      - - - - 

3 ABA 

Bogor 

An 

- - v v - - 

4 Pembi 

Na 

v - v v  - 

5 ABA 

Mardi 

Putra 

v - v v  - 

 

 

Tabel 4. Gejala  Yuxtaposition  dan strategi  pembinaannya 

 

 

No TK Dibiar 

kan agar 

berkembang 

sendiri 

Ditunjuk

kan 

kenyataa

n 

Dimotivasi 

dengan cerita, 

nyanyian, 

pengayaan 

bentuk, lihat 

pameran 

Peningkatan 

/pengayaan 

teknik 

Mencon 

toh 

lukisan 

Lain 

Nya 

1 ABA 

Pantisi

wi 

       -        -        -          -         - - 

2 Bhine

ka I 

- -          v - - - 

3 ABA 

Bogor 

An 

- - - - - - 

4 Pembi 

Na 

v - - v - - 

5 ABA 

Mardi 

Putra 

v - - v - - 
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Tabel 5. Gejala  Simetris  dan strategi  pembinaannya 

 

 

No TK Dibiar 

kan agar 

berkembang 

sendiri 

Ditunjuk 

kan 

kenyataan 

Dimotivasi 

dengan cerita, 

nyanyian, 

pengayaan 

bentuk, lihat 

pameran 

Pening- 

katan 

/penga- 

yaan 

teknik 

Men- 

con- 

toh 

lukisan 

Lain- 

Nya 

1 ABA 

Pantisi

wi 

       -        -        -          -         - Anak 

nambah 

objek 

2 Bhine

ka 

- -          v - - - 

3 ABA 

Bogor 

An 

- - v - - - 

4 Pembi 

Na 

- V v - - Anak 

nambah 

objek 

5 ABA 

Mardi 

Putra 

- v v - - Anak 

nambah 

objek 

 

 

Tabel 6. Gejala Rebahan  dan strategi  pembinaannya 

 

 

No TK Dibiar 

kan agar 

berkembang 

sendiri 

Ditunjuk 

kan 

kenyataan 

Dimotivasi 

dengan cerita, 

nyanyian, 

pengayaan 

bentuk, lihat 

pameran 

Pening- 

katan 

/penga- 

yaan 

teknik 

Men- 

con- 

toh 

lukisan 

Lain- 

Nya 

1 ABA 

Pantisi

wi 

       -        -        -          -         - - 

2 Bhine

ka 

- -          - - - - 

3 ABA 

Bogor 

An 

v v v      v - - 

4 Pembi 

Na 

- - - v -  

5 ABA 

Mardi 

Putra 

- - - v -  
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Tabel 7. Gejala Ideografi  dan strategi  pembinaannya 

 

 

No TK Dibiar 

kan agar 

berkembang 

sendiri 

Ditunjuk 

kan 

kenyataan 

Dimotivasi 

dengan cerita, 

nyanyian, 

pengayaan 

bentuk, lihat 

pameran 

Pening- 

katan 

/penga- 

yaan 

teknik 

Men- 

con- 

toh 

lukisan 

Lain- 

Nya 

1 ABA 

Pantisi

wi 

       -        -        -          -         - - 

2 Bhine

ka 

- -          - - - - 

3 ABA 

Bogor 

An 

- - - - - - 

4 Pembi 

Na 

- - - - - - 

5 ABA 

Mardi 

Putra 

- - - - - - 

 

 

Tabel 8. Gejala Finanitas  dan strategi  pembinaannya 

 

 

No TK Dibiar 

kan agar 

berkembang 

sendiri 

Ditunjuk 

kan 

kenyataan 

Dimotivasi 

dengan cerita, 

nyanyian, 

pengayaan 

bentuk, lihat 

pameran 

Pening- 

katan 

/penga- 

yaan 

teknik 

Men- 

con- 

toh 

lukisan 

Lain- 

Nya 

1 ABA 

Pantisi

wi 

       -        v        -          - v - 

2 Bhine

ka 

- -          - - - - 

3 ABA 

Bogor 

An 

- - v - - - 

4 Pembi 

Na 

- - - v - - 

5 ABA 

Mardi 

Putra 

- - - v - - 
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GEJALA- GEJALA LUKISAN ANAK-ANAK 

STEREOTYPE 
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1. Judul Penelitian: Pengembangan Multimedia Pembelajaran Untuk Pembinaan       

Kreativitas Melukis di Taman Kanak-Kanak 

 

2. Latar belakang masalah 

Pada era globalisasi dewasa ini, pemerintah Republik Indonesia telah berusaha 

meningkatkan mutu pendidikan. Usaha tersebut dilaksanakan sejak pendidikan dasar 

sampai dengan pendidikan tinggi.  Dasar hukum  terkait dengan pendidikan di Taman 

Kanak-Kanak (TK), tertera di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003, tentang Sistem  Pendidikan  Nasional, BAB I: Ketentuan Umum, pasal 1, 

butir 14: 

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. 

 

Berdasarkan kutipan tersebut, anak-anak TK  berusia antara empat sampai dengan 

enam tahun, termasuk pendidikan anak usia dini. Mereka  mengenyam  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. Menurut 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.  Wawasan dan rasa  seni anak  ini terkait  dengan   pembinaan   fungsi-

fungsi  jiwa yaitu:  fantasi,  sensitivitas,  kreativitas  dan ekspresi. Kegiatan yang 

dilakukan anak seperti 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 dikemukakan: “Pengembangan ini bertujuan agar anak 

dapat dan mampu menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya, mengembangkan 

kepekaan, dan dapat menghargai hasil karya yang kreatif.”  
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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. Sebagaimana diungkapkan oleh 

Hajar Pamadhi (2008: 1.6) bahwa “kesenian difungsikan oleh anak sebagai media 

ungkapan perasaan, ide, gagasan dan pikiran anak. Karyanya sebagai alat bermain 

imajinasi, mengutarakan ide dan juga sebagai media komunikasi”. Hal ini sejalan dengan 

ungkapan Cut Kamaril dkk. (2005: 2.28) bahwa karya seni rupa anak pada umur sekitar 

4-7 tahun (masa prabagan) dengan ciri-ciri karya mereka adalah: 

…Penempatan dan ukuran objek karya seni rupanya bersifat subjektif. Jika  pusat 

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

bentuk tangan panjang, lebih besar/panjang  dari ukuran sesungguhnya. Karya seni 

mereka juga merupakan media komunikasi. Mereka telah dapat menirukan bentuk-

bentuk segitiga, segi empat, segi lima. 

 

              Karya seni rupa yang dimaksud di sini adalah lukisan. Anak TK  melukis 

sebagai media komunikasi. 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. Sebagaimana diungkapkan oleh Oho 

Garha (1980/1981: 14-15) sebagai berikut:  

Stereotipe berarti pengulangan. Dalam gambar buatan anak kecil, gejala ini 

muncul dalam bentuk yang berbeda-beda secara bertahap, yaitu perulangan total, 

perulangan objek, dan perulangan unsur. Bentuk stereotipe merupakan salah satu 

ciri kelemahan dalam gambar buatan anak kecil. 

 

Jika   demikian  halnya,  mereka  kurang kreatif, perhatikan contoh lukisan  anak 

TK yang kurang kreatif dan kreatif sebagai berikut.  
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                                 Gambar 1. Lukisan kurang kreatif dan kreatif 

(Suwarna: 2008) 

 

 Gejala lain juga muncul adalah terikat sudut, yaitu lukisan  matahari di sudut 

kanan atau kiri atas, tampak seperempat bagian. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka 

akan terjadi stagnasi, anak TK kurang kreatif dalam lukisannya.   

Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional, telah mencanangkan 

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

menyenangkan (Tim, 2006). Melalui melukis, anak TK akan terbiasa dengan 

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, hal  ini  merupakan  suatu   

keadaan   yang  ideal. Namun, berdasarkan wawancara (2008) dengan beberapa  guru TK, 

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 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 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,  
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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. 

 Berbagai usaha telah dilakukan pembinaan melukis, misalnya oleh TK ABA 

Pantisiwi, Serut,  Bantul. Sekolah  tersebut  mengundang  guru  lukis  alumni Sekolah 

Menengah Seni Rupa Indonesia, pembinaan melukis dengan metode mencontoh lukisan 

skets global, media pastel, hasil lukisan tampak kurang kreatif. Hal ini disebabkan karena 

anak tidak berani menambah objek, dan tidak ada perpaduan teknik. Demikian juga di TK 

ABA  Bogoran  Bantul,   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. 

 Menurut Muharam dan Sundaryati (1992: 27) pengertian  kreativitas 

dikemukakan bahwa: “sebagai kemampuan untuk membuat kondisi baru berdasarkan 

data, informasi dan unsur-unsur yang ada.  Kreativitas  juga  diartikan sebagai daya cipta, 

guna menciptakan bentuk-bentuk yang baru”. Bentuk-bentuk baru ini dapat merupakan 

perpaduan bentuk-bentuk yang telah dikenalnya. Dengan berbagai informasi yang 

diterimanya, sebagai stimulasi dan kemudian anak TK mampu mengkomunikasikan 

fantasinya melalui lukisannya.   Berdasarkan pengertian  di atas  maka,  perlu ada 

perbandingan antara lukisan anak TK kurang kreatif dengan lukisan  kreatif.  

Lukisan pada Gambar 1 bila dibandingkan dengan  lukisan pada Gambar 2 maka  

dijumpai  beberapa  ciri lukisan  anak  TK  yang kreatif  sebagai berikut. 

 

Tabel 1 



Perbandingan lukisan anak TK kurang kreatif dengan lukisan kreatif 

 

 

 

Gambar 1. Lukisan kurang kreatif 

 

 

Gambar 2. Lukisan kreatif 

Media:  pastel, warna tidak kaya Media: spidol, pastel, cat air (mixed 

media), kaya warna  

Objek gunung: dua berwarna biru Objek gunung: empat berwarna coklat, 

hijau dan pink (lebih kaya variasi) 

Objek matahari: satu berwarna kuning, 

terbit diantara dua gunung 

Objek matahari: tiga berwarna orange, 

hijau, merah, telah muncul diantara 

gunung-gunung (lebih kreatif berani 

memberi warna matahari lebih dari 

satu) 

Objek langit:  polos Objek langit:  berwarna-warni 

Objek lain kurang kaya: pohon, rumput, 

jalan 

Objek lain lebih kaya: dua mobil, 

rumah, jalan, rumput, bunga 

 

 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. 

 Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, menunjukkan bahwa diperlukan 

sekali adanya stimulasi pembinaan kreativitas melukis, sehingga lukisannya menjadi 

kreatif. Teknik 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 

Sekolah TK dan guru TK menyatakan bahwa:  pengembangan multimedia pembelajaran 

untuk pembinaan kreativitas melukis di TK, setuju dan sangat penting, karena sesuai 

dengan perkembangan ITEKS.  Hal tersebut berdasarkan dari hasil penelitian awal  

dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan angket di: 1) TK masjid 

Agung Syuhada, Kotabaru, Yogyakarta telah memanfaatkan komputer untuk mewarnai 

dan mozaik kreatif. Untuk pembelajarannya bekerjasama dengan Komputer Kid 

Yogyakarta. Program mewarnai  menggunakan komputer merupakan multimedia yang 

telah dirancang dengan menampilkan gambar pola di layar monitor, kemudian anak-anak 

tinggal klik warna dan letakkan pada bidang-bidang gambar, maka jadilah sebuah gambar  

berwarna yang sangat menarik. Sedangkan mozaik kreatif, telah diprogram dengan baik, 

pada prinsipnya anak-anak menyususun berbagai bidang yang telah disediakan, kemudian 

diwarna sesuai dengan selera anak. Pada mozaik kreatif telah menunjukkan adanya 

kreativitas anak dengan menyusun berbagai bentuk yang telah tersedia. Hasil karya 

dipajang dan dikembalikan ke anak.  Guru dari Komputer Kid Yogyakarta. Namun di TK 
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Masjid Agung Syuhada belum melukis kreatif dengan komputer (paint). Fasilitas 

komputer di TK Masjid Agung Syuhada dari Komputer Kid sejumlah 10 unit dan  tidak 

ada CD-Rom. Dengan demikian tidak mungkin untuk ujicoba multimedia pembinaan 

kreatifitas melukis di TK. Perhatikan gambar  berikut sebuah contoh mewarnai dengan 

komputer. 

                                                   

                     Gambar  3.  Mewarnai,  TK Masjid Agung Syuhada Yogyakarta 

 

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, dan  layar. Pembelajaran mewarnai dan 

mozaik kreatif diampu oleh Guru Bahasa Inggris. Hasil karya dipajang dan kemudian 

dikembalikan ke anak. Perhatikan contoh mozaik kreatif sebagai berikut. 

 

 

 

Gambar 4. Mozaik kreatif, TK Batik PPBI Mangkuyudan Yogyakarta. 

 

3) TK Pedagogia FIP UNY, di Kampus 3 Jl. Bantul Yogyakarta, sudah berniat 

memanfaatkan komputer untuk melukis, dan sangat setuju,  namun fasilitas belum 

memadai. 4) TK ABA Danurejan Yogyakarta, belum memanfaatkan komputer untuk 

melukis, karena belum ada fasilitas, namun telah merencanakan untuk tahun mendatang.  
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5) TK ABA Bogoran Bantul belum memanfaatkan komputer untuk melukis, karena 

fasilitas belum ada. Namun jika dikemudian hari ternyata fasilitas  telah  memadai, TK 

tersebut  juga  berniat  pembinaan   kreativitas  melukis dengan komputer. 6) TK Pembina 

Bantul, telah merencanakan pembinaan kreativitas melukis dengan komputer. 7) TK 

ABA Mardi Putra Bantul telah merencanakan dan telah melengkapi fasilitas dengan 

membeli printer jenis HP Deskjet F  2235 All-in-One  yang mampu mencetak berwarna 

dengan baik.  Berdasarkan kenyataan yang ada di berbagai TK tersebut, sebagai upaya 

pemecahan masalah, agar anak TK dapat melukis lebih kreatif, maka pengembangan 

produk multimedia sebagai salah satu alternatif pemecahannya. Program pembelajaran ini 

akan diujicobakan di TK yang telah mempunyai fasilitas komputer yang memadai. 

Beberapa alasan dikembangkannya  multimedia pembelajaran melukis di TK adalah: 1) 

Anak TK, merupakan masa perkembangan anak usia dini adalah masa yang paling tepat 

untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki anak. 2) Wawasan dan rasa seni 

anak sangat perlu dikembangkan sejak dini, ini merupakan  pembinaan  fungsi-fungsi  

jiwa  yaitu:  fantasi,  sensitivitas, kreativitas   dan  ekspresi,    membantu  pertumbuhan  



dan  perkembangan jasmani dan rohani  agar   anak  memiliki   kesiapan  dalam  

memasuki  pendidikan  lebih lanjut. 3) Dengan  multimedia pembelajaran ini, 

diharapakan dapat mengatasi adanya gejala rutinitas anak, yaitu mengulang-ulang bentuk  

yang sama dalam setiap kali melukis, sehingga anak akan menjadi lebih kreatif. 

A. Identifikasi masalah 

 Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya    

sebagai berikut: 

1. Adanya kesenjangan antara keadaan ideal pembelajaran di TK yang aktif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan, yang telah digariskan oleh pemerintah 

dengan keadaan di lapangan, khususnya di dalam melukis. 

2.  Adanya berbagai keterbatasan kemampuan guru TK, fasilitas bahan,  

alat dan teknik melukis, maupun metode pembinaannya. 

3. Telah ada usaha untuk mengatasi gejala stereotipe lukisan anak TK, namun 

belum menunjukkan adanya hasil pembelajaran yang signifikan. 

4. Multimedia pembelajaran belum banyak dimanfaatkan sebagai stimulasi  

untuk pembinaan  kreativitas  melukis  di  TK. 
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B. Pembatasan masalah 

     Mengacu pada identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam  

penelitian dan pengembangan ini adalah masalah nomor empat  sebagai berikut: 

Multimedia pembelajaran belum banyak dimanfaatkan sebagai stimulasi untuk  

pembinaan kreativitas  melukis di TK. 

 

C. Rumusan masalah 

1. Bagaimanakah kualitas multimedia pembelajaran untuk  pembinaan  kreativitas 

melukis di TK ? 

2. Apakah multimedia pembelajaran yang dikembangkan  mampu sebagai   stimulasi  

untuk pembinaan kreativitas melukis di TK ?  

 

E. Tujuan penelitian 



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. 

 

F. Spesifikasi produk multimedia yang dikembangkan 

 Spesifikasi  produk multimedia yang dikembangkan, dan komputer yang 

digunakan untuk operasional, perhatikan Tabel 2,  dan  Tabel 3 berikut. 

 

Tabel 2. Spesifikasi produk multimedia yang dikembangkan 

No Produk yang diharapkan Unsur multimedia Software 

1 Video simulasi langkah-

langkah melukis berbagai 

bentuk 

Grafis: desain gambar, 

image (foto) 

Macromedia 

Flash Profesional 
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2 Praktek dan latihan /drill 

and practice (Ismaniati, 

2001:  29): menu latihan 

melukis mandiri, 

sehingga interaktif. 

Audio: music latar, voice 

(suara) 

- 

3 - Video: langkah melukis, 

contoh lukisan 

- 

4 - Animasi: figure anak, Ibu 

guru, burung 

- 

 

Tabel 3. Spesifikasi minimal  komputer untuk multimedia pembinaan kreativitas melukis 

di TK 

 

1 Processor PC Pentium IV, Memory 512 MB, Sound 

2 Hardisk Space 300 MB 

3 Sistem operasi MS Windows 98/XP/Vista 

4 Monitor VGA 128 MB 



5 Perlengkapan tambahan CDrom, mouse 

 

 (Adaptasi dari Lilik Setiono, 2003-2007: 2) 

G. Manfaat penelitian 

1. Bagi  guru TK, dapat memanfaatkan produk multimedia ini  sebagai stimulasi  

dalam  pembinaan melukis, sehingga pembelajarannya tidak monoton. 

2. Bagi anak TK, bermanfaat sebagai salah satu bentuk permainan yang unik dan 

sekaligus belajar melukis, sehingga puas,  senang, dan menghasilkan lukisan 

yang kreatif. 

3. Bagi Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY, penelitian ini dapat dipakai 

sebagai acuan dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 

terkait dengan pembinaan kreativitas melukis di TK. 

 

H. Asumsi dan keterbatasan pengembangan 

1. Asumsi 

           Dewasa ini anak-anak TK di kota-kota besar relatif tidak asing lagi dengan 

komputer, bahkan telah dimanfaatkan untuk  bermain. 

a. Peneliti berasumsi bahwa produk multimedia sebagai stimulasi untuk pembinaan 

kreativitas melukis di TK ini belum dimanfaatkan secara optimal, di berbagai TK 

di  Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b. Guru-guru TK pun sangat besar kemungkinan, belum banyak yang memanfaatkan 

produk multimedia ini untuk pembinaan melukis. 

c. Produk multimedia untuk pembinaan melukis di TK ini menjadi sangat penting 

untuk pengembangan fungsi-fungsi jiwa: fantasi, sensistifitas, kreativitas dan 

ekspresi. 

2. Keterbatasan pengembangan 

            Adapun keterbatasan penelitian dan pengembangan ini adalah: 

a. Printer di TK Batik PPBI  Yogyakarta, tidak  dapat menghasilkan lukisan   yang baik. 

b.  LCD bocor, sehingga tidak mampu menayangkan warna yang bagus. 

c. Ruang komputer  sempit hanya memuat 9 set komputer.  

d. Anak TK kelompok B ada yang sudah dapat membaca, ada juga yang belum   dapat 

membaca. 



 

I. Definisi istilah 

1. Multimedia, sebagaimana  dikemukakan oleh  Suyanto (2003 :  20-21): 

Multimedia secara umum merupakan kombinasi tiga elemen, yaitu suara, gambar 

dan teks... atau Multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi 

yang dinamis dan interaktif yang  mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio 

dan gambar video. 

Definisi yang lain dikemukakan oleh Hofstetter  (2001), multimedia adalah 

pemanfaatan komputer untuk membuat dengan menggabungkan link dan tool 

yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi dan 

berkomunikasi. 

 

2. Stimulasi  melukis melelui multimedia, adalah rangsangan yang  disampaikan 

dalam pembelajaran kepada anak TK  agar  dapat melukis   kreatif dengan 

komputer. 

3. Kreativitas melukis  TK, adalah kemampuan anak TK untuk menciptakan bentuk 

bentuk  baru dalam setiap lukisannya.  

4.   Melukis, adalah mencurahan isi gejolak jiwa (anak TK) melalui media dua 

demensional berupa  perpaduan warna, garis, bidang, dan tekstur . 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.  Kajian teori 

1. Penelitian dan pengembangan 

 Penelitian  dan pengembangan ini adaptasi dari penelitian oleh Borg dan Gall  

(1983: 775)  terdapat  sepuluh langkah pelaksanaan strategi penelitian  dan  

pengembangan sebagai berikut: 1) Research and information collecting... 2) Planning... 

3) Develop preliminary form of product...4) Preliminary fild testing...5) Main  product  

revision... 6) Main fild testing... 7) Operational product revision...8) Operational fild 



testing...9) Final product revision... 10) Dissemination and implementation. Penelitian 

dan pengembangan adalah suatu proses untuk mengembangkan suatu produk baru, atau 

menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan, bersifat 

adaptabel dan efektif. Ruang lingkupnya adalah meningkatkan mutu pendidikan dan 

pembelajaran.             Beberapa aspek yang terkait dengan penelitian dan pengembangan 

adalah:  

Desain pembelajaran, model-model pembelajaran, bahan ajar, model dan sistem 

evaluasi pembelajaran, model-model pengelolaan kelas, manajemen sekolah, 

media pembelajaran, model penjaminan mutu pembelajaran, model-model 

pembiayaan sekolah/strategi pengelolaan sumber belajar, model-model 

penyelenggaraan diklat, dan strategi organisasi materi (Anik Ghufron dkk, 2007: 

7-8).  

 

      Dengan kata lain bahwa penelitian dan pengembangan ini dapat berupa perangkat 

keras (hardware): buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas dan laboratorium. 

Namun dapat pula berupa perangkat lunak (software): multimedia, pembelajaran di kelas, 

perpustakaan, laboratorium, model-model pendidikan, pelatihan, evaluasi, bimbingan, 

pembelajaran, manajemen. Dalam penelitian dan pengembangan ini  peneliti berusaha: 

pengembangan  multimedia pembelajaran untuk pembinaan kreativitas melukis anak TK. 

 

2. Belajar dan pembelajaran 

a. Teori behavioristik 

 Menurut teori bahavioristik, dikemukakan oleh Thordike, Watson, Clark Hull, 

Edwin Guthrie, dan Skiner, menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku 

sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa belajar merupakan bentuk perubahan yang dialamai pembelajar dalam 

hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara baru sebagai hasil interaksi antara 



stimulus dan respon. Seseorang telah belajar sesuatu dengan indikator bahwa ia dapat 

menunjukkan adanya perubahan perilakunya. Dalam teori behavioristik faktor masukan 

sangat penting berujud stimulus dan keluaran berujud  respon. Faktor penguatan juga 

merupakan dalam teori ini juga penting (Asri Budiningsih, 2004: 20-21).  

 Terkait dengan penelitian dan pengembangan multimedia ini, anak TK perlu 

diberikan stimulus  dalam bentuk multimedia CD pembelajaran.  Stimulus tersebut 

berupa contoh lukisan yang tersusun dari berbagai bentuk bidang geometris yang disusun 

menjadi sebuah lukisan yang bercorak naif, dan langkah-langkah melukis dengan paint.  

Dengan demikian anak TK akan merespon sesuai dengan kemampuan fantasinya,  

sehingga mereka dapat melukis  kreatif. 

 

b. Teori konstruktivisme 

 Di dalam pembelajaran Seni Budaya, menggunakan teori konstruktivisme 

sebagaimana dikemukakan oleh Martadi (2007: 1), berdasarkan : 

 Depdiknas (2005) yang mengutip pendapat Driver seperti yang dikutip Faser dan 

Walberg (1995) menciptakan prosedur pembelajaran seni budaya berdasarkan 

konstruktivisme, dengan jalan memfasilitasi peserta didik membangun sendiri 

konsep-konsep baru tentang pengalaman seni berdasarkan konsep lama yang telah 

dimiliki. 

 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, teori konstruktivisme  ini merupakan teori belajar 

yang menekankan pada pengalaman individual atau pengetahuan yang telah ada 

sebelumnya. Pembelajarannya tidak berpusat pada guru, namun berpusat pada 

pembelajar, akan menyesuaikan informasi  baru  atau pengetahuan yang disampaikan 

guru dengan  pengetahuan atau pengalaman  yang telah dimiliki pembelajar. Teori ini 

sangat relevan dengan pebinaan kreativitas melukis anak TK, sebagaimana  pernyataan 

Ausubel (1967) menyatakan bahwa satu faktor yang sangat penting mempengaruhi proses 



belajar adalah apa yang telah diketahui pembelajar. Hal ini disebut prior knowledge atau 

pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar ini akan menjadi dasar berpijak untuk 

menggabungkan berbagai unsur di lingkungannya menjadi struktur kognitif dalam 

aktivitas fisik maupun mental. Hal ini disebut knowledge construction. Selanjutnya 

terjadi proses perubahan konseptual untuk mengambil keputusan, hal ini disebut 

conceptual-change process, kemudian menghasilkan suatu karya seni yang artistik. 

 Sebagaimana dikemukan Asri Budiningsih (2004: 59), menurut teori 

konstruktivisme ini,  guru mempunyai peranan kunci dalam interaksi pembelajaran 

adalah pengendalian, yang meliputi:  

1. Menumbuhkan kemandirian dengan menyediakan kesempatan untuk 

mengambil keputusan dan bertindak. 

2. Menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak, dengan 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. 

3. Menyediakan sistem dukungan yang memberikan kemudahan belajar agar 

siswa mempunyai peluang optimal untuk berlatih.  

 

Jika ditinjau dari sisi pendidikan lewat seni, dalam hal ini pembinaan kreativitas 

melukis anak TK sangat sesuai karena pembelajarannya berpusat pada pembelajar. 

Dengan demikian maka seni digunakan sebagai pembinaan kreativitas.  Sifat -  sifat   

fantastis   dan   permainan  yang  menyatu  dengan  seni, memberikan kemungkinan 

kebebasan  dalam  bentuk ekspresinya. Seni mendidik disiplin, disiplin seni adalah 

disiplin yang membebaskan untuk berkreasi, sehingga anak menjadi kreatif. 

 Sedangkan pengertian pembelajaran menurut Mukminan (2009: 6), merupakan 

proses pengolahan lingkungan seseorang  yang dengan sengaja dilakukan sehingga 

memungkinkan dia belajar untuk melakukan atau mempertunjukkan tingkah laku 

tertentu, sebagai respon terhadap situasi tertentu pula. Pembelajaran ini mempunyai 

prinsip: respon yang berakibat menyenangkan pembelajaran. Sesuai dengan sifat anak TK 



yang masih sangat dekat  dengan belajar dan bermain, maka multimedia yang 

direncanakan sebagai media pembelajaran pembinaan kreativitas melukis sangat 

mendukung keberadaannya. Sesuai dengan ungkapan Hamzah (2008: 2), bahwa 

pembelajaran  memiliki hakikat perencanaan sebagai upaya untuk membelajarkan 

pembelajar. Jadi,  pembelajaran pembinaan kreativitas melukis di TK memusatkan 

perhatian pada bagaimana membelajarkan anak TK, agar terjadi proses kreativitas dalam 

melukis.  

3. Teknologi pembelajaran 

          Sebagaimana dikemukakan oleh Molenda dan Januszewski (2008: 1) tentang  

pengertian teknologi pembelajaran  adalah:  

Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning 

and improving performance by creating, using, and managing appropriate 

technological processes and resources.  

 

Menurut pengertian tersebut bahwa di dalam  teknologi pembelajaran  terjadi 

proses belajar dan etika berlatih memfasilitasi  pembelajaran  dan  meningkatkan 

pelaksanaan dengan  menciptakan, menggunakan, dan mengatur secara tepat proses 

teknologi dan sumber-sumber.  Sedangkan  kawasan  teknologi  pembelajaran menurut 

Association for Educational Communications and Technology (AECT) meliputi fungsi 

pengelolaan pendidikan, fungsi pengembangan, sumber belajar dan pembelajar. Karena  

teknologi    pembelajaran    merupakan   masalah   yang   sangat kompleks maka proses 

analisis masalah, penentuan cara pemecahan, pelaksanaan dan evaluasi pemecahan 

masalah tersebut tercermin dalam fungsi pengembangan  pendidikan dalam bentuk riset-

teori, disain, produksi, evaluasi (AECT, 1977). Hal ini sangat mendasari dalam penelitian 

dan pengembangan multimedia pembelajaran untuk pembinaan kreativitas melukis anak 



TK. Dengan demikian perlu dikemukakan tentang pengertian pembelajaran. Sebagaimana 

yang dikemukan oleh Brown (2000 : 7) berpendapat: 

 Teching cannot be defined a part from learning. Teaching is guiding and 

fasilitating learning, enabling the learner to learn, setting the conditions for 

learning. Your understanding of how the learner learn will determine yuor 

philosophy of education, your teaching style, your approach, method and 

classroom techniques.  

 

 Pendapat Brown ini menegaskan bahwa mengajar tidak bisa lepas dari belajar. 

Suatu pembelajaran adalah merupakan pemberian bimbingan dan pemudahan belajar, 

sehingga memungkinkan  pembelajar untuk belajar. Suatu pemahaman bagaimana 

pembelajar belajar, sangat menentukan dasar filsafat pendidikan yang dipakai, gaya 

mengajar, pendekatan, metode serta teknik penguasaan kelas. Dengan demikian, suatu 

pembelajaran merupakan suatu proses yang diusahakan manusia guna mendapatkan suatu 

perubahan  tingkah laku baru secara menyeluruh, merupakan hasil pengalamannya 

berinteraksi dengan lingkungannya. Pengaruh lingkungan ini sangat kuat mempengaruhi 

jiwa dan raga manusia, sehingga mereka dapat menanggapinya sebagai tantangan dan 

jawaban. 

Muhammad Asrori (2007: 80)  mengemukakan  tentang  proses  pembe-lajaran 

untuk membantu kreativitas pembelajar sebagai berikut:  

(a) menciptakan rasa aman kepada anak-anak untuk mengekspresikan 

krativitasnya. (b) Mengakui dan menghargai gagasan-gagasan anak. (c) Menjadi 

pendorong bagi anak untuk mengkomunikasikan dan mewujudkan gagasan-

gagasannya. (d) Membantu anak memahami devergensinya dalam berfikir dan 

bersikap, dan bukan malah menghukumnya. (e) Memberikan peluang untuk 

mengkomukikasikan gagasan-gagasnnya. (f) Memberikan informasi mengenai 

peluang-peluang yang tersedia. 

 

Terkait dengan multimedia pembelajaran untuk pembinaan kreativitas melukis 

anak TK, maka hal-hal tersebut di atas dapat dipakai sebagai dasar berpijak agar anak-



anak TK dapat mengungkapkan gagasan-gagasannya melalui media komputer dan dapat 

melukis  kreatif. 

 

4. Filsafat seni 

 Para ahli filsafat seni telah banyak mengemukakan tentang sumber seni  

dan asal mula seni, diantaranya adalah penyair Johan Schiller (1759-1805). Teorinya 

diperkuat oleh Herbert Spencer  (1820-1903). The Liang Gie (1996 : 28) mengemukakan 

asal mula seni, menurut Schiller asal mula seni adalah: 

 Dorongan batin untuk bermain-main yang ada dalam diri seseorang. Seni 

merupakan semacam permainan penyeimbangan segenap kemampuan mental 

manusia berhubung dengan adanya kelebihan-kelebihan energi yang harus 

disalurkan keluar....Kelebihan tenaga ini lalu menciptakan kebutuhan dan 

kesempatan untuk melakukan rangkaian permainan yang imaginatif dan kegiatan 

hiburan yang akhirnya menghasilkan karya seni. 

 

Lebi lanjut dijelaskan bahwa, teori kelahiran seni ini disebut Theory of play. Teori  

ini juga didukung oleh pengajar sejarah seni dari Jerman Konrad Lange yang mengatakan 

bahwa : Permainan adalah  seni  dari  kanak-kanak. Hal ini sangat terkait dengan anak TK 

yang pada hakekatnya adalah: belajar sangat dekat dengan bermain, permainan adalah 

seni dari kanak-kanak.  

 

5. Kreativitas 

Pengertian kreativitas, banyak dikemukakan oleh pakar seni rupa. Humar Sahman 

(1993: 193) menyatakan bahwa: ”Jika proses kreatif itu melahirkan sesuatu yang baru 

atau yang orijinal, maka proses ini dapat dilihat sebagai kreativitas.” Nenek moyang 

bangsa Indonesia, sejak zaman Pra Sejarah telah menunjukkan  kreativitas. Hasil 

kreativitasnya dapat dilihat di museum Sonobudoyo Yogyakarta,  dan  museum Nasional 



Jakarta. Mereka   telah   mampu menciptakan berbagai karya seni untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya, dan kebutuhan spiritualnya. Mereka telah melukis di dinding gua, 

mematung, mengukir, menganyam, cor logam, membangun. Karya seni ini merupakan 

buah tangan seniman yang didasari oleh olah rasa, olah cipta, olah pikir, olah karsa. 

Dengan demikian, para seniman telah berkreasi, berarti mereka mempunyai kreativitas 

yang tinggi. Proses kreatif para seniman  ini sebagaimana diungkapkan oleh Cauman dan 

Janson  (1985:10-11) sebagai berikut:  ”The creative process, on the other hand, consist 

of series of leaps of the imagination and the artist’s attempts to give the form by shaping 

his materials.” Hal ini menunjukkan bahwa proses kreatif, merupakan buah  tangan para   

seniman  yang  berbeda-beda,   terdiri   dari  sebuah runtutan  imajinasi  dan  berbagai 

macam percobaan para seniman, akan mendapatkan suatu bentuk karya, tergantung oleh 

sifat bahannya. Sebagai pelukis, Amri Yahya telah bereksperimen melukis dengan 

berbagai bahan, pastel, cat air, cat minyak, acrilik, dan keramik. Namun akhirnya 

kebanyakan lukisannya menggunakan kanvas dengan cat minyak dan acrilik,  relatif akan 

lebih tahan lama. Berbeda dengan Rusli, ia melukis dari bahan  bahan kertas dan cat air, 

lukisannya kurang tahan lama. Warna-warna lukisan cat air akan lebih cepat pudar karena 

pengaruh sinar matahari. Proses kreatif lukisan Amri Yahya, banyak dilhami oleh lebak 

suasana perairan di daerah Palembang, asalnya. Proses kreatif lukisan Rusli banyak 

dilhami suasana alam  yang  yang beraneka ragam, pantai, keramaian kota, pasar hewan 

dan lain-lain. 

Primadi Tabrani (2001: 90 - 93) mengemukakan tentang ciri kreativitas antara 

lain: kepekaan, kelancaran, keluwesan, orisinalitas, elaborasi, redefinisi. Lebih lanjut 

dikemukan bahwa cara berfikir anak adalah: Bagaikan dalam mimpi memungkinkan 

terjadinya proses kreasi. Apa yang dilukis anak, bukan semata apa yang dilihatnya, tetapi 



merupakan hasil kerja sama semua indera-inderanya, yang ia rasakan dan imajinasikan, 

serta cetusan jiwanya. Pada diri manusia terdapat adanya trio, yaitu fisik-kreatif-rasio. 

Pada masa bayi, tampak perkembangan kemampuan fisik, pada masa anak yang menonjol 

adalah kemampuan kreatif, pada masa remaja terjadi proses keseimbangan dinamis 

terpadunya ketiga kemampuan itu.  Di  dalam  pembinaan  kreatifitas,  tidak  terlepas  

dari kemampuan fisik dan rasio. Kreativitas terbina apabila anak mencapai penghayatan, 

dan cukup ada kesulitan. Dengan demikian maka, berikanlah kesempatan dan kehormatan 

pada anak agar dapat menemukan pemecahan masalah, maka ia akan kreatif. 

Menurut teori Carl Rogers tahun 1902-1987 terdapat  tiga kondisi pribadi yang 

kreatif ialah:   1)  Keterbukaan terhadap pengalaman, 2) Kemampuan untuk menilai 

situasi sesuai dengan patokan pribadi  seseorang, dan... 3) Kemampuan untuk 

bereksperimen, untuk bermain dengan konsep-konsep (Utami Munandar, 2009: 34).  Hal 

ini sebagai dasar untuk pengembangan produk multimedia dalam pembinaan kreativitas 

melukis anak TK. Anak-anak TK  akan bermain-main dengan komputer,  melukis,  

menghasilkan suatu lukisan yang kreatif. Apabila setiap orang memiliki ketiga ciri 

tersebut maka kesehatan psikologisnya sangat baik, akan mendorong menghasilkan 

karya-karya yang kreatif.  

Kreativitas perlu dipupuk sejak dini pada diri pembelajar, ada beberapa alasan 

sebagaimana diungkapkan oleh Utami Munandar (2009: 31) sebagai berikut:  

Pertama, karena dengan berkreasi orang dapat mewujudkan (mengaktualisasikan) 

dirinya, dan perwujudan/aktualisasi diri merupakan kebutuhan pokok pada tingkat 

tertinggi dalam hidup manusia (Maslow, 1967)... 

Kedua, kreativitas atau berfikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat 

bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah, merupakan 

bentuk pemikiran yang sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian dalam 

pendidikan (Guilford, 1967)... 

Ketiga, bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat (bagi diri pribadi dan 

lingkungan) tetapi juga memberikan kepuasan kepada individu...(Biondi, 1972). 



Keempat, kreativitaslah yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas 

hidupnya... 

Disamping alasan di atas, Suwaji Bastomi (1983: 32) mengemukakan pendapat 

Gaitskell tentang pentingnya pengembangan kreativitas diseluruh bidang pendidikan 

sebagai berikut: ”Of all the characteristics discussed, the belief in the in the creative 

ability of all children seems to have the greatest impect on general education”. Dengan 

demikian kreativitas sangat diperlukan oleh setiap pembelajar, untuk membentuk 

kebulatan kematangan jiwanya. Sedangkan Zahri Jas (1990: 29) berdasarkan Randal dan 

Connat (1963: 205) mengemukakan tentang ciri-ciri kreatif sebagai berikut: 1) Mampu 

mengekspresikan ide-ide dalam bentuk dua atau tiga demensi. 2) Suka bereksprerimen 

dengan ide-ide, bahan-bahan dan alat-alat. 3) Mampu mengekspresikan simbol-simbol 

abstrak sebagaimana mengekspresikan simbol-simbol realis. 4) Mampu bekerja kreatif.  

5) Senang dengan proses belajar, sebagaimana senangnya dengan hasil belajar.   6) 

Mempunyai minat terhadap aktivitas seni yang meliputi pertimbangan-pertimbangan nilai 

personal dan cara kerja yang unik. 

 Tentang kreativitas anak, Amal Abdussalam Al-Khalili (2005: 35) tarjamah oleh 

Umma Farida mengemukakan sebagai berikut:  

Yaitu kemampuan untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang asli, tidak 

biasa, dan sangat fleksibel dalam merespon dan mengembangkan pemikiran dan 

aktivitas. Kreativitas ini juga dimiliki oleh mayoritas anak-anak. Akan tetapi, 

kreativitas ini berbeda antara anak satu dengan lainnya, dan antara satu 

lingkungan dengan lingkungan lainnya. Karena itu, kreativitas anak-anak 

sebenarnya adalah suatu pemikiran yang memiliki hasil cipta, bukan rutinitas atau 

sekadar mengikuti  mode. ...Kreativitas produktif. Maksud dari kreativitas 

produktif yaitu hasil-hasil produksi seni dan keilmuan yang diperoleh melalui 

usaha mendisiplinkan kecenderung-an untuk bermain bebas, dan dengan 

menentukan langkah-langkah untuk mencapai hasil yang sempurna. 

 Dengan dasar pengertian ini maka, kreativitas melukis anak TK merupakan suatu 

pemikiran yang tidak rutin dan memiliki hasil cipta yaitu lukisan. Lukisan anak TK ini 

merupakan kreativitas produktif. Anak-anak yang kreatif dikenal sebagai anak-anak yang 



memiliki pemikiran luar biasa. Hal ini dapat diperhatikan pada lukisan mereka yang asli, 

naif dan penuh dengan hal-hal yang lucu.  

 Stimulasi untuk pembinaan kreativitas anak sangat diperlukan, karena setiap anak 

ada kecenderungan atau dorongan untuk mewujudkan potensinya, dorongan untuk 

berkembang dan menjadi matang. Dorongan ini merupakan motivasi primer, ketika anak 

membentuk suatu hubungan baru dengan lingkungannya. Hal ini merupakan stimulasi 

instrinsik, perlu dibangun sejak anak usia dini. Dengan dikenalkannya anak TK dengan 

lingkungannya dan kegiatan kreatif, maka muncullah rasa ingin tahu, dan melakukan hal-

hal yang baru. Maka anak TK perlu dikenalkan multimedia pembelajaran dengan 

komputer untuk pembinaan kreativitas melukis. 

 Cara mengukur kreativitas, menyangkut tiga demensi yaitu: proses, orang atau 

pribadi, dan produk kreatif (Amabile, 1983). Dengan menggunakan proses kreatif sebagai 

kriteria kreativitas, maka segala produk yang dihasilkan dari proses itu dianggap sebagai 

produk kreatif, orangnya disebut sebagai orang yang kreatif. Menurut Supriadi (1994: 23) 

ada lima pendekatan untuk menilai kreativitas seseorang. 1) Analisis objektif  terhadap 

produk kreatif, 2) Pertimbangan subjektif, 3) Inventori kepribadian, 4) Inventori 

biografis, dan 5) Tes kreativitas. http://suchani.wordpress.com/teori-kreatifitas/, diambil 

tanggal 15-12-2008. Analisis objektif terhadap produk kreatif, hal ini  relevan untuk 

mengukur pembinaan kreativitas melukis anak TK dengan multimedia. Indikator suatu 

lukisan anak TK dikategorikan kreatif, apabila anak TK pada setiap kali melukis 

menghasilkan lukisan selalu berbeda-beda berarti kaya ide,  bentuk maupun warna. 

6. Konsep dan teori  pendidikan seni 

a.  Plato 

http://suchani.wordpress.com/teori-kreatifitas/


Konsep pendidikan seni telah dikemukakan oleh Plato pada zaman Yunani kuno 

jauh sebelum masehi. Konsepnya  dikemukakan  oleh  Ida  Siti  Herawati dan Iriaji 

(1998-1999: 9) sebagai berikut: Art should be the Basis of education. Konsep pendidikan 

seni diarahkan pada pembentukan sikap, sehingga terjadi keseimbangan intelektual dan 

sensibilitas, rasional dan irasional, akal pikiran dan kepekaan emosi. Konsep ini 

menempatkan seni sebagai sarana dalam pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, 

bukan seni sebagai tujuan. 

 

 

b.  Herbert Read  

Konsep pendidikan seni  dikemukakan oleh Herbert Read (1953: 25) 

mengemukakan tentang Education Through Art sebagai berikut:  

 The particular point view which I represent in this symposium becomes 

immediately evident if emphasis is given to the preposition in the above phrse:.. 

but education by means of art. It is claimed that the experience involved in the 

process of artistic creation (and here it is necssary to emphasize the world 

”creation”...) is in itself an educative one, and that art is there fore an essential 

instrumen in any complete system of education.  

Suatu hal yang terpenting disampaikan oleh Herbert Read bahwa: bukan 

pendidikan dalam seni ataupun penempatan seni dalam pendidikan tetapi seni sebagai 

sarana untuk pendidikan.  Pengalaman sangat mempengaruhi dalam proses berkreasi 

dalam kesenian. Hal ini menjadikan  sesuatu yang mendidik, dan seni tersebut merupakan 

alat yang pokok sebagai pelengkap di berbagai sistem pendidikan.     

c.  Ahmad Sadali   

Konsep pendidikan seni, selanjutnya dikemukakan oleh Ahmad Sadali  tentang  

pendidikan menggambar atau melukis sebagai berikut: ”Pendidikan seni haruslah secara 

menyeluruh, jadi bukan hanya pendidikan menggambar atau melukis saja, mesti 



diintegrasikan ke seluruh pendidikan anak-anak. Jadi education through art” (Suwaji 

Bastomi, 1983: 67). Konsep ini memandang bahwa pendidikan lewat seni, artinya 

pendidikan kesenian adalah salah satu sarana yang baik sekali untuk membentuk manusia 

terampil secara lahir dan batin. Dengan berseni maka aspek kognitif, psikomotor dan 

afektif akan terbina dengan baik dan harmonis. Seni bukanlah suatu tujuan akhir, 

melainkan sebagai sarana untuk mendidik anak-anak. Manusia hidup penuh dengan  

dinamika,  berkembang    dan berubah guna mencapai kesempurnaan hidupnya. 

Demikian juga halnya di dalam pendidikan seni terdapat adanya dua kategori yaitu terkait 

dengan aspek ekspresi artistik dan tujuan pendidikan.  

d. Ida Siti Herawati dan Iriaji  

 Konsep pendidikan seni  dikemukakan sebagai berikut: 1)  Pendidikan seni  

untuk  apresiasi.   2)   Pendidikan   seni   untuk  pembentukan  konsepsi.     

3) Pendidikan seni untuk pertumbuhan mental dan kreatif. 4)  Seni sebagai keindahan.  5)  

Seni sebagai imitasi. 6) Seni sebagai hiburan yang menyenangkan (Ida Siti Herawati dan 

Iriaji, 1988/1999: 6-7). Butir yang ketiga sangat cocok untuk penelitian ini.  

e. Victor Lowenfelt 

Lebih lanjut Ida Siti Herawati dan Iriaji menjelaskan bahwa, konsep seni untuk 

pertumbuhan mental dan kreatif. Tokoh konsep ini adalah Victor Lowenfelt. Konsepnya 

adalah, menjelaskan terjadinya pertumbuhan mental dan kreatif diri pembelajar, dimana 

kegiatan seni merupakan sarana bagi processing-nya. Baginya, anak adalah ideal, 

sedangkan seni adalah sarananya. Di sini jelas bahwa seni bukanlah suatu tujuan final, 

melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Kreativitas dalam bidang 

seni diartikan sebagai: berkarya, merupakan kompetensi untuk mewujudkan suatu karya 



seni. Keberhasilan seorang anak melahirkan karya seni, tergantung dari kompetensi 

kreativitasnya. 

 Di dalam Art Education and Child Psychology, Jean Piaget (1953: 23) 

mengemukakan sebagai berikut: “It must all train that aesthetic spontanity and creative 

ability which already manifest their presence in the  young child.  Beauty,  

like truth, is of value only when re-created by those who discover it”. Menurutnya secara 

spontan bahwa, pendidikan seni sangat berkaitan dengan keindahan dan  anak-anak 

mempunyai keahlian kemampuan berkreasi.  Keindahan, dalam kenyataannya sangat 

berharga, ketika seseorang mengemukannya, dan membuat kembali keindahan tersebut.   

 

7. Seni lukis 

Seni  Lukis  adalah  salah  satu  cabang  Seni  Rupa.  Menurut  Soedarso Supadmo 

(1987: 10), ”Seni Lukis adalah suatu pengucapan pengalaman artistik yang ditumpahkan 

dalam bidang dua demensioanl dengan menggunakan garis dan warna”. Sedangkan orang 

yang sedang mengucapkan pengalaman artistik tersebut disebut melukis. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Baker (1979: 25) bahwa:  Painting activities also allow the 

studen to transfer ideas and impreeions of the world on to paper. Di sini jelaslah bahwa 

aktifitas melukis,  anak-anak selalu diijinkan memindahkan atau mengeluarkan gagasan-

gagasannya dan kesan-kesan dari dunianya di atas kertas, atau bidang dua demensional. 

Kegiatan melukis, jika ditinjau  dari  sejarahnya,  nenek   moyang  kita   sudah   cukup tua 

melakukannya. 

 Nenek moyang bangsa Indonesia telah dapat melukis di dinding-dinding batu 

gua, sejak  Pra Sejarah, zaman Batu Tengah, ribuan  tahun sebelum Masehi. Menurut 

Claire Holt (1997: 4) sejarah lukisan di Indonesia dikemukakan sebagai berikut: 



”Intermediary Stone Ages (Mesolithic), time spanuncertain. Objects of bone, shell, and 

horn appear. Painting on rock walls, especially in the eastern part of the archipelago, 

are ascribed to this era”.     Pada zaman Batu Tengah, disamping lukisan, juga terdapat 

berbagai benda peninggalan berupa perkakas rumah tangga dari tulang, kulit kerang, 

tanduk. Berbagai peninggalan tersebut banyak dijumpai di kepulauan Indonesia bagian 

timur. Sebagai contoh, menurut Van Heekeren, lukisan di dinding batu gua Leang-leang 

Sulawesi selatan, berupa seekor babi hutan yang berlari (Soekmono, 1955: 44). Lukisan 

ini dianggap mempunyai kekuatan magis. Hal ini terkait dengan kreativitas, bahwa nenek 

moyang bangsa Indonesia sejak zaman Pra Sejarah telah berkreasi melukis babi hutan 

sesuai dengan zaman dan kompetensinya. Bung Karno mengatakan : Bangsa  yang  besar  

adalah  bangsa   yang  dapat menghargai  peninggalan nenek moyangnya. Berikut adalah 

salah atu lukisan zaman Pra Sejarah di Indonesia. 

 

  

 

 

Gambar 5. Lukisan babi hutan di gua Leang-leang Sulawesi selatan 

Perjalanan Seni Lukis Indonesia cukup panjang, sejak zaman Pra sejarah sampai 

zaman Sejarah sekarang ini. Banyak pelukis Indonesia bertaraf internasional, misalnya 

Affandi, Amri Yahya, H. Widayat, Nyoman Gunarsa dan lain-lain. Tidak ketinggalan 

juga adanya pelukis anak-anak, Bimo, Sotya dan Lalytya dari Yogyakarta. Mereka telah 

mengharumkan Indonesia di dunia. 

8. Seni  anak-anak 



Sebagaimana dikemukakan oleh Margaret R. Gaitskell (1952: 40) di dalam Art in 

the Kindergarten : “The succes of art expression in the kindergarten depens upon a 

variety of factor, of which the quality of the relationsgip  created between the teacher and 

the children is the most important”.  Keberhasilan berekspresi seni anak TK tergantung 

pada  berbagai macam faktor,   dimana kualitas dari hubungan yang terjalin antara guru 

dan anak adalah yang terpenting. Diantara faktor-faktor yang sangat menentukan 

keberhasilan berekspresi anak TK adalah: ketersediaan bahan, alat, media pembelajaran, 

motivasi, minat dan hubungan kekeluargaan yang akademis dan pedagogis. Jika demikian 

halnya maka harus diciptakan suasana pembelajaran di TK menjadi lebih akrab, menyatu, 

familier, kreatif, dalam belajar dan bermain. Namun tetap dioptimalkan agar anak tetap 

mulai belajar mandiri, salah satunya adalah pembinaan kreativitas melukis dengan 

komputer.  

Melukis bagi anak TK sangat erat dengan bermain. Sebagaimana ungkapan 

Affandi dan Dewobroto (2004: 1): 

Dunia anak adalah dunia bermain. Dalam bermain anak menemukan kebebasan 

dan kegembiraan. Dengan bermain anak dapat mengembangkan daya fantasinya, 

dapat mencurahkan perasaan isi hatinya, dan dapat melatih keterampilannya. 

           Di dalam melukis, anak dapat mencurahkan segala gejolak jiwanya, sehingga anak 

mendapatkan suatu sublimasi. Jika gejolak  jiwa anak tersebut tidak tersublimasi, maka 

anak akan mengalami  tekanan jiwa. Apabila tekanan jiwa ini  tidak tersalurkan dengan 

baik,  maka  bisa  meledak  dalam  bentuk  yang tidak terkontrol. Maka dengan 

melukislah salah satu media pencurahan isi jiwa anak yang dapat menghasilkan sebuah 

lukisan yang bermakna. Hal serupa juga ditegaskan oleh pelukis Soedjojono mengatakan 

bahwa: seni itu jiwa ketok (Soedarso Supadmo,  2006: 186). Dengan demikian, seni 



merupakan pencurahan isi jiwa manusia, sehingga karyanya dapat  dibaca dan dinikmati 

oleh orang lain. Orang lain tersebut menjadi haru, terkesan, dan senang karenanya.  

Bagi anak-anak yang berbakat melukis, dewasa ini telah menunjukkan adanya 

prestasi yang menggembirakan. Keberadaannya dapat dilihat pada prestasi dalam 

kejuaraan lomba lukis anak-anak, baik tingkat lokal, regional, nasional maupun 

internasional. Demikian ini sah-sah saja keberadaannya. Namun hal itu bukanlah 

merupakan satu-satunya tujuan pendidikan seni lukis anak-anak. Tujuan utamanya adalah 

membina dan mengembangkan fungsi-fungsi jiwa yaitu: fantasi, sensitifitas, kreativitas, 

dan ekspresi. Hal ini didasari oleh konsep  pendidikan seni untuk pertumbuhan mental 

dan kreatif yang  dikemukakan  oleh Victor Lowenfelt di depan. Dengan demikian 

diharapakan terjadi keseimbangan pertumbuhan jasmani dan rohani yang  harmonis. 

Untuk mewujudkan  karya  lukisnya, anak TK  

dapat  menggunakan  berbagai  alat  dan bahan.  Alat  dan  bahan melukis tersebut 

diantaranya adalah: pensil, spidol, pastel, cat air, tinta, pasta ajaib, cat minyak, cat acrilik,  

kertas gambar, kanvas, kuas, pallet.  Namun  dalam  penelitian  dan   pengembangan   ini,  

anak  TK  akan melukis menggunakan media komputer untuk mengembangkan 

kreativitasnya. 

Kreativitas anak-anak dalam melukis telah diteliti oleh para ahli pendidikan, 

diantaranya adalah Victor Lowenfelt. Ia meneliti lukisan anak sejak umur dua sampai 

tujuhbelas tahun, terkenal dengan teori periodisasi senilukis anak.  Sebagaimana    

diungkapkan   oleh   Muharam   Enton   dan   Warti  Sundaryati  (1991/1992:  35) sebagai 

berikut: 

Masa coreng- moreng  :  2  -  4 tahun 

Masa pra - bagan  :  4  -  7 tahun 

Masa bagan   :  7  -  9 tahun 



Masa permulaan realisme  :  9  - 11 tahun 

Masa pseudo realisme  :  11 - 13 tahun 

Masa krisis puber  :  13 - 17 tahun  

 

Dalam penelitian ini, periodisasi yang relevan adalah: masa pra bagan, yaitu anak 

TK berumur antara   4 - 7 tahun. Pada masa ini anak sudah dapat mengendalikan 

tangannya, garis yang dihasilkan tidak berupa corengan lagi namun sudah mulai 

mendekati bentuk-bentuk yang berhubungan denga dunia sekitarnya. Misalnya bentuk 

manusia, rumah, hewan, kendaraan, pohon, gunung, dan lain-lain.  Perwujudan lukisan 

manusia berupa lingkaran kepala dengan dua garis ke bawah sebagai kakinya, ditambah 

kedua tangan kanan dan kirinya. Pada usia ini anak selalu mencari bentuk-bentuk baru 

sehingga akan menunjukkan adanya kreativitas. Masalah warna, bebas tidak mempunyai 

hubungan tertentu dengan objek. Masalah ruang belum terpikirkan, sehingga mereka 

melukiskan berbagai objek sangat bebas tempatnya. Namun perlu  disadari bahwa  

dewasa  ini akibat   adanya   pengaruh   dan  perkembangan  ITEKS  yang sangat pesat,  

maka lukisan anak-anak umur 4 -7 tahun  telah mengalami perkembangan pula menjadi 

lukisan yang bercorak masa bagan. Hal ini sebagai hipotesis, dan perlu penelitian 

tersendiri. Berikut adalah contoh lukisan anak Pra Bagan dan Bagan. 
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   Gambar 6 a.  Lukisan Pra Bagan, b. Lukisan Bagan (Adjat Sakri, 1990:40) 



Victor Lowenfelt (1970: 53) menjelaskan lebih lanjut tentang seni anak-anak 

berbeda dengan seni orang dewasa sebagai berikut: 

For the child, art is not the same it is for the adult. Art for the child is merely a 

means of expression. Since the child’s thingking is deferen from that of the adullt, 

his expression must also be different. Out of this discrepancy between the adult’s  

”taste” and the way in which a child expresses himself arise most of the 

difficulties and interferences in art teaching. 

 Pernyataan  tersebut  menjelaskan  bahwa  bagi anak, anggapan  seni  pada anak 

berbeda dengan orang dewasa.  Seni  bagi  anak merupakan sebuah ekspresi. Pikiran anak 

berbeda dengan pikiran orang dewasa, tentu saja  ekspresinya juga berbeda. 

Ketidaksesuaian  antara selera orang dewasa dengan bagaimana seorang anak 

mengekspresikan dirinya menjadikan kesulitan dan campur tangan tersendiri dalam 

pendidikan seni. Banyak diantara para guru yang ingin tahu tentang keindahan lukisan 

anak-anak, mereka meminta agar proporsi benar, warna yang bagus. Hal ini tidak sesuai 

dengan jiwa dan kehendak anak-anak. Mesti dibedakan antara seni anak-anak dan seni 

orang dewasa. 

8. Media pembelajaran 

a. Pengertian, fungsi, jenis dan kriteria  media pembelajaran 

 Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting di dalam 

pembelajaran. Para guru hendaknya selalu memanfaatkan media dalam pembelajaran. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ardianti Mustikasari, pengertian  media 

pembelajaran adalah:  

meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber 

belajar ke penerima pesan (siswa). Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media 

belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar 

kepada siswa. Jika program media itu didisain dan dikembangkan secara baik, 

maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan 

guru (http://edu-articles.com/mengenal-media-pembelajaran/ 27/06/2009. 

  

http://edu-articles.com/mengenal-media-pembelajaran/


 Pengertian media pembelajaran yang lain dikemukakan oleh Akhmad Sudrajat: 

”adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang  pikiran, 

perasaan, dan kemauan  pembelajar sehingga dapat medorong terciptanya proses belajar 

pada diri pembelajar.”  

  Fungsi  media  pembelajaran adalah: 1) Mengatasi  keterbatasan  siswa.   

2) Dapat melampaui batas ruang kelas, karena objek terlalu besar atau terlalu kecil, atau 

objek berbahaya. 3) Memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan  

lingkungannya. 4) Menghasilkan keseragaman pengamatan.    5) Menanamkan konsep 

dasar yang benar, konkrit, dan realistis. 6) Membangkitkan keinginan dan dan minat baru. 

7) Membangkitkan motivasi dan merangsang pembelajar untuk belajar. 8) Memberikan 

pengalaman yang integral dari yang konkrit sampai dengan abstrak.   

 Jenis media pembelajaran adalah: 1) Media visual meliputi grafik, diagram, chart, 

bagan, poster, kartun, komik. 2) Media audial: radio, tape recorder,  laboratorium bahasa 

dan sejenisnya. 3) Projection still media : slide, OHP.  4) Projection motion media: film, 

TV, video (VCD,DVD, VTR), komputer dan sejenisnya. 

 Kriteria pemilihan media pembelajaran: disesuaikan dengan kompetensi 

pembelajaran, bersifat melengkapi: beaya, ketepatgunaan, kondisi pembelajar, 

ketersediaan, mutu teknis, dan artistik.  http//akhmadsudrajat.wordpress. com/. Media  

Pembelajaran,  27/06/2009.  

 Selanjutnya   dikemukakan   manfaat   media    pembelajaran    adalah:  

1) Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. 2) Proses pembelajaran 

menjadi lebih jelas dan menarik. 3) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 4) 

Efisien dalam waktu dan tenaga. 5)  Meningkatkan  kualitas hasil belajar pembelajar. 6) 

Media  memungkinkan  proses  belajar  dapat  dilakukan  di  mana saja dan kapan saja. 7) 



Media dapat menumbuhkan sikap positif pembelajar terhadap materi dan proses belajar. 

8) Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. 

 Salah satu acuan yang dapat dipakai sebagai landasan teoritis di dalam 

penggunaan media dalam pemebelajaran adalah Dale’s Cone of Experience (Kerucut 

Pengalaman Dale). Menurutnya  pemanfaatan media  dalam pembelajaran, 

mengklasifikasikan pengalaman menurut tingkat dari yang paling konkrit menuju tingkat 

yang paling abstrak. Tingkat pengalaman dalam kerucut tersebut berdasarkan seberapa 

banyak indera yang terlibat di dalamnya. Perhatikan kerucut pengalaman Dale sebagai 

berikut. 

 

 

Gambar 7. Kerucut pengalaman Edgar Dale (Heinich dkk: 16) 

 



Pengalaman belajar konkrit yang secara langsung dialami pembelajar terletak di 

kerucut bagian bawah. Di sinilah pengalaman belajar yang paling besar dan banyak 

mendapatkan manfaat, karena pembelajar dengan mengalami sendiri. Sedangkan belajar 

melalui abstrak berada di puncak kerucut. Hal ini berarti setiap  pengalaman belajar yang 

dialami oleh pembelajar sejak tingkat yang terendah (TK) sampai di perguruan tinggi 

harus dikurangi sesuai dengan tingkatannya. Kerucut pengalaman Dale ini  

menggambarkan bahwa seseorang dapat disebut memiliki cara belajar yang berkualitas  

apabila pebelajar telah mampu memaknai simbol-simbol abstrak. Untuk anak TK tingkat 

pengalaman belajar yang paling bawah sangat cocok, karena  dengan belajar secara 

langsung, mengamati sendiri dari objek yang dipelajarainya, anak TK akan lebih 

mengenal dan tertanam dalam benaknya.  Media pembelajaran untuk memotivasi anak 

dalam melukis agar lebih kreatif dan sangat canggih adalah komputer. Dengan produk 

multimedia, anak TK dapat melukis sesuai dengan  fantasinya.   Yudhi Munadhi (2008: 

152), mengemukakan beberapa kelebihan multimedia sebagai media pembelajaran, 

adalah: 1) Interaktif. 2) Memberikan iklim afeksi secara individual. 3)  Meningkatkan 

motivasi belajar. 4) Memberikan umpan balik. 5) Karena multimedia interaktif diprogram 

untuk pembelajaran mandiri, maka kontrol pemanfaantannya sepenuhnya berada pada 

penggunanya. 

 Pemanfaatan media pembelajaran di dalam kelas  terdapat beberapa langkah: 1)  

Guru mempersiapkan dan menetapkan tujuan  yang hendak dicapai menggunakan strategi 

yang sesuai.  2) Persiapan di kelas, berbagai fasilitas disiapkan agar pembelajar dapat 

mengikuti segala proses pembelajaran.               3) Penyajiannya disesuaikan dengan 

karakteristiknya. 4)  Langkah lanjutan  dan aplikasi misalnya diskusi, laporan, mencetak 

dan tugas lain (Yudhi Munadhi 2008: 208). 



a. Multimedia 

 Pengertian multimedia didalam From Wikipedia, the free encyclopedia 

dikemukakan sebagai berikut: ”Multimedia include a combination of text, audio, still 

image, animation, video, and interactivity content form” 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia,  27/06/2009. Pengertian multimedia ini telah 

diartikan oleh Google-Koco Utomo Google dalam ensiklopedia bebas adalah: 

”penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, 

animasi dan video dengan alat bantu (tool) dan koneksi.” Keberadaan multimedia dewasa 

ini sangat penting dalam pembelajaran agar lebih interaktif, efisien dan bermakna. 

Pengertian multimedia yang lain dikemukakan oleh Ariesto Hadi Sutopo (2003: 3): 

”Suatu komputer multimedia adalah komputer yang mempunyai alat output seperti  

biasanya  yaitu  alat  disply dan hardcopy,  dengan  rekaman  audio berkualitas tinggi, 

image berkualitas tinggi, animasi, dan rekaman video”.  Media pembelajaran untuk 

memotivasi anak dalam melukis agar lebih kreatif dan sangat canggih adalah komputer. 

Dengan produk multimedia, anak TK dapat melukis sesuai dengan  fantasinya.   Yudhi 

Munadhi (2008: 152), mengemukakan beberapa kelebihan multimedia sebagai media 

pembelajaran, adalah: 1) Mampu menampilkan objek sebenarnya 2) Mampu 

menggabungkan semua unsur: teks, video, animasi, image,  grafik, dan sound menjadi 

integratif. 3) Mampu mengembangkan materi pembelajaran terutama membaca dan 

mendengarkan secara mudah. 4) Multimedia interaktif menimbulkan pembelajaran yang 

lebih efektif, dan meningkatkan hasil belajar pembelajar. Ciri multimedia adalah: 

berbasis komputer, interaktif dan individual (Yudhi Munadhi, 2008: 151-152). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia,%20%2027/06/2009


 Kelebihan multimedia  yang lain adalah, menarik indera mata dengan warna-

warni yang sangat variatif dan menarik, dengan berbagai bentuk-bentuk yang bergerak 

dinamis. Lembaga riset dan penerbitan  komputer, yaitu Computer Technology Research 

(CTR) menyatakan bahwa: orang hanya mampu mengingat 20 % dari yang dilihat dan 30 

% dari yang didengar. Tetapi orang dapat mengingat 50 %  dari yang dilihat dan didengar 

30 % dari yang dilihat, didengar dan dilakukan sekaligus. Maka multimedia sangat efektif 

untuk pembelajaran  (Suyanto, 2003: 23).  

  Pembuatan multimedia hendaknya memeperhatikan kaidah desain dalam seni 

rupa: 1) Golden section, teori ini telah ditemukan sejak zaman Yunani kuno dalam 

menerapkan proporsi panjang dan lebar suatu karya seni. Contoh penerapan pembuatan  

proporsi bangunan dengan lebar berbanding panjang = 3 : 5. Hal ini dapat diterapkan 

dalam membuat bentuk frame maupun huruf dalam multimedia.   2) Balance, adalah 

keseimbangan dari susunan unsur-unsur menjadi satu kesatuan.  

3) Harmony, merupakan keselarasan  perpaduan berbagai bentuk, unsur garis, warna, 

bidang, nada, rasa bahan, dan komposisi.  4) Rhythm, merupakan irama yang terjadi 

karena pengulangan bentuk yang sama, perbedaan ukuran atau tinggi  rendah  suatu  

bentuk,  bidang,  garis    dan   tekstur,  dan  perbedaan  jarak.    

5) Kontras, merupakan perbedaan antara keadaan yang satu dengan lainnya secara 

menyolok, misalnya warna merah berdekatan dengan putih seperti warna bendera 

Republik Indonesia, merah di atas dan putih di bawah. 6) Pusat perhatian, merupakan 

bagian dari karya seni yang menjadi titik perhatian pandangan, dapat berupa warna atau 

bentuk yang menarik, namun tetap menyatu dengan unsur yang lain. 7) Kesatuan, 

merupakan perpaduan berbagai unsur dalam karya seni, sehingga menjadi suatu 

kebulatan tertentu  sehingga artistik (Budhy Raharjo, 1986: 17-22).  



Tata letak, dalam pembuatan multimedia sangat penting, karena penyusunan suatu 

bentuk yang bermakna tertentu diperhitungkan dengan baik agar semua dapat berfungsi 

dan tetap mempunyai nilai seni yang tinggi. Tata letak ini sangat erat terkait dengan 

warna. Teori warna Brewster menyatakan bahwa warna kuning, merah, biru adalah warna 

primer. Warna hijau, violet, orange adalah warna sekunder. Penggunaan warna secara 

heraldis (tertua)  di  dalam pembuatan  multimedia  sangat penting, karena dengan warna 

dapat menarik perhatian dan dapat menimbulkan suatu kesan dan bermakna simbolik 

tertentu. Warna kuning adalah warna primer, artinya: matahari, cerah, sukacita, terang. 

Warna akan berkesan panas bila dipadu dengan merah, tetapi akan menjadi hangat 

apabila dipadu dengan hijau atau biru. Warna merah adalah warna primer artinya: api, 

panas, marah, bahaya, aksi, gagah, berani. Merah apabila  apabila dipadu dengan biru dan 

violet akan berkesan hangat.  Warna biru adalah primer, artinya: tenang, kenyataan, 

kebenaran, dalam, keadaan tak terhingga.  Warna violet adalah warna sekunder, artinya: 

kekayaan, berkabung, berdukacita, kaum bangsawan, mewah. Warna orange adalah 

warna sekunder,  artinya: masak, bahagia, senja, musim gugur. Warna hijau adalah warna 

sekunder, artinya: dingin, sejuk, tenang, segar, mentah, masam, pertumbuhan. Sedangkan 

warna putih adalah warna netral, artinya: suci, tak berdosa, kebersihan, jujur. Warna 

hitam adalah warna netral, artinya: kegelapan, kematian, tragedi, ilmu gaib. Warna abu-

abu adalah warna netral. Warna-warna netral ini bila dipadu dengan warna apasaja mau 

dan enak.  

Kombinasi warna harmonis, adalah kombinasi warna yang berdekatan atau 

serumpun, misalnya biru dengan biru muda, disebut juga monokromatik. Kombinasi  

warna kontras atau komplementer, adalah kombinasi warna-warna yang bertentangan 



satu dengan lainnya, misalnya biru dengan orange, merah dengan hijau, kuning dengan 

violet (Budhy Raharjo, 1986:  41-55).  

Multimedia pembelajaran yang dirancang sangat erat dengan disain komunikasi 

visual, visualisasi  pesan konsep yang disampaikan ke pembelajar merupakan perpaduan 

dari bahwa gambar, sketsa,  grafik, bagan, chart, harus menyatu dengan baik. Multimedia 

yang dikembangkan memenuhi persyaratan interaktif, artinya komputer digunakan untuk 

satu anak, maka diperlukan untuk kontrol dengan keyboard, mouse, atau alat input 

lainnya. Dengan demikian pemakai dapat menggunakan dengan mudah (Ariesto Hadi 

Sutopo, 2003: 7). 

Objek multimedia adalah: 1) Teks, merupakan dasar dari pengolahan kata dan 

informasi berbasis multimedia. 2) Image, secara umum image atau grafik berarti still 

image seperti foto dan gambar. Beberapa aspek penting dari grafik adalah integrated 

drawing tool, clipart, import grafik, dan resolosi. 3) Animasi, berarti gerakan image atau 

video, misalnya gerakan orang melukis. 4) Audio, adalah cara lain untuk memperjelas 

pengertian suatu informasi. Misalnya suara dapat memperjelas suatu gambar. 5) Full-

motion dan live video, berhubungan dengan penyimpanan sebagai videoclip, sedangkan 

live video merupakan hasil pemrosesan yang diperoleh dari kamera. 6) Interactive link, 

pengguna dapat menekan mouse atau objek pada screen seperti butten atau teks dan 

menyebabkan program melakukan perintah tertentu. 

Enam tahap pengembangan multimedia adalah: “concept, design, material 

colecting, assembling, testing, dan distribution” (Ariesto Hadi Sutopo, 2003: 32). 1) 

Concept, menentukan tujuan, termasuk identifikasi audiens, macam aplikasi, tujuan 

aplikasi, dan spesifikasi umum. Output berupa dokumen dengan penulisan yang  bersifat  

naratif  untuk  mengungkapkan  tujuan  pengembangan multimedia.  



2) Design,  membuat spesifikasi secara rinci mengenai arsitektur proyek. Design berbasis 

multimedia, dikembangkan dari perancangan pembuatan film menggunakan    

storyboard,   interaktif,    dilengkapi    dengan     flowchart   view.   

3) Material colecting, merupakan tahap pengumpulan bahan berupa clipart 

image,animasi, audio, grafik, foto, dan lain-lain yang diperlukan. 4) Assembling,  

merupakan tahap seluruh objek multimedia dibuat. 5) Testing, tahap ini dilakukan setelah 

selesai tahap pembuatan multimedia, jika belum baik, maka diperlukan revisi. 6) 

Distribution, merupakan tahap evaluasi, jika belum memenuhi kriteria kelayakan, maka 

diadakan revisi sehingga multimedia layak digunakan.  

Objek dan narasi dirancang sehingga menampilkan bentuk yang sedikit dan 

konsisten. Cara mendapatkan konsistensi adalah: 1) Penggunaan warna elemen yang 

harus sama, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. 2)  Posisi  menu   

hendaknya    diletakkan   pada   lokasi   tertentu   secara   logika.  

3) Penggunaan ikon dan simbol harus sama untuk operasi yang sama. 

 Disain visual multimedia harus komunikatif dan estetis, maka perlu 

memperhatikan tata letak suatu tampilan, yaitu dengan mengatur elemen layout teks, 

image, animasi serta video. Empat prinsip dasar layout user interface adalah: 1) 

Kesatuan, elemem disain harus diletakkan sedemikian rupa sehingga merupakan kesatuan 

informasi. 2) Keseimbangan, penempatan elemen harus seimbang untuk setiap halaman, 

maupun secara keseluruhan. 3) Irama, Garis irama (grid) vertikal dan horizontal 

digunakan untuk menempatkan elemen elemen disain yang diatur dalam bentuk simetris 

maupun asimetris. 4) Kontinuitas, informasi dapat dilakukan kontinu dan harmonis bila 

tampilannya mencerminkan kesinambungan dari suatu bagian ke bagian lain (Ariesto 

Hadi Sutopo, 2003: 45). Hal ini juga sangat sesuai dengan prinsip seni rupa yang 



dikemukakan oleh Budhy Raharjo (1986: 41-55),  teori warna Brewster menyatakan 

bahwa warna kuning, merah, biru adalah warna primer. Warna hijau, violet, orange 

adalah warna sekunder. Penggunaan warna secara heraldis (tertua)  di  dalam pembuatan  

multimedia  sangat penting, karena dengan warna dapat menarik perhatian dan dapat 

menimbulkan suatu kesan dan bermakna simbolik tertentu. Warna kuning adalah warna 

primer, artinya: matahari, cerah, sukacita, terang. Warna akan berkesan panas bila dipadu 

dengan merah, tetapi akan menjadi hangat apabila dipadu dengan hijau atau biru. Warna 

merah adalah warna primer artinya: api, panas, marah, bahaya, aksi, gagah, berani. Merah 

apabila  apabila dipadu dengan biru dan violet akan berkesan hangat.  Warna biru adalah 

warna  primer, artinya: tenang, kenyataan, kebenaran, dalam, keadaan tak terhingga.  

Warna violet adalah warna sekunder, artinya: kekayaan, berkabung, berdukacita, kaum 

bangsawan, mewah. Warna orange adalah warna sekunder,  artinya: masak, bahagia, 

senja, musim gugur. Warna hijau adalah warna sekunder, artinya:  dingin, sejuk, tenang, 

segar, mentah, masam, pertumbuhan. Sedangkan warna putih adalah warna netral, 

artinya: suci, tak berdosa, kebersihan, jujur. Warna hitam adalah warna netral, artinya: 

kegelapan, kematian, tragedi, ilmu gaib. Warna abu-abu adalah warna netral. Warna-

warna netral ini bila dipadu dengan warna apasaja tetap enak dipandang.  

Kombinasi warna harmonis, adalah kombinasi warna yang berdekatan atau 

serumpun, misalnya biru dengan biru muda, disebut juga monokromatik. Kombinasi  

warna kontras atau komplementer, adalah kombinasi warna-warna yang bertentangan 

satu dengan lainnya, misalnya biru dengan orange, merah dengan hijau, kuning dengan 

violet. 

Di dalam pengembangan multimedia sebagai media pembelajaran   memerlukan 

tim yang professional dan memerlukan waktu yang cukup lama. Lebih lanjut dijelaskan 



bahwa untuk  merancang  multimedia interaktif ini, perlu  memperhatikan beberapa 

kriteria penilaian sebagai berikut:  1) Kriteria kemudahan navigasi. 2) Sebuah program 

harus dirancang sesederhana mungkin sehingga pembelajar tidak perlu belajar komputer 

terlebih dahulu. 3) Kriteria kandungan kognisi. 4) Kandungan isi program  harus  

memberikan  pengalaman   kognisi yang  dibutuhkan  pembelajar. 5) Kriteria integrasi 

media, memberikan penekanan pada pengintegrasian berbagai keterampilan berbahasa, 

mendengarkan, berbicara, menulis dan membaca. 6) Untuk menarik minat pembelajar, 

program harus mempunyai tampilan yang artistik dan estetik juga merupakan sebuah 

criteria. 7) Kriteria penilaian yang terakhir adalah fungsi secara keseluruhan  (Yudhi 

Munadhi, 2008: 153). 

Berdasarkan atas kelebihan yang dimiliki oleh multimedia di atas, di TK belum 

banyak dikembangkan, maka sangat perlu dikembangkannya produk multimedia untuk 

pembinaan kreativitas melukis. Pembelajaran dengan multimedia di TK ini merupakan 

high technology, diharapkan dapat menjadi sebuah inovasi di dalam pendidikan anak usia 

dini.  

 

B. Kajian penelitian yang relevan 

Penelitian yang relevan, adalah penelitian Hasnawati (2006: i), Pascasarjana 

Universitas Negeri Yogyakarta, berjudul: Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbantuan Komputer Untuk Matapelajaran Fotografi di SMK Seni Rupa Yogyakarta. 

Penelitiannya menyimpulkan bahwa: secara umum kualitas pembelajaran berbantuan 

komputer termasuk dalam kriteria sangat baik dengan rerata skor 4,11 dari rentang skor 



1-5. Aspek pembelajaran dan  pemrograman termasuk kriteria sangat  baik dengan  rerata  

skor  secara  berturut-turut 4,14  dan  

4,17. Sedangkan aspek isi dan aspek tampilan termasuk kriteria baik dengan rerata skor 

bertururt-turut 4,08 dan 4,06. Hasil tersebut menunjukkan bahwa produk pengembangan 

media pembelajaran pada mata pelajaran Fotografi bagi siswa SMK Seni Rupa, telah 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Relevansi pada pengembangan multimedia 

pembelajaran seni rupa dengan skala 5 di dalam menentukan kriteria penilaiaannya. 

Dalam ringkasan disertasi Tri Hartiti Retnowati (2009: 5), Program Pascasarjana  

Universitas Negeri Yogyakarta, berjudul: Pengembangan Instrumen Penilaian Seni Lukis 

di Sekolah Dasar, terdapat relevansi dengan penelitian dan pengembangan ini dalam: 

Pendidikan Seni Lukis sebagai bagian dari Pendidikan Seni Rupa, memiliki sasaran untuk 

mengembangkan ekspresi, mengembangkan sensitivitas, dan mengembangkan 

kreativitas. Kreativitas, merupakan salah satu aspek penilaian. Adapun manfaat 

pendidikan seni rupa adalah sebagai media ekspresi, sebagai media komunikasi, dan 

sebagai media pengembang bakat. Di dalam melukis anak tidak mempunyai rasa takut, 

spontan dan ekpresif.    Kegiatan ini disamping memberikan perkembangan aspek 

kognitif, juga memberikan rangsangan pertumbuhan persepsi, emosional, sisial, dan 

kreativitas anak. Lukisan pada hakekatnya merupakan pencerminan jiwa anak. 

Penelitian Kani Ariana (2009: i), Proram Pascasarjana Universitas Negeri 

Yogyakarta berjudul: Pengembangan Media Pembelajaran Berbantuan Komputer pada 

Matapelajaran Seni Budaya/Seni Rupa SMP Kelas VII Semester 1. Dalam  penelitiannya 

menyimpulkan bahwa keefektifan media pembelajaran berbantuan komputer ditinjau dari 

aspek isi, tampilan dan pemrograman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum 

kualitas pengembangan media pembelajaran berbantuan komputer pada mata pelajaran 



Seni Budaya /Seni Rupa yang dikembangkan termasuk baik dengan jumlah rerata skor 

3,96. Kriteria baik ini  diketahui  melalui tabel  konversi  nilai  berskala 5.  Rerata  skor 

penilaian siswa pada aspek pembelajaran adalah 3,91, aspek tampilan adalah 3,89, aspek 

pemrograman adalah 3,97. Skor ini menunjukkan bahwa produk pengembangan media 

pembelajaran dapat dikatakan layak. Relevansi terletak pada kelayakan sebuah 

multimedia pembelajaran seni rupa  yang dikembangkan harus memenuhi kriteria yang 

ditentukan yaitu skala 5 (linkert). 

Penelitian yang relevan lainnya adalah efek multimedia di dalam pembelajaran 

kosakata bahasa Inggris sebagaimana dikemukakan  Yuli Yeh dan Chai We Wong (2003) 

di dalam Calico Jurnal International bahwa : ”Effect of multimedia vocabulary annotation 

and learning styles on vocabulary learning ” (http: www.ialf.edu/kipbipa/papers/ouda 

Teda Ena.doc  16/8/ 2009). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa efek dari multimedia 

adalah merupakan catatan perbendaharaan kata dan corak pembelajaran dalam 

pembelajaran kosa kata. Dengan multimedia pebelajar banyak mendapatkan 

perbendaharaan kata sehingga memperlancar pembelajarannya. Relevansinya adalah 

dengan multimedia dapat memperlancar pembelajaran  pembinaan kreativitas melukis di 

TK. 

Penelitian yang relevan berikut adalah: penelitian Sarijo (2008), NIM 

05707254004, Program Studi Teknologi Pembelajaran, Program Pascasarjana Universitas 

Negeri Yogyakarta berjudul: Media Pembelajaran Seni Rupa Keragaman Seni Rupa 

Nusantara Kelas VIII SMP. Relevansinya adalah terletak pada pengembangan 

multimedia pembelajaran dengan substansi Seni Rupa. Sarijo mengungkapkan adanya 

keragaman Seni Rupa Nusantara yaitu meliputi Seni Lukis, Seni Patung, Seni Tata Rias, 

Seni Grafis, dan Seni Bangun. Penelitian dan pengembangan (Suwarna) berjudul: 

http://www.ialf.edu/kipbipa/papers/ouda%20Teda%20Ena.doc
http://www.ialf.edu/kipbipa/papers/ouda%20Teda%20Ena.doc
http://www.ialf.edu/kipbipa/papers/ouda%20Teda%20Ena.doc


Pengembangan Multimedia Pembelajaran Untuk Pembinaan Kreativitas Melukis di TK. 

Melukis adalah merupakan suatu proses dari cabang Seni Rupa yaitu Seni Lukis.   Seni 

Lukis merupakan salah satu substansi cabang Seni Rupa yang dikembangkan oleh Sarijo.  

 

C. Kerangka pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian dan pengembangan multimedia pembelajaran 

untuk pembinaan kreativitas melukis di TK ini adalah sebagai berikut.          

  

 

                               

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                 

  

                                                                        

 

 

                                                                         

                                    

                                                          

Gambar 8.  Kerangka pikir pengembangan multimedia untuk pembinaan kreativitas 

melukis di TK 

 

 Pada Gambar 8, tampak berupa  kerangka pikir pengembangan multimedia untuk 

pembinaan kreativitas melukis di TK, telah tergambar jelas. Terdapat hubungan secara 

horizontal yaitu keberadaan kompetensi anak TK. Anak TK mendapat pengalaman dari 

luar sangat luas, tergambar dalam bentuk lingkaran, menunjukkan adanya keluasan. 

Dalam melukis sering terdapat gejala stereotipe, dengan kompetensi awal melukis Pra 
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Bagan tergambar dalam bentuk kotak sudut sembilan puluh derajat menunjukkan adanya 

keterbatasan dan pengulangan bentuk bentuk yang sama dalam setiap kali melukis. Anak 

TK digambarkan  dalam bentuk lingkaran menunjukkan adanya potensi dasar yang siap 

berkembang dan siap menerima pengembangan dalam segala hal khususnya melukis. 

Sedangkan hubungan secara vertikalis merupakan pengembangan multimedia. 

Pengalaman dari luar sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan raga anak TK. 

Sedangkan anak TK telah mempunyai kompetensi awal  melukis dengan kategori masa 

Pra Bagan. Namun mereka banyak yang mengalami gejala stereotipe, yaitu mengulang-

ulang bentuk yang sama setiap melukis. Hal ini menjadi  anak  kurang kreatif. 

Kompetensi awal melukis dengan kategori Pra Bagan  ini juga mempunyai pengaruh 

terhadap corak lukisannya. Berbagai macam keterbatasan yang ada di TK perlu mendapat 

perhatian untuk dipecahkan, diantaranya adalah belum banyak dimanfaatkannya fasilitas 

komputer untuk pembinaan kreativitas melukis.  Pengembangan multimedia dan 

kreativitas tergambar berhimpitan, dalam arti multimedia mengandung misi untuk 

pengembangan kreativitas melukis di TK. Dengan  sarana  multimedia   yang  didukung  

kompetensi  kreatif,  maka anak TK  diharapkan   mampu berkreasi, menghasilkan 

lukisan yang  kreatif. Pembelajaran di TK menggunakan multimedia diharapkan dapat 

terlaksana dengan baik, agar terjadi proses pembinaan  kreativitas di TK. Sedangkan garis 

putus-putus pada kolom kreativitas melukis dan pembelajaran, menunjukkan adanya 

umpan balik. Hal ini diperlukan untuk  merevisi multimedia, maupun pembelajarannya 

agar lebih baik. Bidang kotak bersudut siku-siku menunjukkan adanya keterbatasan, dan 

bidang kotak bersudut melengkung menunjukkan adanya keleluasaan untuk berkembang.  

   

D. Pertanyaan penelitian 



1. Bagaimanakah langkah-langkah pengembangan multimedia pembelajaran untuk 

pembinaan kreativitas melukis di TK? 

2. Bagaimanakah kualitas pengembangan multimedia pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk pembinaan kreativitas melukis anak TK ?  

     3. Apakah multimedia pembelajaran yang dikembangkan  mampu sebagai     stimulasi  

untuk pembinaan kreativitas melukis di TK ?  

 

 

 

 

 

 

 

        BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model penelitian pengembangan 

 Model penelitian pengembangan dalam penelitian ini berdasarkan  pada penelitian 

yang dilakukan oleh Borg & Gall (1983). Borg & Gall 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. Penelitian pendidikan dan 

pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan. Dalam penelitian ini 



penulis akan mengembangkan dan memvalidasi sebuah multimedia pembelajaran untuk 

pembinaan kreativitas melukis di TK Batik PPBI Yogyakarta. Selanjutnya Borg dan Gall 

tahun (1983) menyatakan bahwa dalam penelitian dan pengembanganan  terdapat sepuluh 

langkah sebagai berikut: 1) Penelitian dan pengumpulan data (reseach and information 

collecting), studi literatur, dan penelitian awal. 2) Perencanaan (planning). Merencanakan 

penelitian,  perumusan tujuan, langkah-langkah penelitian, dan uji coba skala kecil). 3) 

Pegembangan  draf  produk  (develop preliminary form of product), pengembangan bahan 

pembelajaran, proses pembelajaran, dan instrumen evaluasi).  4)  Uji coba lapangan awal 

(preliminary fild testing). Ujicoba di lapangan,  di TK Batik PPBI Mangkuyudan 

Yogyakarta,  data dari hasil  wawancara, observasi, dan angket dikumpulkan dan 

dianalisis. 5) Melakukan revisi pada terhadap produk utama (sesuai dengan saran-saran 

dari hasil uji lapangan permulaan). 6) Melakukan uji lapangan utama (dilakukan pada 5-

15 sekolah dengan 30-100 subjek). Data kuantitatif tentang unjuk kerja subjek pada pra 

pelajaran dan pasca pelajaran dikumpulkan. Hasil dinilai sesuai dengan tujuan dan 

dibandingakn dengan data kelompok kontrol bilamana memungkinkan. 7) Melakukan 

revisi terhadap produk operasional (revisi produk multimedia berdasarkan saran-saran 

dari hasil uji coba lapangan utama). 8) Melakukan uji coba lapangan operasioal 

(dilakukan pada 10-30 sekolah, mencakup 40-200 subjek. Data wawancara, observasi, 

dan angket dikumpulkan dan dianalisis). 9) Melakukan revisi terhadap  produk  

multimedia akhir  (revisi  produk multimedia  seperti  disarankan  oleh hasil uji coba 

lapangan). 10) Mendiseminasikan dan mengimplementasikan produk (membuat laporan 

mengenai produk multimedia pada pertemuan professional dan dalam jurnal, bekerjasama 

dengan penerbit untuk melakukan distribusi secara komersial, membantu distribusi untuk 

memberikan kendali mutu). 



 Dalam pelaksanaan ujicoba multimedia yang dikembangkan yaitu ujicoba satu-

satu (individual), kelompok kecil dan kelompok besar, cukup dilaksanakan di satu TK 

(TK Batik PPBI Yogyakarta) yang mempunyai fasilitas komputer yang relatif memadai. 

Hal ini mempertimbangkan efisiensi waktu, tenaga dan beaya yang dibutuhkan. 

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

dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: 

                               

 

 

 

                                                                    

 

Gambar 9. Model  penelitian dan pengembangan adaptasi Borg dan Gall (1983) 

 Berikut adalah Model Instructional Design Dick, Carey dan Carey  (2005) 

 

                 
              

  

           
           

          

 

 

 

Gambar 10. Model Instructional Design Dick, Carey dan Carey (2005: 1) 

 Penjelasan prosedur  pengembangan multimedia diadaptasi dari  Borg dan Gall 

(1983) dan adaptasi Dick, Carey & Carey (2005) sebagai berikut. 
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B. Prosedur penelitian dan pengembangan 

1. Informasi  dan Penelitian awal  

 Tahap ini merupakan tahap studi pendahuluan. Kegiatannya adalah melakukan 

studi pustaka tentang seni lukis anak TK, teori yang melandasi pembuatan produk 

multimedia pembelajaran yang akan dikembangkan, observasi di kelas, merancang kerja 

penelitian dan pengembangan produk pembelajaran. 

2. Perencanaan 

 Kegiatan dalam perencanaan ini meliputi: merumuskan tujuan khusus yang akan 

dicapai terkait dengan akan dikembangkannya suatu produk multimedia pembelajaran; 

memperkirakan tenaga dan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan suatu produk 

multimedia; merumuskan kemampuan peneliti, prosedur kerja, dan berbagai bentuk-

bentuk partisipasi selama penelitian dan pengembangan suatu produk multimedia; dan 

merencanakan uji coba. 

3. Pengembangan draf produk 

Tahapan ini adalah merupakan tahap perancangan draf awal produk multimedia 

pembelajaran, siap untuk diujicobakan,  sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

ujicoba. Termasuk  validasi produk, dan alat evaluasinya. 

4. Uji coba lapangan awal 

Ujicoba lapangan awal bertujuan mendeskripsikan latar (setting) kelayakan suatu 

produk multimedia pembelajaran, benar-benar telah dikembangkan.  Sifat dari ujicoba ini  

terbatas, hasilnya merupakan bahan untuk merevisi multimedia yang dikembangkan . 

Ujicoba terbatas ini dapat berulangkali jika belum sesuai dengan standar untuk ujicoba 

multimedia yang lebih luas. 



5. Merevisi hasil uji coba 

Merevisi hasil ujicoba bertujuan untuk merevisi produk multimedia pembelajaran 

dari hasil ujicoba awal di lapangan. 

6. Uji coba utama 

 Dari kedua teori di atas, diadaptasi  sehingga menghasilkan sebuah model 

pengembangan yang lebih sederhana, praktis, dan mudah diterapkan. Sebagaimana 

diungkapkan Mukminan (2009), mengemukakan bahwa ada beberapa pertimbangan yang 

perlu diperhatikan sebelum memilih model pengembangan, yaitu: model pengembangan 

tersebut berbentuk  sederhana; lengkap terdiri dari unsur identifikasi, pengembangan, dan 

evaluasi; model pengembangan ini sangat  memungkinkan  untuk diterapkan; terjangkau 

dalam pembelajaran pada umumnya; serta telah teruji. Maka dalam penelitian dan 

pengembangan  ini,  cukup  ditulis  enam  tahapan: 1) Analisis  kebutuhan,  2) 

Perencanaan pengembangan pembelajaran, 3) Pengembangan produk, 4) Produk awal, 5) 

Evauasi, 6) Produk akhir. 

Secara global, model yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian 

pengembangan multimedia pembelajaran untuk  pembinaan kreativitas melukis di TK 

adalah sebagai berikut: 
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7.  Analisis kebutuhan  

Analisis kebutuhan ini  bertujuan untuk mengumpulkan berbagai macam 

informasi yang relevan dengan pengembangan multimedia untuk pembinaan kreatifitas 

melukis di TK. Informasi-informasi ini didapatkan dari studi literatur dan penelitian awal.  

8. Perencanaan pengembangan pembelajaran  

Hasil studi literatur  dan penelitian awal, dan berbagai macam  informasi yang 

telah diperoleh,  menjadi dasar berpijak  untuk pengembangan multimedia pembinaan 

kreativitas melukis di TK. Dalam hal ini merumuskan kompetensi yang ingin dicapai, 

menyusun strategi pembelajaran, mengembangkan materi pembelajaran, merencanakan 

bentuk penilaian.  

9. Pengembangan produk 

Tahapan  ini merupakan sebuah rangkaian proses produksi untuk menghasilkan 

sebuah multimedia yang dikembangkan untuk pembinaan kreatifitas melukis di TK. 

Pertama kali yang dilakukan adalah membuat flow chart, mengumpulkan bahan-bahan 

pendukung, membuat storyboard, memproduksi multimedia, memasukkan bahan-bahan 

yang telah disediakan.   

a. Produk awal 

Produk awal adalah merupakan hasil pengembangan multimedia pembelajaran 

untuk pembinaan kreativitas melukis di TK.   

b. Evaluasi 

Gambar 11. Model pengembangan multimedia pembelajaran adaptasi dari Borg &  

Gall (1983)  dan  adaptasi Dick & Carey & Carey (2005) 



    Evaluasi produk multimedia ini merupakan evaluasi formatif, yaitu produk 

multimedia  untuk pembinaan kreatifitas melukis di TK yang telah dikembangkan. 

Adapun validasi multimedia tersebut oleh 1 orang ahli materi dan 1 orang ahli 

multimedia. Jika kedua orang ahli telah menyatakan bahwa produk multimedia  yang 

telah dibuat tersebut sudah layak untuk diuji coba ke lapangan, maka ujicoba di lapangan 

dapat segera dilaksanakan. Uji coba ini dilaksanakan  secara bertahap, yaitu diawali dari 

uji coba satu-satu (individual), kelompok kecil, dan kelompok besar. Adapun tujuan 

akhirnya adalah mendapatkan produk multimedia untuk pembinaan kreatifitas melukis di 

TK,  yang siap diimplementasikan dan didesiminasikan secara luas di  TK khususnya  

maupun masyarakat pada umumnya. Tanggapan dari subjek uji coba multimedia yaitu 

anak TK Batik PPBI, Kelompok B, Mangkuyudan Yogyakarta  sangat diharapkan, untuk 

mendapatkan umpan balik. 

c. Produk akhir 

Produk akhir multimedia adalah merupakan tahap final dimana produk yang telah 

diujicobakan diproduksi dan akan disebarluaskan pada TK  yang membutuhkan. 

 

10. Prosedur pengembangan 

   Prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur 

pengembangan yang diadaptasi dari, Borg &  Gall (1983) dan Dick & Carey (2005). 

Sesuai dengan model pengembangan yang telah dijelaskan di depan, maka prosedur 

pengembangan multimedia untuk pembinaan kreativitas melukis di TK adalah  

pembelajaran ini meliputi enam tahapan, yaitu:1) analisis kebutuhan, 2)  perencanaan 

pengembangan produk multimedia, 3)  pengembangan produk multimedia, 4) Produk 

awal, 5) evaluasi  produk  multimedia, dan  



6) produk akhir multimedia.  

Agar mendapatkan gambaran yang jelas, prosedur pengembangan multimedia 

pembelajaran  untuk pembinaan kreatifitas melukis di TK  dalam penelitian ini dapat 

diperhatikan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun penjelasan tentang langkah-langkah pengembangan multimedia untuk 

pembinaan kreatifitas melukis di TK tersebut  adalah sebagai berikut: 
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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. 

 Sedangkan penelitian awal dilakukan untuk melihat keadaan di TK secara 

langsung yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan angket dengan berbagai Kepala 

Sekolah TK, guru kelas TK, maupun guru TK yang mengampu melukis,   beberapa anak 

TK. Data dari penelitian awal menujukkan bahwa sangat diperlukan adanya multimedia  

pembelajaran untuk pembinaan kreativitas melukis di TK. Hal ini merupakan kebutuhan 

pokok seiring  perkembangan ITEKS. 

 

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 flow chart (diagram alur), tahap ini dilakukan untuk mengetahui alur 

pengembangan multimedia yang akan dibuat. Dengan adanya diagram alur ini, maka 

penulis dapat dengan mudah mengembangkan multimedia pembelajaran untuk 

pembinaan kreatifitas melukis di TK  yang telah direncanakan. Mengumpulkan bahan-

bahan pendukung, misalnya: image, sound, animasi, movie, dan lain-lain. 

Mebuat storyboard, bertujuan untuk membuat frame dapat lebih menarik. 



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-tansfer ke dalam frame flash 8 yang 

telah disediakan. Kemudian mengemas program yang sudah jadi dalam bentuk 

multimedia CD pembelajaran pembinaan kreatifitas melukis di TK. 

d. Produk awal  

Produk awal adalah hasil pertama dari pengembangan multimedia, berwujud  CD 

pembelajaran dengan materi pembinaan kreatifitas melukis di TK . Multimedia  yang 

dikembangkan pada produk awal ini  belum layak untuk dijadikan sebagai media 

pembelajaran di TK. Hal ini desebabkan  karena belum divalidasi oleh ahli materi dan 

ahli media dan belum  diujicobakan pada subjek uji coba yaitu anak TK. 

e. Validasi produk 

1) 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. 

2) Validasi tahap II 

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

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

multimedia  berdasarkan penilaian anak TK. 

3) 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. 



4) Validasi tahap IV 

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

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

penilaian anak TK. 

5) Produk akhir 

Produk akhir merupakan tahapan  bahwa  produk multimedia pembelajaran untuk 

pembinaan kreatifitas melukis di TK,  telah diujicobakan dan telah divalidasi  oleh  

seorang ahli media dan seorang ahli materi, dan dinilai oleh anak TK.  Multimedia yang 

telah dikembangkan sudah layak untuk diimplementasikan dan didiseminasi. Wujud dari 

produk ini berupa multimedia CD pembelajaran  dapat dipakai untuk mengembangkan 

kreativitas melukis di  TK pada umumnya  dan di TK Batik PPBI Yogyakarta pada 

khususnya. Multimedia tersebut dapat diproduksi dan disebarluaskan. 

C. 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. Dengan uji coba produk ini, diharapkan kualitas produk 

yang dibuat dapat teruji secara empiris maupun teoritis. Sebelum produk tersebut 

diujicobakan, produk ini di validasi terlebih dahulu oleh ahli media dan ahli materi. 

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).  

2. Subjek uji coba 



Adapun subjek uji coba di lapangan dalam penelitian ini adalah anak TK Batik 

PPBI Mangkuyudan Yogyakarta. Jumlah anak TK kelompok B  adalah 80 orang, diambil 

3  anak untuk uji coba satu-satu (individual), 10 anak untuk kelompok kecil, dan 21 anak 

untuk uji coba kelompok besar.  

3. Jenis data 

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pertama, jenis data kuantitatif 

di peroleh dari angket yang telah diberikan kepada ahli media, ahli materi, dan anak dan 

guru TK, data kuantitatif tersebut dikonversikan menjadi data kualitatif. Data yang digali 

dalam penelitian ini adalah data berupa: 

a. Ketepatan materi untuk ketercapaian kompetensi pembelajaran di TK. Aspek yang 

dikaji  adalah aspek pembelajaran dan aspek materi. Data tersebut diperoleh dari hasil 

validasi ahli materi, yaitu dengan angket. 

b. 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. 

c. Penilaian dari anak dan guru TK terhadap produk pengembangan multimedia 

pembelajaran yang telah   dikembangkan. Aspek yang dikaji adalah aspek tampilan, 

aspek materi. 

 

4. Instrumen pengumpul data 

   Instrumen  pengumpul  adalah angket, pedoman wawancara, dan pedoman 

observasi. Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan  dengan 

kaulitas dari masing-masing aspek, yaitu aspek tampilan, aspek pemrograman, aspek 

pembelajaran, dan aspek materi. Untuk mengetahui penilaian anak dan guru TK secara 



mendalam terhadap produk pengembangan multimedia yang telah dikembangkan, 

peneliti melakukan wawancara dan observasi pada saat uji coba.  

a. Wawancara 

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data secara mendalam tentang kualitas 

produk pengembangan multimedia pembelajaran yang telah dikembangkan. Wawancara 

dilakukan pada guru TK dan Kepala Sekolah dan beberapa subjek uji coba.  

b. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang tingkat kemudahan dan 

kesukaran   anak TK dalam menggunakan produk pengembangan multimedia 

pembelajaran untuk pembinaan kreativitas melukis di TK yang telah dikembangkan. 

Selain itu mengetahui secara langsung sarana dan prasarana   pembelajaran untuk 

pembinaan kreativitas melukis di TK Batik PPBI Mangkuyudan Yogyakarta. 

c. Angket 

Angket digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif. Data ini digunakan 

untuk mengetahui bagaimana ketepatan rancangan produk sebagai multimedia 

pembelajaran dari ahli materi, ketepatan materi untuk ketercapaian kompetensi 

pembelajaran dari ahli media, dan tanggapan anak dan guru TK terhadap produk yang 

telah dikembangkan. Sebelum angket digunakan untuk menggali data pada siswa, terlebih 

dahulu angket tersebut di validasi oleh ahli materi, ahli media. 

Berikut adalah kisi-kisi tabel instrumen ahli materi, ahli media dan ujicoba. 

 

 

 

 



Tabel 4 

 Instrumen  ahli materi melukis kreatif dengan komputer di TK 

 

No Aspek Variabel Butir 

1 Pembelajaran  Kesesuaian  materi dengan  kompetensi dasar 1 

  Kesesuaian indikator dengan kompetensi dasar 1 

Petunjuk belajar 1 

Kesesuaian materi dengan indikator 1 

Kecakupan materi 1 

Kejelasan materi 1 

Urutan materi 1 

Keseimbangan materi dengan soal latihan 1 

Kejelasan bahasa untuk anak  1 

Pemberian motivasi belajar 1 

2 Materi 

pembelajaran 

Cakupan materi 1 

  Kejelasan materi 1 

Urutan materi 1 

Kejelasan bahasa untuk anak 1 

Penempatan gambar 1 

Konsistensi penyajian materi dalam setiap slide 1 

Komposisi setiap slide 1 

Petunjuk pemilihan menu 1 

Format untuk melukis 1 

Keterbacaan teks 1 

Konsistensi penyajian materi dalam setiap slide 1 

Komposisi setiap slide 1 

Petunjuk pemilihan menu 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5 



Kisi-kisi instrumen oleh ahli media pembelajaran 

 

No Aspek Indikator Butir 

1 Tampilan Kejelasan sasaran target (target audience) 1 

  Penempatan gambar 1 

Keterbacaan teks 1 

Penggunaan bahasa petunjuk pemilihan menu 1 

Pemilihan jenis dan ukuran font 1 

Pemilihan dan komposisi warna 1 

Pemilihan gambar 1 

Desain slide 1 

Pemberian motivasi 1 

Pemilihan background 1 

Komposisi setiap slide 1 

Konsistensi penyajian 1 

 

2 

 

Pemrograman 

 

Interaksi 

 
1 

  Navigasi 1 

Konsistensi button 1 

Petunjuk penggunaan program 1 

Pengaturan animasi 1 

Kemudahan penggunaan 1 

Antisipasi respons anak 1 

  

 

3 

 

Pembelajaran 

 

Terfokus jelas pada  kompetensi dasar 

 
1 

  Interaksi terus menerus 1 

Ketepatan materi yang dimediakan 1 

Sesuai dengan jiwa anak  1 

Format penyajian memotivasi 1 

Sajian gambar 1 

 

 

 

 

Tabel 6 

Kisis-kisi instrumen ujicoba lapangan 

 

No Aspek Indikator Butir 



1 Pembelajaran Kejelasan materi untuk dipahami dan dimengerti 1 

  Kemudahan alur belajar 1 

Banyaknya materi yang dapat dipelajari 1 

Contoh-contoh yang diberikan untuk krjelasan 

materi  

1 

Bahasa yang digunakan dalam petunjuk melukis   1 

Runtutan penyajian materi 1 

Iringan musik untuk menumbuhkan rasa senang 

belajar 

1 

Interaksi yang diperlukan dengan komputer 

untuk melukis  

1 

Aktivitas fisik yang diperintahkan oleh komputer 1 

Balikan yang diberikan untuk memotivasi 

melukis 

1 

Penguatan positif terhadap lukisan yang kreatif 1 

Pengulangan yang harus dilakukan apabila 

lukisan kurang kreatif 

1 

Sajian materi yang memotivasi anak untuk 

senang belajar 

 1 

 

2 

 

Materi 

 

Kemudahna materi untuk dipelajari 

1 

  Kejelasan petunjuk belajar 1 

Kejelasan petunjuk untuk melukis dan balikan 1 

Kejelasan bahasa yang digunakan 1 

Tulisan (font) yang digunakan 1 

Gambar yang digunakan untuk menarik minat 1 

Petunjuk untuk pemilihan menu untuk dipelajari 1 

Bentuk soal melukis dan balikan 1 

Perintah komputer untuk membuka program 

paint 

1 

3 Tampilan Kejelasan petunjuk belajar, mengerjakan soal, 

dan balikan 

1 

  Penempatan daftar menu untuk dipilih untuk 

dipelajari 

1 

Keterbacaan tulisan, materi, soal, petunjuk 1 

Pewarnaan background 1 

 

E. Teknik  analisis data 

 

a. Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dan  kualitatif. 

b. Kriteria skala 5 (skala linkert)  sebagai berikut: 



    1)  Sangat baik =  5.   2) Baik = 4.      3) Sedang =  3.  4) Kurang =  2. 

    5)  Sangat kurang  =   1. 

    Dari skor yang diperoleh, kemudian dikonversikan menjadi nilai pada skala 5  

dengan acuan tabel konversi skor sebagai berikut. 

Tabel  7 

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   

(Adaptasi dari Sukardjo, 2009: 17) 

 

Pedoman konversi di atas yang digunakan untuk menentukan kriteria layak tidaknya 

produk yang dikembangkan. Produk pengembangan multimedia dapat dipakai sebagai 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



pembinaan kreativitas melukis di TK apabila hasil penilaian uji coba lapangan minimal 

termasuk dalam kriteria baik. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


