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PELATIHAN KREATIVITAS  LUKIS MIXED MEDIA GURU TK YOGYAKARTA 

 

Oleh: Suwarna, Sudarmono, Subiyono 

FBS dan FT Universitas Negeri Yogyakarta 
 

Abstrak 

 

 Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: (1) Melatih guru TK Yogyakarta agar 

mampu melukis mixed media, sehingga menjadi kreatif, dan dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran. (2) Meningkatkan apresiasi seni kepada guru-guru TK Yogyakarta. (3) Kelak 

kemudian hari guru TK tersebut dapat mengamalkan  ilmu tersebut kepada anak TK. Peserta, 

sejumlah 33 guru TK se kota Yogyakarta, pelaksanaan tanggal 16 Juli 2011, 18, dan 19 Juli 2011 

di Kampus 3, UPP 2 FIP Universitas Negeri Yogyakarta. 

 Metode : ceramah, pergaan, pemberian tugas dengan pendekatan klasikal dan individual 

saat berkarya mixed media. Simulasi di TK Pedagogia FIP Universitas Negeri Yogyakarta, 

kelompok B1 dan B2. 

 Hasil: (1) Lukisan mixed media sejumlah 33 karya yang artistik dan estetis.(2) Simulasi di 

TK Pedagogia FIP UNY kelompok B 1 dan B2, sejumlah  tiga guru TK, menggunakan lukisan 

mixed media,  berjalan tertib, antusias dan lancar.(3) Meningkatkan apresiasi seni lukis mixed 

media terhadap guru TK, dengan dipajang dan dibahasnya hasil karya pelatihan di ruang sidang 

Kampus 3 UPP 2 FIP Universitas Negeri Yogyakarta. 

 
 

Kata kunci: Kreativitas, lukis mixed media 
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THE TRAINING OF MIXED MEDIA PAINTING AMONG THE TEACHER OF 

KINDERGARTEN IN YOGYAKARTA 

 

Oleh: Suwarna, Sudarmono, Subiyono 

FBS and FT Universitas Negeri Yogyakarta   

 

Abstract 

              The objectives of the dedication to the society are: (1) To train the teacher of 

Kindergarten in Yogyakarta to be able to draw with mixed media, thus they become creative and 

the work can be used as the learning media. (2) To increase the appreciation on the art among the 

teacher of Kindergarten in Yogyakarta. (3) In the future, it is hoped that the teacher of 

Kindergarten apply the knowledge to their students. The research involved 33 teacher of 

Kindergarten in. It was conducted on July 16, 18 and 19, 2011, in campus UPP 2 FIP Universitas 

Negeri Yogyakarta. 

 Method: lecture, demonstration, assignment using the classic and individual approach 

while creating mixed media. The simulation was conducted in TK Pedagogia FIP  Universitas 

Negeri Yogyakarta , group B1 and B2. 

 Result: (1) The paintings of mixed media were artistic and esthetic works. (2) The 

simulation in TK Pedagogia FIP Universitas Negeri Yogyakarta  group B1 and B2, some teachers 

used mixed media which run well and antisiastically. (3) It increased the appreciation on the 

mixed media painting among the teacher of Kindergarten. The works were displayed and 

discussed in the training in the meeting room in campus 3 of UPP2 FIP Universitas Negeri 

Yogyakarta . 

 

Keywords: Creativity, mixed media 
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BAB I . PENDAHULUAN 

 

A. Analisis Situasi 

               Di dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan 

bahwa, pemerintah memperhatikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK). Hal ini merupakan  

usaha yang sangat mulia untuk  meletakan dasar pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia 

dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan   kepada  anak sejak lahir sampai dengan usia 

enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut, yaitu akan masuk sekolah dasar.  

  Menurut hasil wawancara antara TIM pengabdi dengan  Ketua IGTKI kota Yogyakarta, 

Ketua IGTKI Kecamatan Mantrijeron, dan Umbulharjo, Seni Lukis yang diajarkan di TK 

kebanyakan menggunakan teknik pastel. Dengan demikian, maka  lukisan anak TK tampak 

monoton, kurang bervariasi. Agar lukisan anak bervariasi, terlebih dahulu para guru TK perlu 

ditingkatkan kompetensi akademiknya. Para guru TK Yogyakarta sangat mengharapkan adanya 

media pembelajaran yang menarik, artistik dan edukatif, guna melengkapi berbagai media yang 

telah ada.Ketika para guru telah mempunyai kompetensi akademik yang memadai, kelak para 

guru dapat mengamalkan ilmunya kepada anak-anak, sehingga anak-anak TK akan mampu 

berseni lukis yang bervariasi. Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003  dan  issu  strategis  di  atas,  maka  perlu  adanya  PPM  berjudul :  

“ PELATIHAN  KREATIVITAS  LUKIS  MIXED  MEDIA  GURU  TK  

YOGYAKARTA”. 

 

B. Landasan Teori 

   Tujuan pendidikan seni rupa di sekolah adalah membina dan mengembangkan fantasi, 

sensitivitas, kreativitas dan ekspresi (Suwarna, 2004). Untuk mencapai tujuan tersebut salah 

satunya adalah lewat seni lukis. Seni lukis 
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merupakan salah satu cabang seni rupa, maka perlu dibina dan dikembangkan di sekolah, 

khususnya di TK. Pengetian seni lukis menurut Soedarso, Sp. (1974),   merupakan hasil ekspresi 

manusia berupa penggambaran suasanan tertentu dalam 

ujud dua dimensional menggunakan unsur garis, titik, bidang dan warna. Adapun bahan dan alat 

melukis adalah kanvas sebagai dasar, cat, kuas, pallet, minyak cat atau air sebagai pelarutnya. 

Sedangkan objek dan tema  yang dilukis sangat bebas, misalnya pemandangan alam, suasana 

pasar, kermaian kota, pasar malam dan sebagainya.  

Untuk mengembangkan kompetensi proofesional teknik dan kreativitas guru-guru TK, 

maka perlu dikenalkan seni lukis mixed media. Tenaga edukatif  UNY berkewajiban mengamalan 

ilmu, maka salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Yogyakarta adalah 

dharma pegabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan dharma di atas dan para guru TK 

Yogyakarta juga sangat membutuhkan pengembangan kompetensi profesionalnya. Dengan 

demikian terjadi adanya keselarasan di dalam pendidikan, maka dengan kerjasama yang baik 

melalui IGTKI kota Yogyakarta, PPM  ini dapat terlaksana. 

             Pelatihan kreativitas lukis mixed media guru TK Yogyakarta, selama dalam waktu 15 jam 

(3 hari). Lukis mixed media adalah salah satu teknik melukis menggunakan berbagai macam 

media (bahan) yang diolah sehingga mengahasilkan suatu karya dua demensional yang artistik. 

Misalnya memadukankan media spidol, pastel dan cat air. Atau memadukan media pasta ajaib, 

spidol, pastel dan cat air. Lukis mixed media dapat juga dilaksanakan dengan perpaduan berbagai 

teknik: montase, kolase, folder print, finger painting, marbelling, gesek benang, tiup, cetak 

penampang, percik, dibantu dengan pastel dan cat air untuk fininshing. Bahan alami: kulit kayu, 

sogok telik, jerami, daun kering, bunga segar, kulit bawang putih, dipadukan dengan bahan 

artificial: mata-mataan (fabrikan), benang, kapas, kancing baju, dll, sehingga menjadi satu 

kesatuan tema yang pedagogis. Hasil karya lukis mixed media dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran di TK. Media pembelajaran yang baik menurut Pujiriyanto (2011), harus memenuhi 

syarat, menarik, edukatif dan estetis. Untuk memenuhi syarat tersebut, maka perlu diciptakan 

lukis mixed media. 
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C. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

             Identifikasi masalah: 

1. Adanya  keinginan guru-guru TK Yogyakarta untuk meningkatkan kreativitas  lukis mixed 

media. 

2.  Belum ada pemanfaatan  lukis mixed media  sebagai media pembelajaran TK. 

3. Belum   ada   apresiasi   seni   lukis  mixed  media   pada  guru  TK  kota Yogyakarta. 

                 Rumusan masalah: 

1.  Bagaimanakah teknik pembuatan  lukis mixed media yang kreatif ? 

2. Bagaimanakan pemanfaatan   lukis mixed media  sebagai media pembelajaran di TK? 

3. Bagaimanakan penyelenggaraan apresiasi seni lukis mixed media pada guru TK kota 

Yogyakarta? 

D. Tujuan Kegiatan PPM 

1.  Menghasilkan lukis mixed media yang kreatif, karya guru TK Yogyakarta. 

2.  Memanfaatkan lukis mixed media  sebagai media pembelajaran. di TK. 

3. Menyelenggaraan  apresiasi  seni  lukis  mixed media pada guru TK kota Yogyakarta? 

F. Manfaat Kegiatan PPM 

1. Manfaat bagi guru-guru TK Yogyakarta, adalah kemampuan membuat lukis mixed  media 

yang kreatif, edukatif, aetetis dan adanya penguasaan teknik. 

2.  Meningkatkan  kompetensi   profesional   guru – guru  TK Yogyakarta dengan memanfaatkan 

lukis mixed media  sebagai media pembelajaran di TK. 

3. Terselenggaranya  apresiasi   seni  lukis  mixed media pada guru TK kota Yogyakarta? 
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BAB II. METODE KEGIATAN PPM 

 

 

A. Khalayak Sasaran Kegiatan PPM 

 Khalayak Sasaran Kegiatan PPM adalah, guru-guru TK kota Yogyakarta, dengan jumlah 

peserta terdaftar 36, dan hadir pada hari pertama 28 orang, tidak hadir  8 orang, karena mengisi 

data di Kantor Dinas Kota Yogyakarta. Pada hari kedua hadir 32 orang, tidak hadir 4 orang. Pada 

hari ketiga hadir 32 orang , tidak hadir 4 orang. Menurut ketentuan PPM ini minimal peserta 30 

orang, maka PPM ini dapat dikategorikan layak, karena lebih dari 30  orang peserta. Dari 

pengakuan para peserta, mereka belum pernah berkarya lukis mixed media.  Namun mereka 

sebenarnya sudah mempunyai berbagai  keterampilan yang sangat mendasar yaitu: origami,  

finger painting, folder print,  kolage, montage, mozaik, melukis teknik kering pastel, aquarel, 

membentuk dengan was. Berbagai teknik tersebut telah diajarkan kepada anak TK secara parsial. 

Tetapi melukis mixed media, mereka belum mengenalnya, dan belum pernah melaksanakan, 

apalagi dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, mereka belum pernah melaksanakannya. 

Maka ketika ada tawaran  PPM tersebut, mereka sangat antusias untuk mengikutinya. Daftar 

peserta PPM terlampir. 

 

B. Metode Kegiatan PPM 

1.  Metode ceramah, digunakan pada saat presentasi makalah secara paralel, diteruskan dengan 

tanya-jawab. 

2.  Metode diskusi, digunakan ketika mereka menentukan tema dan dijabarkan menjadi judul. 

Diskusi terjadi antar peserta dengan peserta, agar tidak terjadi kesamaan judul, dan diskusi 

antar peserta dengan TIM pengabdi, guna meyakinkan judul yang mereka pilih.  

3.  Metode pemberian tugas, digunakan saat berekspresi lukis mixed media, diteruskan 

pendekatan secara klasikal dan individual. 
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4. Simulasi menggunakan lukis mixed media sebagai media pembelajaran oleh tiga guru TK di 

TK Pedagogia FIP UNY,kelom,pok B1 dan B2. 

 

C. Langkah-langkah Kegiatan PPM 

 

1. Perijinan dan koordinasi 

 Perijinan sekaligus berkoordinasi dengan Ketua IGTKI kota Yogyakarta, sangat lancar, 

dan sangat senang dengan adanya PPM lukis mixed media ini. Ketua IGTKI kota Yogyakarta 

menyatakan mengijinkan dan sanggup  membantu untuk segala urusan teknis 

penyelenggaraannya. 

2. Persiapan 

 Persiapan telah diadakan pada bulan April 2011, meliputi, pengadaan bahan dan alat: 

tripleks ukuran 40 cm x 60 cm, lem fok, kertas Koran, tali raffia. Makalah tentang teknis lukis 

mixed media oleh Suwarna, sedangkan arti pentingnya PPM UNY dan jenis-jenisnya 

disampaikan oleh Sudarmono. Dua contoh lukis mixed media telah disiapkan juga pada bulan 

Mei 2011, sebagai motivasi agar para peserta pelatihan mendapatkan gambaran tentang lukis 

mixed media. Perijinan tempat pelatihan  di UPP2 Kampus 3 FIP UNYjuga lancar. 

3. Pelatihan 

    Pelatihan diadakan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011, Senin 18 Juli 2011 dan Rabu 

19 Juli 2011, waktu selama 15 jam. Tempat pelatihan di ruang sidang UPP2 Kampus 3 FIP UNY. 

Pada hari pertama ditampilkan secara panel oleh dua pemakalah, disertai dengan pergaan dua 

contoh lukis mixed media, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Sedangkan pada hari 

kedua berekspresi melukis mixed media, dengan metode pemberian tugas, pendekatan klasikal 

dan individual, dipandu oleh TIM PPM. Teknik pembuatan lukis mixed media: 

a. Berdasarkan idea (gagasan), tema bebas pedagogis-agamis misalnya suasana perayaan Idul 

Qurban/ Idul Fitri, rekreasi, hadiah prestasi, dll. tuliskan deskripsi singkat ceritanya, skets dengan 

pensil pada kertas asturo. 

b. Oleskan lem Fox secukupnya pada bidang objek, tempelkan berbagai bahan alami dan 

artificial, sehingga membentuk  berbagai  motif  yang  dikehendaki,  
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sesuai dengan tema, membentuk satu kesatuan. 

c. Tambahkan spidol, pastel, cat air seperlunya untuk membantu penampilan objek. 

d. Manfaatkan warna dasar kertas asturo, agar tidak tertutup semua oleh bahan atau cat, karena 

warna dasar sudah bagus. 

e. Jika ada bahan yang rawan dimakan hewan kecil, maka dapat dilapis dengan clear/pilox 

natural. 

f. Finishing, secara mandiri lukis mixed media dapat dilapis plastik/kaca pada tukang pigura. 

Mengingat lukis mixed media ini membutuhkan ketelitian, kesabaran dan penuh dengan 

penguasaan teknis, maka lukisan dilanjutkan di rumah masing-masing agar dapat mencapai target 

90 % mendekati selesai. Pada hari ketiga, melanjutkan berekspresi lukis mixed media yang 

tinggal 10 %, sehingga finish. Setelah selesai berekspresi maka dilaksanakan simulasi 

menggunakan lukis mixed media di TK Pedagogia kelompok B1 dan B2 oleh tiga guru TK. 

 

4. Simulasi 

 Simulasi sejumlah tiga peserta menggunakan lukis mixed media di TK Pedagogia FIP 

UNY, pada kelompok B1 dan B2 pada hari ketiga, berjalan lancar. 

 

5. Evaluasi 

 Evaluasi yang pertama oleh TIM Monev PPM UNY (A. Ariyadi Warsito) menggunakan 

10 lembar angket yang diisi secara acak oleh peserta. Evaluasi yang kedua  adalah saat simulasi, 

simulator dievaluasi oleh teman sejawat (peserta) sejumlah 28 orang. Simulator sejumlah tiga 

peserta. Pada akhir pelatihan juga diadakan evaluasi secara lisan oleh dua peserta (salah satunya 

adalah Ketua IGTKI kota Yogyakarta), secara keseluruhan PPM ini dinyatakan sangat 

bermanfaat untuk pengembangan kompetensi profesionalnya.  Untuk tahun yang akan datang 

masih mengharapkan pelatihan yang sejenis, untuk guru-guru TK yang lainnya. Jadwal PPM ini 

terlampir. 
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BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN PPM 

 

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM 

1. Lukis Mixed Media 

 Hasil pelaksanaan PPM berupa 32 buah lukis mixed media berukuran 40 cm x 60 cm, 

dengan bahan dasar tripleks berlapis kertas asturo. Kertas asturo bergradasi tiga warna, misalnya 

biru- kuning -orange, atau biru – hijau- kuning. Kertas bergradasi yang ceria  dari kertas asturo, 

merangsang perasaan dan imajinasinya, untuk menentukan tema dan objek, dengan disertai 

bervariasi bahan dan teknik melukis, penguasaan teknik yang memadai disertai dengan irama 

yang harmonis maka jadilah sebuah lukisan yang penuh dengan nuansa estetis dan bernilai seni 

(artistik). Dengan dipenuhinya prinsip seni tersebut, maka karya lukis mixed media para guru TK 

dapat dikategorikan kreatif. Berikut contoh-contoh lukis mixed media. 

 

                    

 

Gambar 1. “ Lingkunganku”, Sri Murdiyati         Gambar 2, “Mecari madu”, Kitri  

 

               

 

Gambar 3. “ Pasar Tradisional”, Bintari    Gambar 4. “Balon tamasya”, Woro Yuli  
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Gambar 5. “Nangkap kupu”, Riana Tyas            Gambar 6. “ Angsa berlaga”, Ismi  

                       

Gambar 7. “Jaga kebersihan”, Basuki R.  Gambar 8. “Bermain dekat kolam”, Titin  

 

                    

Gambar 9. “Rekreasi”, Sri Murdiyati    Gambar 10. “Mengejar kelinci”, Titik W. 

 

 

Gambar 11. “ Di Taman”, Kamilah 
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B. Pembahasan Hasil Kegiatan PPM 

 Perhatikan gambar 1, judul ”Lingkunganku”karya Sri Murdiyati. Tampak adanya objek 

dua mobil di jalan. Mobil mainan anak ditempelkan sehingga tampak dari atas. Di kanan kiri 

jalan tampak pepohonan yang rindang, sedangkan di sebelah kanan tampak adanya sebuah rumah 

dan empat orang. Jika dilihat dari sisi proporsi antara anak yang berbaju kuning dengan rumah, 

tampak tidak proporsional, karena anak tersebut lebih tinggi daripada rumah. Hal ini terjadi 

karena kebiasaan anak-anak TK dalam melukiskan sesuatu yang dianggap penting maka objek 

tersebut diperbesar atau diperpanjang. Hal ini disebut gejala finanitas. Bila ditinjau dari segi 

teknik, lukisan tersebut telah memenuhi prinsip seni. Prinsip menjaga keseimbangan komposisi 

dari berbagai objek, tampak adanya irama tinggi rendahnya pohon, jauh dekatnya anak-anak, dan 

keharmonisan perpaduan warna biru langit, hijau rumput, dan kuningnya tanah. Begitu juga 

adanya kesatuan dalam tema tentang lingkunganku, tetap lestari, didukung sederet awan putih di 

atas kanan maka muncul  nilai estetis dan artistik. Nilai edukatif: menanamkan rasa cinta alam 

lingkungan yang lestari dan harmonis kepada anak TK. Dengan demikian lukisan ini dapat 

dikategorikan kreatif. 

 Perhatikan gambar 2, judul ”Mencari madu”, karya Kitri Sawitri. Nilai edukatif yang 

terkandung adalah, mengenalkan kepada anak TK bahwa kupu-kupu makan madu, menjadi hidup 

dan sehat. Begitu juga apabila manusia yang mengkonsumsi madu, niscaya akan sehat pula. 

Lukisan ntersebut menggunakan kertas asturo bergradasi biru di atas, kuning di tengah dan hijau 

di bawah. Prinsip seni tercapai dengan adanya irama pada tinggi rendahnya bunga-bungaan, 

keseimbangan dan komposisi terjaga dengan baik, adanya deretan bunga-bunaan dan empat ekor 

kupu-kupu yang terbang dengan dinamis. Kesatuan juga terjaga dengan baik, adanya interaksi 

kupu-kupu dan bunga-bungaan yang saling membutuhkan, didukung perpaduan warna yang 

harmonis sejuk. Jika ditinjau dari segi teknis, lukisan ini tampak adanya tingkat penguasaan 

teknis yang matang, sehingga tampak mantap. Mixed media tampak dari bahan yang beraneka, 

kupu-kupu dari bulu ayam, bunga dari kain, tangkai bunga dari manggar yang diatur sedemikian 

rupa, sehingga artistik dan menyatu dengan baik, dan kreatif. 
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Perhatikan gambar 3, “ Pasar Tradisional”, karya Bintari Ambarwati halaman 8. Nilai 

edukatif: menanamkan kepada anak TK bahwa para pedagang bekerja keras mencari nafkah 

untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tampak empat bakul wanita dan seorang bakul  lelaki 

memakai baju batik dan blangkon. Sedangkan latar belakang tampak dua paying, bunga-bungaan, 

rumah, pohon dan gunung serta awan yang terpadu dengan indahnya. Bila ditinjau dari sisi teknik 

tampak adanya tingkat penguasaan teknik yang matang. Mixed media dapat dilihat dari bahan 

gabus untuk menyatakan tenggok, kain perca untuk baju seorang lelaki, latar belakang dari teknik 

kering pastel yang sangat mantap. Keseimbangan, kesatua, irama dan keharmonisan terjaga 

dengan bagusnya, sehingga lukisan ini juga tergolong kreatif dan edukatif. Penciptanya adalah 

alumni jurusan pendidikan Seni Rupa FBS UNY. 

 Perhatikan gambar 4, judul” balon tamasya”, Woro Yuli Kartiningrum halaman 9. Nilai 

edukatif: kita sebagai makhluk ciptaan Allah swt. perlu adanya rekreasi, setelah kerja keras, agar 

menjadi segar kembali, dan semangat untuk kerja kembali. Tampak dua anak yang asyik naik 

balon di sisi kiri atas. Pemandangan di tepi pantai yang indah, tampak ad ataman bunga yang 

indah di tepi jalan. Sedangkan di jalan tampak adanya beberapa mobil, rumah, kelinci dan jago 

berada di halaman rumput yang hijau. Sedangkan di pantai tampak ada dua perahu. Ini semua 

menunjukkan adanya kesatuan tema, keharmonisan memadukan warna dan bentuk, serta adanya 

keseimbangan dan irama yang sangat  

Enak. Apalagi dengan warna awan orange dan kekuningan, menunjukkan suasana yang riang 

gembira. Mixed media  tampak padajalan yang dibentuk dari butiran pasir, kertasasturo 

bergradasi tiga, tempelan perahu teknik origami dan teknik kering pastel. Dengan demikian 

lukisan ini tergolong kreatif dan edukatif. 

  Perhatikan gambar 5, judul”Nangkap kupu”, karya Riana Tyas Palupi, halaman 9. Nilai 

edukatif: Dengan bermain menagkap kupu-kupu diperlukan jarring dan harus mengejar kupu-

kupu. Dengan berlari, maka akan terjadi suatu gerak yang anatomis dan senang. Tampak ada 

seorang anak perempuan dan lelaki, dibawah kupu orange. Suasana sekitar, tampak jago, kelinci, 

monyet, pohon, burung yang menyatu bagus dengan hamparan  tanah bertegel yang dinamis. 

Lukisan ini tergolong kreatif dan edukatif juga. 
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 Perhatikan gambar 6,  “Angsa berlaga” karya Ismi Giyanti, halaman 10. Lukisan ini 

menunjukkan adanya tingkat penguasaan teknik mixed media yang mantap. Angsa besar di 

bawah dan yang terbang ditempelkan, gambar yang diambil dari sumber lain. Teknik ini disebut 

montage, sedangkan bahan alami tampak pada hamparan tanah, was warna hijau dan ungu di 

tengah, warna biru pastel menggambarkan danau di tengah, mengikat objek di atas dan di bawah 

sehinga menyatu. Prinsip seni keharmonisan, irama, keseimbangan dan kesatuan dapat dicapai 

dengan adanya berbagai objek yang ditata sedemikian rupa menjadi satu kesatuan tema yang 

artistik. Dengan demikian lukisan ini tergolong kreatif. Nilai edukatif: jangan sombong, 

walaupun bisa terbang, sebab orang yang sombong tidak akan masuk surga.  

 Perhatikan gambar 7, “ Jaga kebersihan”, karya Basuki Rahayu, halaman 10. Nilai 

dukatif: mendidik anakTK agar selalu menjaga kebersihan lingkungan, agar sehat. Tampak ada 

masjid, rumah, anak menyapu, pohon dan bunga, matahari bersinar cerah, hamparan langit biru, 

rumput hijau dan  tanah kecoklatan. Hal ini terjadi karena kertas asturo yang telah bergradasi tiga 

warna. Mixed media tampak pada teknik tempel yang terdiri dari kulit lamtoro untuk atap rumah, 

teknik anyam untuk dinding rumah, teknik montage tampak pada anak-anak yang ceria. Prinsip 

seni kesatuan dapat tercipta pada tema kebersihan, keseimbangan, keharmonisan, irama terpadu 

secara harmonis, sehingga lukisan ini tergolong kreatif dan edukatif. Lukisan ini merupakan salah 

satu yang ditampilkan dalam seminar akhir dan para peserta sangat tertarik, bahkan ada yang 

akan mengkoleksinya, namun karena hak milik pada penciptanya maka tidak jadi 

mengkoleksinya. 

 Perhatikan gambar 8, judul ”Bermain dekat kolam”, karya Titin Wulandari, halaman 11. 

Nilai edukatif: Agar berhati-hati jika main di dekat kolam. Mixed media tampak pada tempelan 

bahan alami di bagian bawah, montage pada anak-anak yang bermain,  dan teknik kering pastel, 

yang menyatu dengan baiknya. Prinsip seni irama tampak pada gerak gerik anak, awan berarak, 

hewan bercanda di kolam, kesatuan tema, keharmonisan terbentuk oleh perpaduan warna yang 

tepat, dan keseimbangan terbentuk oleh komposisi objek yang saling berinteraksi, sehingga 

menjadi kreatif dan edukatif. Mixed media 
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tampak pada tempelan kacang hijau, pasir putih, dedaunan dan gambar anak yang terpadu dengan 

bentuk rumah sebagai latar belakang, sehingga menyatu. Sedangkan prinsip seni irama terbentuk 

dengan adanya berbagai butiran  yang membatasi jalan-jalan. Prinsip kesatuan tercapai juga 

dengan adanya kesatuan tema, didukung oleh harmonisnya perpaduan warna dan bentuk-bentuk 

yang menimbulkan adanya prinsip kesatuan. Dengan demikian lukisan ini dapat dikategorikan 

kreatif dan edukatif. Sedangkan lukisan mixed media yang lain dapat dilihat pada lampiran. 

2. Simulasi 

 Simulasi oleh tiga orang guruTK di TK Pedagogia FIP UNY kelompok B1 dan B2 

berjalan lancar, dievaluasi oleh teman yang lain sejumlah 29 orang. Berikut adalah foto simulasi 

di TK Pedagogia kelompok  B1. 

 

 

 

Gambar 12. Simulasi di TK Pedagogia FIP UNY kelompok B1 

               Lembar pengamatan simulasi dengan  Indikator: (1) Komunikatif, (2) Kemenarikan, (3) 

Artistik, (4) Interaksi, (5) Penampilan guru, (6) Penguasaan kelas, menggunakan skala 5 ( Likert). 

Di dalam petunjuk lembar pengamatan simulasi dituliskan makna 1 = sangat kurang, 2= kurang, 

3= cukup, 4= baik dan 5 = sangat baik, lihat lampiran. Hasilnya dengan skor terrendah 3, 4  oleh 

Basuki Rahayu dan skor tertinggi 5 oleh Ismu Giyanti. Mean = (3,4  + 5 ) : 2 =  8, 4 : 2 =  4, 20.  

Dikomfirmasi skor 4,20 ini berarti evaluasi simulasi : baik. Berikut adalah foto simulasi di TK 

Pedagodia FIP UNY kelompok B2. 
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Gambar 13. Simulasi di TK Pedagodia FIP UNY kelompok B2 

    Tampak seorang ibu guru TK (peserta pelatihan) memegang lukis mixed media sebagai 

media pembelajaran, anak-anak asyik memperhatikannya. 

 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan 

1. Faktor Pendukung Kegiatan PPM 

a. Adanya semangat yang tinggi segenap guru TK se kota Yogyakarta, untuk maju bersama lewat 

IGTKI kota Yogyakarta. 

b.  Adanya   kerjasama  yang  baik  antara  TIM  PPM  dengan  mitra  IGTKI  kota Yogyakarta. 

c. Adanya rasa ingin tahu yang besar terhadap lukis mixed media dari guru-guru TK kota 

Yogyakarta. 

d. Adanya aspek psikomotor para guru TK kota Yogyakarta, sebagai modal dasar dalam 

pembuatan lukis mixed media. 

e.  Aspek afektif para guru TK kota Yogyakarta, telah mengajar antara 4  sampai dengan  20 

tahun. 

f.  Adanya antusias tinggi para peserta pelatihan para guru TK kota Yogyakarta, terbukti dengan 

berhasilnya 32 lukis mixed media telah dibuatnya dengan baik. 

 

2. Faktor Penghambat Kegiatan PPM 

a. Pada awal pengerjaan membuat skets merasa takut-takut untuk menggoreskan pensil pada 

kertas asturo, namun setelah mulai mengerjakan dengan menempel berbagai mineral, maka 

mereka merasa senang dan dapat teratasi. 

b. Adanya rasa kurang mampu untuk menggambar manusia secara realis, tetapi lukis mixed 

media mengijinkan mengambil gambar-gambar yang telah jadi  

13 



     dari Koran maupun majalah dan media lain, sehingga dapat teratasi. 

c.  Pada hari pertama terdapat sebagian dari guru TK yang harus datang ke kantor dinas kota 

Yogyakarta, guna kepentingan pengisian data pribadi, namun pada hari kedua dan ketiga 

mereka dapat segera mengatasi keterlambatan tersebut. 

 

BAB IV. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       PPM berjudul Pelatihan Kreativitas Lukis  Mixed Media Guru TK Yogyakarta dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1.  Teknik     pembuatan   lukis  mixed  media  yang  kratif,  adalah   berdasarkan  kompetensi 

dasar di dalam Kurikulum TK 2004, mecari ide dan menemukan judul, membuat gambar 

skets, menentukan berbagai media yang digunakan, disusun dan ditempelkan pada gambar 

skets, maka terselesaikannya sejumlah 32 lukis mixed media guru TK Yogyakarta dalam 

kategori kreaif  yanga memenuhi syarat sebagai media pembelajaran di TK: edukatif, estetis 

dan adanya penguasaan teknis. 

2. Dengan terselenggaranya simulasi tiga guru TK di TK Pedagogia FIP UNY  kelompok B1 dan 

B2, dengan lancar, dan dievaluasi dengan kategori baik, berarti meningkatkan kompetensi 

professional guru TK kota Yogyakarta. 

3. Dengan dipajangnya lukis mixed media, dibahas oleh peserta dan TIM PPM UNY, berarti 

meningkatkan apresiasi seni lukis mixed media para guru TK kota Yogyakarta.  

 

B. Saran 

1. Kepada IGTK kota Yogyakarta disarankan selalu mengajukan surat permohonan jenis 

kebutuhan PPM ke LPPM UNY, pada setiap tahunnya. 

2. Kepada dosen – dosen UNY yang berkepentingan dengan pembinaan  kreativitas  guru – guru 

TK, dapat mengusulkan jenis PPM ini pada tahun mendatang. 
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15 



                 

 

Memandu ekspresi lukis mixed media                     Pemberian motivasi 
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