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Guru TK dituntut untuk mengerti dan memahami secara benar 

implementasi pendidikan seni rupa. Bagaimana memberikan dan membimbing 
dalam kegiatan menggambar bebas, baik tema dan metode pembelajaran serta 
pendekatan yang harus digunakan. Salah satu strategi belajar mengajar yang dapat 
digunakan dengan menerapkan pendekatan ekspresi bebas secara terarah melalui 
strategi pembelajaran ”pemberian motivasi” untuk merangsang dan memberikan 
motif berekspresi kepada anak dalam berkarya. 

Tujuan penelitian yang dilaksanakan adalah mengetahui, mengidentifikasi, 
dan mendeskripsikan strategi pembelajaran ”pemberian motivasi” bercerita / 
berdialog untuk membangkitkan perhatian; dan merangsang lahirnya motif yang 
dapat dijadikan dasar dalam berkarya; serta strategi pembelajaran ”pemberian 
motivasi” tiga cara guna meningkatkan kualitas hasil kemampuan menggambar 
bebas pada peserta didik kelompok B1 TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten 
Kabupaten Karanganyar. 

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas dalam 
bentuk 3 siklus. Teknik pengumpulan data dengan observasi partisipasif; 
wawancara informal secara mendalam terhadap guru; dan kumpulan karya 
(portofolio kerja) peserta didik. Uji Validitas Data digunakan triangulasi sumber 
data, triangulasi metode, dan diskusi bersama guru dengan peneliti untuk 
membahas kemajuan yang telah dicapai. 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa: a). 
Strategi pembelajaran pemberian motivasi melalui bercerita/berdialog yang 
dirancang lebih atraktif dan menarik dapat membangkitkan perhatian dan 
rangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya (kegiatan 
menggambar bebas) pada peserta didik kelompok B1. b). Strategi pembelajaran 
”pemberian motivasi” dengan tiga cara, yaitu: bercerita/berdialog, kontak 
langsung dengan alam secara sadar, dan demonstrasi dinyatakan dapat 
meningkatkan penguasaan peserta didik akan teknik dan bahan/alat yang 
digunakan dalam kegiatan menggambar bebas, dan mengenalkan warna (hasil 
campuran warna) dalam kegiatan menggambar bebas, serta meningkatkan kualitas 
hasil kemampuan menggambar bebas peserta didik kelompok B1 TK Negeri 
Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. 
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Berkaitan dengan hasil dari penelitian tindakan kelas peneliti mengajukan 
saran-saran sebagai berikut ini. 1) Seyogyanya peserta didik mendapat 
kesempatan dalam berolah seni dan berkreasi seni secara maksimal, sehingga 
kreativitas dan kemampuan menggambar bebas mereka meningkat. 2) Guru perlu 
meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam kegiatan menggambar bebas 
dengan penerapan secara optimal strategi pembelajaran pemberian motivasi yang 
merupakan strategi pembelajaran yang strategis dan berpola intregrated. 3) 
Sekolah hendaknya memberi perhatian pada ketersediaan sarana prasarana untuk 
memajang karya para peserta didik guna menumbuhkan apresiasi dan 
penghargaan terhadap karya sendiri dan orang lain (karya teman sendiri). 
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ABSTRACT 
 

Endang Widiyastuti. 2008. The Improvement of Free-drawing Ability of B1 
Students Through Motivation Deliverance Learning Strategy at Pembina 
Public Kindergarten in Jaten, Karanganyar District. A Thesis. Art 
Education Study Program. Magister Program, Semarang State University. 
Advisors: I Prof. Dr. Muhammad Jazuli, M. Hum., II Drs. Syafii, M.Pd. 

Keywords: approach, learning strategy, free-drawing 

Kindergarten teacher is demanded to understand and to realize well about 
fine art teaching implementation. It is how to deliver and guide every free-
drawing activity, including the theme, learning method, and also an approach that 
must be used. One of learning/ teaching strategies can be used by the application 
of free expression approach that is directed through “motivation deliverance” 
learning strategy for stimulating and giving the expression motif to the students in 
creating works of art. 

The aim of this research is to know, to identify, and also to describe 
“motivation deliverance” learning strategy which is done through story 
telling/dialogue in order to improve the attention; and to stimulate the rise of a 
motif that can used as a basis in creating works of art; and also 3 ways of 
“motivation deliverance” learning strategy in improving the quality of free-
drawing ability of B1 students at Pembina Public Kindergarten in Jaten, 
Karanganyar district. 

The approach of this study uses class action observation which is 
elaborated into 3 cycles. Data collection technique is done by using a participative 
observation; a deep informal interview with the teacher; and students’ works 
collection (portfolio of works). Data Validation Test that is used: data sources 
triangulation, method triangulation and researcher's discussion with the teacher to 
examine the improvement that has been gained. 

The class action observation that is done shows several results as follow: 
a) learning strategy by delivering motivation through telling story/dialogue which 
is employed attractively and fascinatingly can improve the attention and stimulate 
the rise of motif that can be used as a basic in creating works of art(free-drawing 
activity) of the students in B1 group. b)” Motivation Deliverance” learning 
strategy has 3 ways, they are: story telling/dialogue, direct nature contact in 
conscious way, and demonstration, which is realized in improving students' 
mastering of technique and apparatus used in free-drawing activity, and 
introduction to colors (the result of colors mixing) in free-drawing activity and 
also to improve the quality result of B1 students’ free-drawing ability at Pembina 
Public Kindergarten in Jaten, Karanganyar district. 
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Related to the result of the class observation, the researcher contributes 
several suggestions as follow: 1) students' should have chance to explore their 
expression, so that their creativity and ability to do free-drawing can be improved. 
2) teacher should improve the study result of his/her students in the activity of 
free-drawing through the application of optimum learning strategy which has 
integrated pattern. 3) School should provide the facility for students to exhibit 
their works so that the appreciation and the rewards of their own works and 
others’ (their own friends’ works) can be progressed. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan masyarakat dewasa ini, telah merasakan akan pentingnya 

suatu pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dalam membantu perkembangan 

seluruh aspek kepribadian anak. Dijelaskan oleh Sulistyo (2004: 23), bahwa 

perkembangan psikis maupun fisik pada diri anak, masing-masing mengalami 

fase-fase yang berbeda. Hal ini berlaku pula pada diri anak prasekolah. 

Perkembangan yang dimaksud antara lain, perkembangan pola pikir dan 

kreativitas. Untuk mengisi masa tersebut banyak cara yang dilakukan oleh orang 

tua, play group, dan pihak sekolah. Disebutkan bahwa, salah satu usaha untuk 

menumbuhkan potensi anak, adalah melalui Taman Kanak-kanak (TK) sebagai 

wadahnya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum, Balitbang Diknas 

tahun 1999 (Departemen Pendidikan Nasional, 2005:1) menunjukkan bahwa 

hampir pada seluruh aspek perkembangan anak yang masuk TK mempunyai 

kemampuan lebih tinggi daripada anak yang tidak masuk TK di kelas 1 SD. Data 

angka mengulang kelas tahun 2001/2002 untuk kelas I sebesar 10,85 %, kelas II 

sebesar 6,68 %, kelas III sebesar 5,48 %, kelas IV sebesar 4,28 %, kelas V sebesar 

2,92 %, dan kelas VI sebesar 0,42 %. Data ini menggambarkan bahwa angka 

mengulang kelas pada kelas I dan II lebih tinggi dari kelas lain. Diperkirakan 
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bahwa anak-anak yang mengulang kelas adalah anak-anak yang tidak masuk 

pendidikan prasekolah sebelum masuk SD. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

anak-anak yang mendapat pendidikan TK jauh lebih mudah menerima pendidikan 

lanjutan bila dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan 

TK. Ini berarti bahwa pendidikan TK sangat penting dan perlu diselenggarakan 

dengan sebaik-baiknya sesuai tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang 

Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

Mengenai Pendidikan anak usia dini disebutkan pada pasal 1 ayat 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. 

Secara khusus disebutkan pada Bagian Ketujuh Pendidikan Anak Usia 

Dini Pasal 28, sebagai berikut: (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan 

sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) Pendidikan anak usia dini dapat 
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diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal, 

(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman 

Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat, (4) 

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok 

bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat, (5) 

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan 

keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, (6) Ketentuan 

mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Maksud dari pendidikan anak usia dini atau pendidikan prasekolah bisa 

dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan 

Prasekolah Bab I pasal 1 ayat (1) dan (2), sebagai berikut: (1) adalah pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik 

di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang 

diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah, 

dan (2) disebutkan bahwa Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk 

pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 

4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah disebutkan pula, bahwa tujuan 

pendidikan Taman Kanak-kanak membantu meletakkan dasar ke arah 

perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan 

oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk 

pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. 
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Secara garis besar di dalam Garis Besar Program Kegiatan Belajar 

(GBPKB) 1994, disebutkan program kegiatan belajar dalam pendidikan TK dibagi 

dalam dua kegiatan utama,  yaitu: pertama adalah program kegiatan belajar dalam 

rangka pembentukan perilaku melalui pembiasaan (program pembentukan 

perilaku), meliputi: moral pancasila, agama, perasaan/emosi, kemampuan 

bermasyarakat, dan disiplin. Tujuan dari program pembentukan perilaku adalah 

untuk mempersiapkan anak sedini mungkin untuk mengembangkan sikap dan 

perilaku yang didasari oleh nilai-nilai moral pancasila dan agama. Kedua adalah 

program kegiatan belajar dalam rangka pengembangan kemampuan dasar 

(program pengembangan kemampuan dasar), yaitu kegiatan yang dipersiapkan 

oleh guru untuk mencapai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan tahap 

perkembangan anak. Program pengembangan kemampuan dasar tersebut meliputi: 

(1) Daya cipta, kegiatan yang bertujuan untuk membuat anak kreatif yaitu lancar, 

fleksibel, dan orisinal dalam bertutur kata, berpikir serta berolah tangan dan 

berolah tubuh sebagai latihan motorik halus dan motorik kasar, (2) Bahasa, 

bertujuan agar anak didik mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungan, 

(3) Daya pikir, bertujuan agar anak didik mampu menghubungkan pengetahuan 

yang sudah diketahui dengan pengetahuan baru yang diperolehnya, (4) 

Keterampilan, bertujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik halus anak 

didik dalam berolah tangan, dan (5) Jasmani, bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan motorik kasar anak didik dalam berolah tubuh untuk pertumbuhan 

dan kesehatannya. 
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Implementasi pengembangan daya cipta sebagai kegiatan yang bertujuan 

untuk membuat anak kreatif berintegrasi dalam kegiatan lain (bahasa, daya pikir, 

keterampilan, dan jasmani) dikembangkan dalam kemampuan dasar pada peserta 

didik. Sementara kegiatan keterampilan sebagai program pengembangan 

kemampuan dasar yang dipersiapkan oleh guru, salah satunya adalah kegiatan 

menggambar bebas dengan menggunakan pensil berwarna, krayon, arang, kapur 

tulis, dan lain-lain.  

Sejalan dengan perkembangan pendidikan dan guna mewujudkan 

pembangunan nasional di bidang pendidikan, maka diperlukan peningkatan dan 

penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional yang disesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, perkembangan 

masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Karena itu Program Kegiatan Belajar 

TK 1994 perlu disempurnakan dan diperbaiki. Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) adalah perbaikan dari kurikulum tersebut, yang di dalamnya mengandung 

lima pokok pengembangan program kegiatan yaitu pembiasaan, bahasa, kognitif, 

fisik/motorik, dan seni. 

Disebutkan dalam Kurikulum 2004 Standar Kompetensi (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2005:20), bahwa bidang seni memiliki kompetensi dasar, 

yaitu anak mampu mengekspresikan diri dan berkreasi dengan berbagai gagasan 

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

Dengan beberapa hasil belajar yang diharapkan adalah sebagai berikut:  

(1) Anak dapat menggambar sederhana, dengan indikator sebagai berikut: 

menggambar bebas dengan berbagai media (kapur tulis, pensil warna, krayon, 
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arang, dan bahan-bahan alam) dengan rapi; menggambar bebas dari bentuk 

dasar titik. lingkaran, segitiga, dan segi empat; menggambar orang dengan 

lengkap dan proposional; stempel/mencetak dengan berbagai media 

(jari/finger painting, kuas, pelepah pisang, daun, bulu ayam) dengan lebih rapi. 

(2) Anak dapat mewarnai sederhana, dengan indikator: mewarnai bentuk gambar 

sederhana dengan rapi, dan mewarnai benda tiga dimensi dengan berbagai 

media. 

(3) Anak dapat menciptakan sesuatu dengan berbagai media, dengan indikator 

seperti meronce dengan manik-manik sesuai pola (2 pola); meronce dengan 

berbagai media. Misal bagian tanaman, bahan bekas, karton, kain perca, dan 

lain-lain; menciptakan 3 bentuk bangunan dari balok; menciptakan 3 bentuk 

bangunan dari balok; menciptakan 3 bentuk dari kepingan geometri; 

menciptakan bentuk dari lidi; menganyam dengan berbagai media, misalkan: 

kain perca, daun, sedotan, kertas, dan lain-lain; membatik dan jumputan; 

membuat gambar dengan teknik kolase dengan memakai berbagai media 

(kertas, ampas kelapa, biji-bijian, kain perca, batu-batuan dan lain-lain); 

membuat gambar dengan menggunakan teknik mozaik dengan memakai 

berbagai bentuk/bahan (segiempat, segitiga, lingkaran dan lain-lain); membuat 

mainan dengan teknik menggunting, melipat, dan menempel; mencocok 

dengan pola buatan guru atau ciptaan anak sendiri; permainan warna dengan 

berbagai media, misal: krayon, cat air dan lain-lain; melukis dengan jari 

(finger painting); melukis dengan berbagai media (kuas, bulu ayam, daun-

daunan dan lain-lain); membuat berbagai bunyi dari berbagai alat membentuk 
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irama; membuat berbagai bentuk dari kertas, daun-daunan, dan lain-lain; 

menciptakan alat perkusi sederhana dan mengekspresikan dalam bunyi yang 

berirama; bertepuk tangan dengan 3 pola; dan bertepuk tangan membentuk 

irama. 

(4) Anak dapat mengekspresikan diri dalam bentuk gerakan sederhana, dengan 

indikator: mengekspresikan berbagai gerakan kepala, tangan atau kaki sesuai 

dengan irama musik/ritmik dengan lentur; bergerak bebas dengan irama 

musik; menari menurut musik yang didengar; dan mengekspresikan diri dalam 

gerak bervariasi dengan lentur dan lincah. 

(5) Anak dapat menyanyi dan memainkan alat musik sederhana, dengan indikator: 

menyanyi lebih dari 20 lagu anak-anak, dan menyanyi lagu anak sambil 

bermain musik. 

(6) Anak dapat menampilkan sajak sederhana dengan gaya, dengan indikator: 

mengucapkan sajak dengan ekspresi yang bervariasi, misalnya perubahan 

intonasi, perubahan gerak dan penghayatan; dan membuat sajak sererhana. 

(7) Anak dapat mengekspresikan gerakan berdasarkan cerita dan lagu, dengan 

indikator: mengekspresikan gerakan sesuai dengan syair lagu atau cerita; dan 

mengucapkan syair lagu sambil diiringi senandung lagunya. 

(8) Anak dapat melakukan gerakan pantomin, dengan indikator: 

mengkomunikasikan gagasan melalui gerak tubuh; dan menceritakan gerak 

pantomim ke dalam bahasa lisan.  
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Dalam pelaksanaannya kemampuan yang diharapkan dicapai dapat 

dilakukan secara bertahap dan berulang sesuai dengan kemampuan anak. 

Kemampuan-kemampuan tersebut dapat dilihat keberhasilannya pada akhir tahun 

ajaran. Program kegiatan belajar tersebut dicapai melalui pilihan-pilihan tema 

yang sesuai dengan lingkungan anak dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang 

kemampuan yang hendak dikembangkan. Maksud diberikannya tema adalah agar 

kegiatan yang dibuat oleh guru dapat lebih berarti, menarik, dan dapat 

memperkaya pengalaman dan perbendaharaan kata anak. 

Pada pengimplementasian program kegiatan seni, guru dituntut untuk 

mengetahui secara benar tentang perkembangan anak didik yang berkembang 

sesuai dengan usianya, yaitu masa kanak-kanak. Masa ini disebut juga sebagai 

usia mainan/bermain, usia kelompok, usia menjelajah, usia bertanya, usia meniru, 

usia kreatif, usia bermasalah. Beberapa ahli mengemukakan tahap-tahap 

perkembangan yang berbeda.  Menurut Sigmund Frued (dalam Sukmadinata, 

2005:117) tahap-tahap perkembangan individu berdasarkan perkembangan 

seksualnya, dimulai pada masa bayi yang disebut tahap oral (oral stage) usia 0-2 

tahun, masa anal (anal stage) usia 2-4 tahun, masa falik (phalic stage) usia 4-6 

tahun, masa latensi (latency stage) usia 6-12 tahun, dan masa genital (genital 

stage) usia 12 tahun sampai dewasa. Dilihat pada fase perkembangan perilaku, 

perkembangan anak usia prasekolah (TK : usia 4-6 tahun)  adalah termasuk dalam 

masa falik (usia 4-6 tahun) masa toilet training (keras kepala, timbul kemauan 

meniru, imitasi) dan fase latensi (usia 6-12 tahun) masa membatasi ego, menolong 

diri sendiri. Pada fase perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir oleh Jean 



9 
 

  

Piget (dalam Sukmadinata, 2005:118) dibagi dalam lima tahap perkembangan 

kognitif, yaitu: tahap sensori motor (sensory-motor stage) usia 0-2 tahun; tahap 

pra-operasional (pre-opeasional stage) usia 2-7 tahun, dibagi dalam atas tahap 

prakonseptual (preconceptual stage) usia 2-4 tahun awal perkembangan bahasa 

dengan pemikiran sederhana dan tahap pemikiran intuitif (intuitive thought) usia 

4-7 tahun masa berpikir khayal, pada tahap pra-operasional ini anak belum dapat 

berpikir abstrak, jangkauan waktu dan tempatnya masih pendek; tahap operasi 

konkrit (concrete operational) usia 7-11 tahun; dan tahap operasi formal (formal 

operational) usia 11 tahun ke atas.  

Menurut Victor Lowenfeld (lihat Santosa 1994: Sanggar Melati Suci) di 

dalam bukunya Creative and Mental Growth (1947) suatu telaah dan analisis 

perihal periodisasi yang terdapat dan menjadi ciri umum lukisan anak-anak sesuai 

waktu (usia) dan tahap perkembangan sosial intelektual mereka dalam seni rupa 

dibagi menjadi beberapa, yaitu (1) Masa coreng moreng (Scribbling Period), 

berlaku bagi anak berusia 2 sampai 4 tahun; (2) Masa prabagan (Pre Schematic 

Period), berlaku bagi anak berusia 4 sampai 7 tahun; (3) Masa bagan (Schematic 

Period), berlaku bagi anak berusia 7 sampai 9 tahun; (4) Masa awal realisme 

(Early Realism), berlaku bagi anak berusia 9 sampai 12 tahun, dan (5) Masa 

naturlistik semu (Pseudo Naturalistic), berlaku bagi anak berusia 12 sampai 14 

tahun. Hal ini untuk menentukan langkah-langkah pembinaan yang baik dan tepat 

untuk menghindari pemaksaan terhadap keberadaan anak sesuai dengan usia 

perkembangannya. Melihat masa periodisasi yang terdapat dan menjadi ciri umum 
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lukisan anak-anak sesuai waktu (usia) dan tahap perkembangan sosial intelektual 

anak usia TK termasuk pada masa prabagan. 

Perlu dicermati pula oleh guru bahwa tipologi karya dalam daya cipta 

gambar pada diri peserta didik dan observable berbentuk dua tipe yaitu: peserta 

didik dengan karya gambar yang bertipe visual, dan peserta didik dengan karya 

gambar yang bertipe haptic. Tipe visual yang diciptakan peserta didik ditunjukkan 

dengan karya gambar anak yang mampu mengungkapkan perasaan melalui 

bentuk, dapat memperhatikan proporsi atau perbandingan dengan tepat, dapat 

menempatkan warna-warna dengan tepat, dan hasil keseluruhan gambar 

cenderung kearah benda nyata yang dilihat. Adapun tipe haptic sebagai suatu 

karya gambar yang observable, ditandai dengan: keadaan karya murid yang 

menggambarkan segala sesuatu yang ada di luar dirinya digambar sesuai dengan 

reaksi emosionalnya, menerapkan proporsi nilai (misalnya gambar yang 

dipentingkan dibuat lebih besar), dan warna dikemukan untuk mengungkapkan 

reaksi emosionalnya (Andayani, 2002: 81).    

Melihat fase perkembangan anak tersebut di atas dan terkait dengan 

implementasi pendidikan seni khususnya pendidikan seni rupa, yang salah satunya 

adalah kegiatan menggambar bebas yang ada pada kurikulum TK. Guru TK 

dituntut untuk mengerti dan memahami secara benar implementasi pendidikan 

seni rupa, khususnya dalam kegiatan menggambar bebas. Bagaimana memberikan 

dan membimbing dalam kegiatan menggambar bebas, baik tema dan metode 

pembelajaran serta pendekatan yang harus digunakan (dipilih) oleh guru. Selain 

itu, seorang guru juga dituntut untuk memahami konsep dan orientasi pendidikan 
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seni yang tepat bagi peserta didik di TK, sehingga dapat menentukan langkah-

langkah pembinaan yang baik dan tepat untuk menghindari pemaksaan terhadap 

keberadaan anak sesuai dengan usia perkembangannya. Oleh karena itu, 

perkembangan anak usia prasekolah (TK) memerlukan perhatian yang lebih 

cermat baik oleh guru di sekolah dan orang tua di rumah. Dengan suatu asumsi 

yang mendasar bahwa dengan pendekatan dan metode pembelajaran seni yang 

tepat serta pembinaan seni yang sesuai dengan perkembangan usia anak, maka 

akan dapat menjembatani dan meningkatkan sensitivitas, kreativitas, dan 

kepercayaan diri anak. 

Observasi awal oleh peneliti diperoleh fenomena di lapangan, bahwa guru 

kelompok B 1 di TK Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar 

mengalami kesulitan dalam kegiatan menggambar bebas dikarenakan kurangnya 

minat dan kompetensi guru dalam bidang pendidikan seni rupa. Ini berdampak 

pada pemilihan strategi belajar mengajar yang kurang tepat, sehingga 

mengakibatkan pemberian kegiatan menggambar bebas, dan kesempatan anak 

dalam berolah seni serta berkreasi seni menjadi kurang maksimal. Ditemukan 

pula, adanya keberagaman kemampuan motorik halus peserta didik kelompok B, 

ini diakibatkan bekal kemampuan yang beragam karena perbedaan waktu anak 

masuk menjadi peserta didik di Taman Kanak-kanak. Dengan perincian 46 anak 

lama yang sudah memiliki bekal dan terlatih motorik halusnya dari kelompok A, 

dan 28 anak baru dengan asumsi belum memiliki bekal dan terlatih motorik 

halusnya. Sehingga belum dikuasainya kompetensi motorik halus menjadikan 

kendala bagi anak dalam menggambar bebas. 
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Hasil wawancara dengan guru diperoleh strategi pengelompokkan peserta 

didik berdasarkan kondisi anak. Peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 

24 anak baru pada kelompok B1, 26 anak lama pada kelompok B2, dan 24 anak 

campuran lama dengan baru pada kelompok B3. Pengelompokkan peserta didik 

kelompok B ini merupakan strategi bagi guru untuk mempermudah dalam 

memberikan bekal kemampuan yang sama. Namun pada kelompok campuran 

dibutuhkan pendekatan khusus terhadap anak yang baru sehingga tidak 

ketinggalan dengan anak lama. 

Guru kelompok B1 juga merasakan bahwa proses pembelajaran dalam 

kegiatan menggambar bebas terasa belum mencapai hasil yang maksimal. 

Pembabaran peserta didik akan tema pada karya yang muncul dalam kegiatan 

menggambar bebas dirasakan masih perlu bimbingan dalam menggoreskan bentuk 

(motif/bagan) dan pewarnaan. Hal ini, dilihat pada hasil gambar (karya) masih 

tampak belum maksimalnya kemampuan peserta didik dalam berkarya sesuai 

tema yang muncul pada setiap kegiatan menggambar bebas dan kualitas hasil 

kemampuan menggambar bebas pada peserta didik. Kurang maksimalnya 

kemampuan membabarkan tema dalam menggoreskan bentuk dan pewarnaan, 

serta kurang maksimalnya kualitas hasil kemampuan menggambar bebas pada 

peserta didik, dapat juga dilihat dari data hasil lomba menggambar yang pernah 

diikuti oleh TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. 

Selama ini, dari tahun 2000 sampai 2007 belum pernah mendapatkan juara, walau 

ini bukan indikator utama dalam keberhasilan pembinaan yang telah dilaksanakan. 

Namun sesungguhnya hal tersebut memperlihatkan minimnya pembinaan dalam 
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kegiatan menggambar. Sementara itu, kegiatan menggambar hanya didapatkan 

peserta didik ketika kegiatan menggambar (bidang seni) muncul dalam satuan 

kegiatan harian (SKH) yang disusun oleh guru. Strategi pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru masih dengan metode peserta didik mencontoh gambar yang 

dibuat guru di papan tulis. Sehingga hasil bentuk (motif/bagan) gambar peserta 

didik menjadi seragam seperti contoh yang ada. Ketika peserta didik diharuskan 

menggambar sendiri tema pada karya, maka hasilnya masih belum maksimal dan 

merasa kesulitan. Berdasarkan refleksi diri, guru kelompok B1 merasa perlu 

adanya perbaikan strategi pembelajaran dalam kegiatan menggambar bebas yang 

selama ini telah diterapkan. 

 

   
Gambar 1. Hasil gambar dengan metode peserta didik mencontoh gambar yang 

dibuat guru di papan tulis 
 

Sesungguhnya telah banyak kajian tentang pembelajaran bagi peserta didik 

di TK oleh banyak ahli pendidikan. Disebutkan Andayani (2002) diantaranya: 1) 

Reynold (1992) telah menghasilkan penelitian yang menyatakan bahwa adanya 

problem dalam hal keefektivan mengajar yang tidak diterapkan oleh guru di dalam 

pembelajarannya di TK, dan ditemukan juga adanya hubungan antara hasil belajar 
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murid dengan gaya mengajar guru; 2) Druva (1993) menemukan bahwa 

karakteristik guru berinteraksi dengan tingkah laku murid di kelas, dan karakter 

hasil belajar murid. 

Berbagai kajian tersebut, menunjukkan bahwa hasil belajar murid pada 

hakikatnya dapat memperoleh pengaruh dari segala sesuatu yang dilakukan guru. 

Dengan demikian, daya cipta murid dalam bentuk gambar dapat pula digali, 

dikembangkan, bahkan dimodivikasi oleh suatu pembelajaran yang strategis dan 

terpola (Andayani, 2002: 81). Hal ini dipertegas oleh Andayani (2002: 87) dalam 

penelitiannya yang menunjukkan hasil, bahwa penerapan strategi instruksional 

berpola integrated lebih efektif bagi daya cipta gambar murid TK yang mencipta 

gambar bertipe visual dan haptic. Strategi instruksional yang berpola integrated 

ditandai dengan: pengajaran berpusat pada murid, memberikan pengalaman 

langsung pada murid, tidak ada pemisahan dengan bidang studi lain, menyajikan 

konsep dari berbagai bidang studi di dalam sebuah unit proses pembelajaran, dan 

hasil belajar dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan murid.  

Berdasarkan fenomena dan refleksi guru di atas, dikaitkan dengan strategi 

pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk perbaikan proses dan hasil dalam 

kegiatan menggambar bebas di TK. Maka diperlukan adanya suatu penelitian 

tindakan kelas untuk memperoleh strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan dapat diterapkan oleh guru kelompok B. Penelitian 

tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya 

sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai 

guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat (Wardhani, 2007:4). 
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Guna perbaikan proses dan hasil dalam kegiatan menggambar bebas di 

TK. Guru perlu menerapkan pendekatan ekspresi bebas secara terarah melalui 

strategi pembelajaran ”pemberian motivasi” untuk merangsang dan memberikan 

motif berekspresi kepada anak. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: 

(1) bercerita atau berdialog dengan anak untuk membangkitkan perhatian dan 

rangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya; (2) 

memberikan anak pengalaman kontak langsung dengan alam secara sadar; dan (3) 

mendemontrasikan proses penciptaan karya seni rupa yang akan diajarkan (Salam, 

2005:13). Pembangkitan motivasi dalam bentuk kontak langsung dengan alam 

secara sadar yang memerlukan waktu relatif lama dapat dirangkai dengan 

kegiatan, antara lain: kegiatan jalan-jalan. Sehingga tidak perlu mengambil waktu 

yang tersedia untuk praktik di kelas. 

Penerapan pendekatan ekspresi bebas secara terarah melalui strategi 

pembelajaran ”pemberian motivasi” tersebut, merupakan strategi pembelajaran 

yang berpola intregrated (Andayani, 2002). Yaitu suatu pengajaran yang berpusat 

pada peserta didik, memberikan pengalaman langsung pada peserta didik, tidak 

ada pemisahan dengan bidang studi lain, menyajikan konsep dari berbagai bidang 

studi di dalam sebuah unit proses pembelajaran, dan hasil belajar dapat 

berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. 

Menyajikan konsep dari berbagai bidang studi di dalam sebuah unit proses 

pembelajaran. Dalam penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan ini terdiri dari 

beberapa kegiatan, antara lain: 1) dalam bidang bahasa, peserta didik dapat 

bercerita tentang gambar yang tersedia atau yang dibuat sendiri dengan urut dan 
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bahasa yang jelas; 2) dalam bidang konitif, peserta didik dapat memahami 

konsep-konsep sains sederhana yaitu mencoba dan menceritakan tentang apa yang 

terjadi jika warna dicampur; dan 3) dalam bidang seni, peserta didik dapat 

menggambar bebas dengan berbagai media (krayon, cat air) dengan rapi, dan 

mewarnai bentuk gambar sederhana dengan rapi. 

 

1.2 Masalah dan Fokus Masalah  

Masalah dalam penelitian tindakan kelas ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. Apakah strategi pembelajaran dengan pemberian motivasi bercerita/berdialog 

dapat membangkitkan perhatian dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) 

pada peserta didik kelompok B1 TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten 

Kabupaten Karanganyar ? 

2. Apakah strategi pembelajaran dengan pemberian motivasi bercerita/berdialog 

dapat merangsang lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya 

(kegiatan menggambar bebas) pada peserta didik kelompok B1 TK Negeri 

Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar ? 

3. Apakah strategi pembelajaran dengan pemberian motivasi melalui tiga cara, 

yaitu: bercerita/berdialog, kontak langsung dengan alam secara sadar, dan 

demonstrasi dapat meningkatkan kualitas hasil menggambar bebas pada 

peserta didik kelompok B1 TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten 

Karanganyar ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah:  

1. mengetahui, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan strategi pembelajaran 

pemberian motivasi bercerita/berdialog untuk membangkitkan perhatian 

dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) pada peserta didik kelompok 

B1 TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.  

2. mengetahui, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan strategi pembelajaran 

pemberian motivasi bercerita/berdialog untuk merangsang lahirnya motif yang 

dapat dijadikan dasar dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) pada 

peserta didik kelompok B1 TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten 

Karanganyar.  

3. mengetahui, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan strategi pembelajaran 

”pemberian motivasi” dengan tiga cara, yaitu bercerita/berdialog, kontak 

langsung dengan alam secara sadar, dan mendemonstrasikan proses 

menciptakan karya seni rupa yang akan diajarkan, untuk meningkatkan 

kualitas hasil kemampuan menggambar bebas pada peserta didik kelompok B1 

TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.   

 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat hasil penelitian tindakan kelas ini untuk perbaikan kualitas 

pembelajaran yang dapat dijabarkan sebagai berikut:  

a. Bagi peserta didik, strategi pembelajaran ”pemberian motivasi” dalam 

kegiatan menggambar bebas memberikan kesempatan peserta didik kelompok 
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B1 TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dalam 

berolah seni dan berkreasi seni menjadi maksimal, sehingga kemampuan 

menggambar bebas dan kreativitas mereka meningkat.  

b. Bagi guru, strategi pembelajaran ”pemberian motivasi” dalam kegiatan 

menggambar bebas merupakan hal yang belum biasa dilakukan, sehingga 

penelitian ini dapat memberikan pengalaman langsung pada guru-guru yang 

terlibat untuk menerapkan strategi pembelajaran yang lebih inovasi dalam 

kegiatan menggambar bebas. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman pada guru-

guru lain, sehingga memperoleh pengalaman baru untuk menerapkan strategi 

pembelajaran yang inovasi pada pelaksanaan proses belajar mengajar dalam 

kegiatan menggambar bebas. 

d. Manfaat teoritis dalam penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

menambah khasanah literatur tentang pendekatan ekspresi bebas secara 

terarah melalui strategi pembelajaran “pemberian motivasi” yang dapat dipilih 

guru TK dalam meningkatkan kemampuan menggambar bebas peserta didik. 
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BAB II 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN ATAU 

KERANGKA TEORETIK 

 

2.1 Penelaahan Kepustakaan 

2.1.1 Konsep Pendidikan Seni 

Bentuk penyampaian pendidikan seni pada awal mula melalui 

pencantrikan, yaitu belajar dari tokoh seniman senior (terkenal) dengan maksud 

untuk menyerap ilmu dan ketangkasannya. Merupakan usaha sadar untuk 

mewariskan atau menularkan kemampuan berkesenian sebagai perwujudan 

transformasi kebudayaan dari generasi ke generasi yang dilakukan oleh para 

seniman atau pelaku seni kepada siapa pun yang terpanggil untuk menjadi bakal 

calon seniman (Jazuli, 2008:14).  

Ada tiga kemungkinan yang terjadi dalam proses pendidikan seni rupa, 

yaitu: 1) Pendidikan seni rupa yang diadakan di lingkungan istana atau vihara. 

Pendidikan seni hanya diberikan kepada orang tertentu agar menjadi seorang ahli 

dan hasilnya hanya untuk kepentingan raja dan agama; 2) Pendidikan seni rupa 

diberikan secara turun temurun dari orang tua kepada anak cucu dalam lingkungan 

keluarga. Dengan tujuan agar putra-putrinya menjadi orang yang berperasaan 

halus dan berbudi luhur, kepandaian yang diajarkan adalah pembuatan benda-

benda seni kerajinan seperti membatik, menenun dan sebagainya; 3) Pendidikan 

seni rupa yang terjadi di lingkungan masyarakat yang bersifat turun temurun. 
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Pendidikan seni ini biasanya berhubungan dengan kepentingan keagamaan, 

misalnya pelajaran mengukir dan merangkai janur di Bali (Yuliastuti, 1992: 8). 

Bentuk penyampaian pendidikan seni sekarang mengalami perkembangan. 

Proses penyampaiannya telah dilembagakan baik secara formal dan atau 

nonformal, disampaikan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang kesenian 

dan mampu membelajarkannya, seperti guru. Sehingga dalam pengertian umum 

pendidikan seni adalah upaya sadar untuk menyiapkan siswa melalui kegiatan 

pembimbingan, pembelajaran, dan pelatihan agar siswa memiliki kemampuan 

berkesenian (Jazuli, 2008:15).  

Sejauhmana pendidikan seni penting diselenggarakan di sekolah, hal 

tersebut terkait dengan tiga konsep, yaitu: pertama, adanya tiga aspek yang saling 

terkait secara erat; IPTEK, etika, dan seni. Kedua, terdapat adanya potensi inheren 

dan kecerdasan serta aktualisasi potensi yang sifatnya semi otonom tidak semua 

kecerdasan kuat tapi bisa juga sendiri-sendiri pada individu manusia, disebut 

sebagai teori inteligensi ganda (Multiple Intelligences atau MI) yang ditemukan 

dan dikembangkan oleh Howard Gadner pada tahun 1993. Ketiga, cara berpikir 

bahwa di dalam diri manusia terdapat otak kanan (imajinasi, seni, keinginan, cita-

cita dan sebagainya) dan otak kiri (berpikir, logika, matematika, dan lain-lain) 

yang masing-masing memiliki keistimewaan dan keduanya harus diperlakukan 

sama dan seimbang dalam pertumbuhan dan perkembangannya (Sumaryanto, 

2006). 

Pendidikan seni ditinjau dari sasarannya merupakan pembinaan yang 

terdiri dalam dua konsep, yaitu pembinaan seni untuk penguasaan keterampilan 
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berkesenian dan pembinaan bagaimana seni untuk penguasaan pengetahuan. 

Selanjutnya perlu dipahami bahwa pendidikan seni memiliki keunikan dibanding 

dengan bidang (mata pelajaran) lain. Di dalam pendidikan seni mengandung tiga 

hal, yaitu ekspresi, estetis, dan kreasi yang memunculkan pengalaman ekspresi, 

pengalaman estetis, pengalaman kreasi, dan pengalaman respon (Sumaryanto, 

2006). 

Pengalaman estetis merupakan pengalaman yang khusus akibat adanya 

kontak dengan keindahan dengan sepenuh hati. Pengungkapannya dipengaruhi 

oleh faktor nilai cita rasa, tingkat pengetahuan dan harus dalam konteks budaya. 

Mengembangkan potensi pengalaman estetis dapat dilakukan dengan tiga cara 

(Sumaryanto, 2006), yaitu: (1) Performans (pelakonan/melakukan), menampilkan 

apa yang sudah dilakukan orang lain (melewati lagi apa yang sudah dilakukan 

orang lain), hal ini dapat dilakukan dengan dua tahapan yaitu rekreasi dan 

aktualisasi; (2) Berkreasi, menciptakan sesuatu yang baru (di sekolah umum tidak 

harus yang benar-benar baru) melalui pengungkapan ide/gagasan dan aktualisasi 

diri; dan (3) Respon merupakan tanggapan yang terkait dengan aspek apresiasi 

melalui melihat/menonton, menikmati, menghayati, dan menilai. Dengan 

pendidikan seni melalui pengalaman estetik ini siswa diharapkan dapat 

menginternalisasi (meresapi, mengakarkan) nilai-nilai estetik yang berfungsi 

untuk melatih kepekaan rasa, kecerdasan intelektual, dan mengembangkan 

imajinasinya (Jazuli, 2008:16). Bisa dikatakan, sebagai proses pembelajaran untuk 

mengembangkan nilai-nilai imajinasi, intuisi, pikiran, kreativitas, dan kepekaan 

rasa. Yang implikasi dari nilai-nilai tersebut adalah berwatak mulia dan berbudi 
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luhur, bersikap jujur, rendah hati, disiplin, setia, terbuka, tolerans, penuh 

perhatian, welas asih, dan adil. Kesemua secara menyeluruh tercermin dalam 

sikap, kata, dan tindakan yang perlu dibelajarkan dan dibiasakan kepada siswa 

(Jazuli, 2008 :18). 

Konsep pendidikan seni terdiri atas filosofi dan asumsi yang keduanya 

terkait dengan tujuan; metode/cara, strategi, materi/bahan, media, alat (semua 

yang terkait dengan pelaksanaan) bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan; dan terakhir merupakan analisis, sintesis dan evaluasi 

(Sumaryanto, 2006). Salam (2005) menjelaskan bahwa konsep pendidikan seni 

dapat dibagi menjadi tiga orientasi, yaitu: (1) Pendidikan seni berorientasi kepada 

anak didik. Untuk memenuhi kebutuhan mendasar bagi anak untuk 

mengaktualisasikan dirinya. Anak (peserta didik) sebagai faktor utama, seni hanya 

dipakai sebagai alat. Sehubungan dengan hal tersebut maka ada dua konsep 

pendidikan seni, yaitu: Education in Art, bagaimana membelajarkan keterampilan 

dan sikap seni itu sendiri, dan Education Through Art, bagaimana menggunakan 

seni sebagai landasan pendidikan, seni hanya sarana (jembatan) dalam 

pembelajaran. Di sini Guru memegang peranan penting memperhatikan 

bakat/minat siswa. Pendidikan seni berorientasi pada anak menghasilkan konsep 

pendidikan seni berbasis anak/peserta didik, dengan prinsip-prinsip: metode 

bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, dan memberikan kebebasan 

berekspresi pada anak; (2) Pendidikan seni yang berorientasi pada disiplin ilmu itu 

sendiri (isi pelajaran bidang seni). Tujuan utama mengarahkan peserta didik untuk 

mempelajari bidang seni secara intensif karena pendidikan seni dinilai memiliki 
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nilai intriksik dan manfaat dalam kehidupan manusia. Pendidikan seni yang 

berorientasi pada disiplin ilmu itu sendiri (isi pelajaran bidang seni) menghasilkan 

konsep pendidikan seni berbasis disiplin; dan (3) Pendidikan seni yang 

berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tujuan utama adalah memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan seni sesuai tuntutan masyarakat. Pendidikan seni yang 

berorientasi pada kebutuhan masyarakat menghasilkan pendidikan seni berbasis 

konteks, sesuai kebutuhan masyarakat. Seperti pendidikan seni di sanggar, 

pelatihan, juga konsep kebutuhan masyarakat dewasa ini untuk mempromosikan 

gagasan multikultur maka akan menghasilkan pendidikan seni berbasis 

multikultural. 

Konsep pendidikan seni dalam penelitian ini, merupakan suatu pendidikan 

seni yang bentuk penyampaiannya secara formal dalam lembaga pendidikan pada 

jenjang prasekolah (Taman Kanak-kanak) yang diselenggarakan oleh  pemerintah. 

Suatu upaya sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui pembimbingan, 

pembelajaran, dan pelatihan sehingga peserta didik memiliki kemampuan dalam 

berkesenian. 

Disamping itu, upaya sadar untuk penyeimbang dalam pola berpikir antara 

otak kanak dan otak kiri yang masing-masing memiliki keistimewaan dan 

keduanya harus diperlakukan sama dalam pertumbuhan dan perkembangannya. 

Serta menumbuhkan potensi kecerdasan dan aktualisasi potensi yang melekat 

pada diri peserta didik. Melalui pendidikan seni memunculkan pengalaman estetis 

dalam tanggapan, menampilkan, dan menciptakan sesuatu yang baru melalui 

pengungkapan ide dan aktualisasi diri peserta didik. Serta menanamkan nilai-nilai 



24 
 

  

estetis guna pengembangan dirinya menjadi manusia yang berwatak mulia dan 

berbudi pekerti luhur yang tercermin dalam tingkah laku. Kesemua itu perlu untuk 

dibelajarkan dan dibiasakan pada setiap individu peserta didik.  

Karena penyampaian pendidikan seni ini berbentuk formal dalam lembaga 

pendidikan Taman Kanak-kanak. Maka penyampaian pendidikan seni dirumuskan 

dalam kurikulum dan rencana pembelajaran yang telah baku dalam program 

semester yang dijabarkan pada satuan kegiatan mingguan dan satuan kegiatan 

harian. Implementasinya muncul dalam pendekatan tematik. Dilakukan oleh 

seorang guru yang memiliki kompetensi dan mampu membelajarkannya. 

Ditinjau dari sasaran dan orientasi pendidikan seni dalam penelitian ini 

adalah peserta didik, maka faktor utama adalah peserta didik dan seni hanya 

sarana dalam pembelajaran. Guru memegang peranan penting untuk 

memperhatikan bakat (minat) peserta didik, dengan prinsip-prinsip: metode 

bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain dan memberikan kebebasan 

berekspresi pada peserta didik. 

 

2.1.2 Pendidikan Seni Berbasis Anak 

Pendidikan seni berorientasi pada anak menghasilkan konsep pendidikan 

seni berbasis anak. Di mana pendidikan seni berbasis anak diberikan pada anak 

usia PAUD sampai dengan SD kelas 3 (tiga) dengan prinsip memberikan 

kebebasan berekspresi pada anak.  

Sesuai apa yang diungkapkan oleh Franz Cizek dalam Salam (2005) 

”Bapak” pendekatan ekspresi bebas bahwa ”seni rupa anak adalah seni rupa yang 
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hanya bisa diciptakan oleh anak dan gambar anak haruslah diberi kebebasan untuk 

tumbuh bagaikan kembang bebas dari gangguan orang dewasa”. Tugas guru 

adalah memberikan pengalaman kepada anak yang dapat merangsang munculnya 

ekspresi pribadi sang anak. Cara yang ditempuh guru antara lain demgan 

memberikan beragam pengalaman atau membantu anak untuk mengingat 

pengalaman pribadinya yang tersembunyi.  

Pendapat dari Franz Cizek tersebut dikembangkan dan dipopulerkan 

Herbert Read dalam Salam (2005) terkenal dengan gagasannya Education 

Through Art yang menekankan bahwa naluri berolah seni rupa anak adalah 

sesuatu yang universal, sesuatu yang tumbuh  secara alamiah pada diri anak dalam 

mengkomunikasikan dirinya. Orang dewasa tidak seyogyanya mengintervensi hal 

tersebut dengan berbagai dalih demi adat istiadat, persaingan kerja, pembentukan 

karakter atau pendisiplinan jiwa. Menurut Herbert Read, semua itu akan secara 

nyata menggusur minat alamiah anak yang akan berarti merusak kebahagian dan 

kesenangan anak dalam menikmati kebebasan. Artinya, bahwa ekspresi diri tidak 

bisa diajarkan dan peranan guru hanyalah sebagai fasilitator. 

Viktor Lowenfeld dalam Salam (2005) sangat dipengaruhi oleh pandangan 

Frued yang menempatkan seni rupa sebagai wujud ekspresi dari dorongan alam 

bawah sadar. Seni rupa berdasarkan pandangan ini dianggap sebagai indikator 

kesehatan jiwa dan ekspresi seni rupa merupakan terapi pembersihan jiwa. Bagi 

Lowenfeld, ekspresi seni rupa yang dilaksanakan secara alamiah berdampak 

positif bagi perkembangan intelektual, emosional, kreativitas dan perkembangan 

sosial anak. Pendidikan seni rupa menurut Lowenfeld seyogyanya menjadi ajang 
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pemberian pengalaman yang menarik yang menyadarkan anak akan 

lingkungannya. Pendidikan seni rupa hendaknya memperhatikan proses 

pembelajaran yang terjadi pada diri anak. Pendidik harus mengamati apa yang 

terjadi pada anak saat ia sedang bergelut dengan media seni rupa. Anak adalah 

yang utama sedang seni rupa sendiri hanyalah suatu alat. Lowenfeld juga 

memandang lomba seni rupa selayaknya tidak dilakukan. Dilontarkan gagasan 

yang menghubungkan antara seni rupa dengan kesehatan mental ini timbul karena 

disadari bahwa melalui kegiatan berolah seni rupa, seseorang dapat menyalurkan 

perasaan, keprihatinan, dan kecemasannya melalui media seni rupa yang mungkin 

tidak dapat tersalurkan melalui media yang lain. Lowenfeld mengatakan bahwa 

anak yang mengalami frustasi pada mata pelajaran lain seperti membaca, 

mengarang atau berhitung dapat mengalihkan kegiatannya pada seni rupa untuk 

melepaskan frustasinya itu oleh karena pada seni rupa tidak dikenal jawaban yang 

benar atau salah. 

Terkait dengan konsep pendidikan seni berbasis anak dalam penelitian ini, 

bahwa pendidikan seni berbasis anak diberikan pada anak usia PAUD sampai 

dengan SD kelas 3 (tiga). Mengingat kisaran usia anak tersebut dan usia anak 

Taman Kanak-kanak termasuk di dalamnya, maka pendidikan seni yang diberikan 

pada Taman Kanak-kanak hendaknya mengacu pada pendekatan ekspresi bebas 

dan atau memberikan kebebasan berekspresi pada anak. 

Pendidikan seni di Taman Kanak-kanak merupakan pendidikan yang 

diberikan kepada anak untuk merangsang timbulnya kesenangan anak dalam 

berolah seni. Dengan seni anak dapat mengekspresikan keinginannya untuk 
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mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikiran dan pengalamannya. Sehingga 

kebebasan dalam mengungkapkan semua itu, perlu diberi ruang yang seluas-

luasnya tanpa campur tangan orang dewasa yang bisa menghambat bahkan 

menghilangkan ekspresi individu sang anak. Melalui strategi pembelajaran yang 

inovatif dan menyenangkan diharapkan anak memiliki kepercayaan diri 

(termotivasi) untuk mengungkapkan pengalaman pribadinya dan mengembangkan 

potensi yang melekat pada individu peserta didik.    

 

2.1.3 Fungsi Seni Bagi Anak 

Pelajaran (kegiatan) dalam bidang seni di tingkat Taman Kanak-kanak 

(TK) memiliki fungsi utama untuk menumbuhkembangkan kepribadian anak. Di 

samping beberapa fungsi lain, yaitu sebagai ekspresi, komunikasi, media bermain, 

pengembangan bakat, dan sebagai media untuk mengembangkan daya pikir 

(Margana, 2006). 

Tidak seluruhnya anak mampu mengeluarkan isi hatinya melalui bahasa 

baik lisan maupun tulis. Salah satu cara untuk mengekspresikan isi hati dan atau 

gagasan (idenya) adalah melalui seni. Bagi anak ekspresi merupakan salah satu 

kebutuhan rohani atau batianiah individu dalam berhubungan dengan orang lain, 

di mana dalam hal ini pikiran, perasaan, dan emosi ikut berperan. Dalam karya 

seni rupa wujud ekspresi tersebut dapat berupa karya lukis, gambar, patung, dan 

lain-lain. Terjadinya secara spontan tanpa perintah dari luar. Dan pengembangan 

daya ekspresi ini akan terkait dengan pengembangan kreativitas. 
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Ada dua macam ekspresi anak yaitu ekspresi kreatif dan ekspresi tidak 

kreatif (Margana, 2006). Ekspresi kreatif adalah ekspresi yang mengandung 

kreativitas dan daya cipta terutama yang dijumpai dalam kegiatan berolah seni. 

Dalam seni rupa adalah segala hasil ungkapan anak baik berupa lukisan, gambar, 

patung, dan karya seni rupa lainnya yang menampakkan keunikan lain daripada 

yang lain. Sementara ekspresi yang tidak kreatif adalah ekspresi yang tidak 

menghasilkan nilai-nilai kreatif, karya seni yang dihasilkan hanya merupakan 

hasil tiruan, pengulangan atau hasil jiplakan karya seni yang sudah ada 

sebelumnya. 

Anak selalu bergaul dengan teman atau sesamanya dengan melakukan 

komunikasi. Komunikasi mengandung arti sebagai keinginan untuk 

menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Keinginan untuk berkomunikasi dapat 

melalui berbagai media seperti media suara, media gerak, media tulis, dan media 

rupa (visual). Ada sebagian anak-anak cenderung menggunakan media rupa atau 

visual sebagai alat untuk komunikasi. Oleh karena itu, lukisan, gambar, patung, 

dan lain-lain dapat disebut sebagai bahasa rupa (Margana, 2006). Melalui gambar 

mereka dapat berkomunikasi dengan teman dan orang lain di lingkungan sekitar. 

Seni juga dapat dipakai sebagai media untuk bermain. Bermain merupakan 

bentuk ekspresi bebas yang paling jelas bagi anak-anak, dan merupakan sesuatu 

yang dihasilkan oleh anak-anak yang paling murni. Permainan adalah ekspresi 

tentang hubungan si anak dengan seluruh kehidupan, sifatnya spontan dan timbul 

dengan sendirinya. Segala bentuk permainan, kegiatan jasmani, pengulangan 

pengalaman, fantasi, dan lain-lain merupakan gerakan yang berusaha mencari 
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perpaduan antara proses mental dan gerak fisik (Margana, 2006). Dalam kegiatan 

bermain anak menyatakan dan mengusahakan segala kecenderungan batinnya 

untuk menjadi harmonis. Kegiatan bermain bagi anak sangatlah penting (R, 

Moeslichatoen, 2004). Kegiatan bermain tersebut dapat dilakukan dalam pelajaran 

kesenian. Disadari atau tidak dalam kegiatan bermain ini anak dapat bermain 

sesuai dengan pembawaannya. Karena kegiatan berkesenian cenderung ke arah 

artistik maka dalam kegiatan bermain juga cenderung pada permainan artistik. 

Bagi anak yang memiliki bakat seni maka pelajaran seni merupakan 

pengembangan bakat yang dimilikinya. Idealnya pendidikan seni rupa diberikan 

kepada anak sejak awal sekolah sehingga akan dapat memelihara dan 

mengembangkan bakat yang nantinya bisa menjadikan dirinya sebagai 

senirupawan yang andal. Bakat seni dalam diri anak yang tidak dipupuk maka 

tidak akan bisa berkembang. 

Kemampuan berpikir anak dapat dikembangkan melalui kegiatan seni. 

Kegiatan seni dapat melibatkan berbagai alat-alat, bahan atau media, dan 

permainan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mengembangkan 

kemampuan bernalar anak. Penemuan tentang sifat, kemungkinan-kemungkinan, 

teknik serta prosedur pada saat melakukan kegiatan seni akan memotivasi anak 

dalam berpikir dan mengambil keputusan. Sehingga otak yang selalu diasah untuk 

berpikir akan mendorong seorang anak menjadi cerdas. 

Seni juga berfungsi sebagai media untuk memperoleh pengalaman estetis 

bagi anak (Margana, 2006). Di dalam pendidikan kesenian anak bisa memperoleh 

pengalaman estetis dengan cara-cara: dimulai dengan berapresiasi dan mengamati 
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hasil karya seni yang mengandung nilai estetis, selanjutnya diajak untuk 

berdiskusi tentang apa yang telah dilihat. Dalam kegiatan apresiasi seni 

seyogyanya anak mendapatkan kesenangan dengan pengamatan karya yang 

dilakukan tersebut. Dari pengamatan yang berulang-ulang kemudian anak diajak 

untuk melakukan kegiatan berkarya. Hal-hal yang menyenangkan dari mengamati 

obyek yang indah tersebut, diharapkan akan berkembang menjadi kesenangan 

anak untuk berkarya seni yang indah pula. 

Setiap anak memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengungkapkan ide 

atau gagasannya melalui karya seni rupa. Hal ini terletak pada karakter tipologi 

karya seni rupa yang dihasilkan (Margana, 2006), ada tipe gambar anak visual, 

haptic, ekspresif, dekoratif dan lain-lain. Di samping itu, perbedaan karakter 

tipologi gambar anak-anak terletak pula pada tingkat usia yang dimiliki anak. 

Pengertian tipologi dalam hal ini merupakan tipe atau gaya yang dapat teramati 

dalam hasil gambar anak. Di mana hasil gambar anak merupakan sesuatu yang 

unik dan mencerminkan karakter atau watak dari anak itu sendiri. Tidak ada hasil 

gambar anak yang sama, baik dalam pewarnaan, obyek, karakter garis yang 

dibuat, dan lain-lain. Apa yang digambar oleh anak merupakan cerminan dari apa 

yang ditangkap dan apa yang dirasakan. Anak tidak hanya menggambar dari apa 

yang dilihat dan atau dipikirkan oleh anak. Melainkan menggambar dari hasil apa 

yang dilihat melalui perasaannya yang kemudian diasosiasikan dengan sesuatu 

dan diungkapkan dalam bentuk gambar atau visual. Oleh karena itu, muncul 

beberapa gambar hasil karya anak yang berwujud berbeda-beda, ada anak yang 

menggambar dengan meniru alam, mengubah dan menghilangkan sebagian unsur 
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obyek yang digambarkan, dan ada pula yang menggambar kesan dari obyek yang 

digambar. Keberagaman gaya dan keunikan itulah yang perlu disadari oleh para 

pendidik (guru dan orang tua), sehingga anak akan dapat memperoleh bimbingan 

dan pembinaan yang baik dan tepat. 

Kegiatan menggambar bebas dalam penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan ini memiliki fungsi sebagai ekspresi, komunikasi, media bermain, 

pengembangan bakat, dan media untuk mengembangkan daya pikir. Di samping 

fungsi untuk menumbuhkembangkan kepribadian anak.  

Bagi anak ekspresi merupakan salah satu kebutuhan rohani atau batianiah 

individu dalam berhubungan dengan orang lain. Salah satu wujud ekspresi dalam 

karya seni rupa dapat berupa gambar. Terjadinya secara spontan tanpa perintah 

dari luar, dan pengembangan daya ekspresi ini akan terkait dengan pengembangan 

kreativitas. Ekspresi yang mengandung kreativitas dan daya cipta terutama yang 

dijumpai dalam kegiatan berolah seni (gambar) adalah hasil ungkapan anak yang 

menampakkan keunikan lain daripada yang lain. Melalui gambar mereka dapat 

berkomunikasi dengan teman dan orang lain di lingkungan sekitar. Seni juga 

dapat dipakai sebagai media untuk bermain. Dalam kegiatan bermain anak 

menyatakan dan mengusahakan segala kecenderungan batinnya untuk menjadi 

harmonis. Kegiatan bermain bagi anak sangatlah penting Kegiatan bermain 

tersebut dapat dilakukan dalam pelajaran kesenian. Karena kegiatan berkesenian 

cenderung ke arah artistik maka dalam kegiatan bermain juga cenderung pada 

permainan artistik. Bagi anak yang memiliki bakat seni maka pelajaran seni 

merupakan pengembangan bakat yang dimilikinya. Kemampuan berpikir anak 
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juga dapat dikembangkan melalui kegiatan seni. Penemuan tentang sifat, 

kemungkinan-kemungkinan, teknik serta prosedur pada saat melakukan kegiatan 

seni akan memotivasi anak dalam berpikir dan mengambil keputusan. Sehingga 

otak yang selalu diasah untuk berpikir akan mendorong seorang anak menjadi 

cerdas.  

Seni juga berfungsi sebagai media untuk memperoleh pengalaman estetis 

dengan cara berapresiasi dan mengamati hasil karya seni. Seyogyanya dalam 

kegiatan apresiasi seni anak mendapatkan kesenangan dengan pengamatan karya 

yang dilakukan. Dari pengamatan yang berulang-ulang kemudian anak diajak 

untuk melakukan kegiatan berkarya. Hal-hal yang menyenangkan dari mengamati 

obyek yang indah, diharapkan akan berkembang menjadi kesenangan anak untuk 

berkarya seni yang indah pula. Setiap anak memiliki cara yang berbeda-beda 

dalam mengungkapkan ide atau gagasannya melalui karya seni rupa. 

Keberagaman gaya dan keunikan itulah yang perlu disadari oleh para pendidik, 

sehingga anak akan dapat memperoleh bimbingan dan pembinaan yang baik dan 

tepat. 

 

2.1.4 Teori Inteligensi Ganda (Multiple Intelligences atau MI) Howard 

Gadner 

Teori inteligensi ganda (Multiple Intelligences atau MI) Howard Gadner 

terdiri dari sembilan inteligensi (Suparno, 2004:17-50) yaitu: (1) inteligensi 

linguistik (linguistic intelligence) sebagai kemampuan untuk menggunakan dan 

mengolah kata-kata secara efektif baik secara oral maupun tertulis seperti yang 
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dimiliki para pencipta puisi, editor, jurnalis, dramawan, sastrawan, pemain 

sandiwara maupun orator. Kemampuan ini terkait dengan penggunaan dan 

pengembangan bahasa secara umum; (2) inteligensi matematis-logis (logical-

mathematical intelligence) adalah kemampuan yang lebih berkait dengan 

penggunaan bilangan dan logika secara efektif, seperti dipunyai seorang 

matematikus, sainis, programer, dan logikus. Termasuk pula kepekaan pada pola 

logika, abstraksi, kategorisasi, dan perhitungan; (3) inteligensi ruang (spatial 

intelligence) disebut juga inteligensi ruang-visual adalah kemampuan untuk 

menangkap dunia ruang visual secara tepat, seperti dipunyai para pemburu, 

arsitek, navigator, dan dekorator. Termasuk juga kemampuan untuk mengenal 

bentuk dan benda secara tepat, melakukan perubahan suatu benda dalam 

pikirannya dan mengenali perubahan itu, menggambarkan suatu hal/benda dalam 

pikiran dan mengubahnya dalam bentuk nyata, serta mengungkapkan data dalam 

suatu grafik. Juga kepekaan terhadap keseimbangan, relasi, warna, garis, bentuk, 

dan ruang. Orang yang kuat dalam intelegensi ruang-visual dapat dengan baik 

melakukan pekerjaan seperti menggambar, melukis, memahat, menghargai hasil 

seni, membuat peta dan membaca peta, menemukan jalan dalam lingkungan baru, 

mengerti dimensi tiga, bermain catur ataupun permainan yang membutuhkan 

kemampuan mengingat bentuk dan ruang.; (4) inteligensi kinestetik-badani 

(bodily-kinesthetic intelligence) adalah kemampuan menggunakan tubuh atau 

gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasan, seperti ada pada aktor, 

atlet, penari, pemahat, dan ahli bedah. Termasuk pula keterampilan koordinasi dan 

fleksbilitas tubuh; (5) inteligensi musikal (musical intelligence) adalah 
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kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-

bentuk musik dan suara. Termasuk didalamnya kepekaan ritme, melodi, dan 

intonasi, kemampuan memainkan alat musik, kemampuan menyanyi, kemampuan 

untuk mencipta lagu, kemampuan untuk menikmati lagu, musik, dan nyanyian; 

(6) inteligensi interpersonal (interpersonal intelligence) adalah kemampuan untuk 

mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, 

temperamen orang lain; (7) inteligensi Intrapersonal (intrapersonal intelligence) 

adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan 

kemampuan untuk bertindak secara adaptatif berdasar pengenalan diri itu. 

Termasuk kemampuan berefleksi dan keseimbangan diri. Orang ini punya 

kesadaran tinggi akan gagasan-gagasannya, dan mempunyai kemampuan untuk 

mengambil keputusan pribadi. Ia sadar akan tujuan hidupnya. Ia dapat mengatur 

perasaan dan emosinya sehingga kelihatan sangat tenang; (8) inteligensi 

lingkungan/naturalis (naruralist intelligence) sebagai kemampuan seseorang 

untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, dapat membuat distingsi 

konsekuensial lain dalam alam natural, kemampuan untuk memahami dan 

menikmati alam, dan menggunakan kemampuan itu secara produkrif dalam 

berburu, bertani, dan mengembangkan pengetahuan akan alam; dan (9) inteligensi 

eksitensial (existensial intelligence) menyangkut kepekaan dan kemampuan 

seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi atau 

keberadaan manusia. Orang tidak puas hanya menerima keadaannya, 

keberadaannya secara otomatis, tetapi mencoba menyadarinya dan mencari 

jawaban yang terdalam. 
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Melalui penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan ini diharapkan dapat 

memunculkan dan mengembangkan potensi inteligensi ganda peserta didik TK 

Negeri Pembina Jaten Karanganyar. Utamanya adalah inteligensi ruang (spatial 

intelligence/inteligensi ruang-visual) yang merupakan kemampuan peserta didik 

untuk mengenal bentuk dan benda secara tepat; menggambarkan suatu hal/benda 

dalam pikiran dan mengubahnya dalam bentuk nyata; juga kepekaan terhadap 

warna, garis, dan bentuk. Bagaimana melalui strategi pembelajaran pemberian 

motivasi cerita/dialog yang diberikan oleh guru dalam bidang seni rupa, peserta 

didik dapat memvisualisasikan bentuk dan mewarnainya dalam karya sesuai tema 

yang muncul dalam kegiatan menggambar bebas.  

Kemampuan inteligensi ruang peserta didik tersebut terintegrasi pada 

kemampuan inteligensi lainnya. Seperti: 1) linguistik (linguistic intelligence) 

sebagai kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif. 

Kemampuan ini terkait dengan penggunaan dan pengembangan bahasa secara 

umum. Bagaimana dalam bidang bahasa peserta didik dapat bercerita tentang 

gambar yang dibuat sendiri dengan urut dan bahasa yang jelas. 2) Inteligensi 

matematis-logis (logical-mathematical intelligence) adalah kemampuan yang 

lebih berkait dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif, seperti 

dipunyai seorang matematikus, sainis, programer, dan logikus. Termasuk pula 

kepekaan pada pola logika, abstraksi, kategorisasi, dan perhitungan. Bagaimana 

dalam bidang kognitif peserta didik dapat memahami konsep-konsep sains 

sederhana, seperti mencoba dan menceritakan tentang apa yang terjadi jika warna 

dicampur.   
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2.1.5 Perkembangan Anak (Masa Kanak-Kanak) 

Dijelaskan oleh Hurlock (1980:108) pada umumnya orang berpendapat 

bahwa masa anak-anak merupakan masa yang terpanjang dalam rentang 

kehidupan - saat di mana individu relatif tidak berdaya dan tergantung pada orang 

lain. Masa kanak-kanak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh 

ketergantungan, yakni kira-kira usia dua tahun sampai saat anak matang secara 

seksual (kira-kira usia tiga belas tahun untuk wanita dan empat belas tahun untuk 

pria). Masa kanak-kanak dibagi menjadi dua periode yang berbeda, yaitu awal dan 

akhir masa kanak-kanak. Periode awal berlangsung dari umur dua sampai enam 

tahun dan periode akhir dari enam tahun sampai tiba saatnya anak matang secara 

seksual. Garis pemisah antara awal dan akhir masa kanak-kanak penting karena 

dua alasan berikut; pertama, untuk anak-anak yang belum mencapai usia wajib 

belajar diperlakukan sangat berbeda dari anak yang sudah masuk sekolah; dan 

kedua, begitu penting garis pemisah antara awal dan akhir masa kanak-kanak pada 

usia enam tahun adalah efek dari faktor sosial bukan faktor-faktor fisik. 

Ciri-ciri awal masa kanak-kanak, ciri ini tercermin dalam sebutan yang 

biasanya diberikan oleh orang tua, pendidik, dan ahli psikologi (Hurlock, 

1980:108-109). Sebagian besar orang tua menganggap awal masa kanak-kanak 

sebagai usia yang mengundang masalah atau masa sulit, dengan datangnya masa 

kanak-kanak sering terjadi masalah perilaku yang lebih menyulitkan daripada 

masalah perawatan fisik masa bayi. Seringkali orang tua menganggap masa awal 

kanak-kanak sebagai usia mainan. Karena anak muda menghabiskan sebagian 

besar waktu juga bermain dengan mainannya. Bermain dengan mainan mencapai 
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puncaknya pada tahun-tahun awal masa kanak-kanak, kemudian menurun saat 

anak mencapai usia sekolah. Namun tidak berarti minat untuk bermain dengan 

mainan segera berhenti kalau anak masuk sekolah. Ketika masuk ke kelas satu, 

anak-anak didorong untuk melakukan berbagai permainan dan berbagai bentuk 

olah raga yang disesuaikan dan tidak satupun yang menggunakan mainan. Ketika 

sendiri anak bermain lagi dengan mainannya sampai kelas tiga atau sampai kelas 

empat. Selama tahun prasekolah, taman kanak-kanak, pusat penitipan anak-anak 

dan kelompok bermain, semuanya menekankan permainan yang memakai mainan, 

sehingga baik sendiri atau berkelompok mainan merupakan unsur penting dari 

aktivitas bermain mereka. Para pendidik menyebut tahun-tahun awal masa kanak-

kanak sebagai usia prasekolah untuk membedakan dari saat di mana anak 

dianggap cukup tua, baik secara fisik dan mental, untuk menghadapi tugas-tugas 

pada saat mereka mulai mengikuti pendidikan formal. Anak yang mengikuti 

taman indria atau taman kanak-kanak juga dinamakan anak-anak prasekolah. 

Awal masa kanak-kanak, baik di rumah maupun di lingkungan prasekolah, 

merupakan masa persiapan. 

Selanjutnya, Hurlock (1980:109) menjelaskan bahwa para ahli psikologi 

menggunakan sejumlah sebutan untuk menguraikan ciri-ciri yang menonjol dari 

perkembangan psikologis anak selama tahun-tahun awal masa kanak-kanak, 

seperti: (1) usia kelompok, masa di mana anak-anak mempelajari dasar-dasar 

perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang 

diperlukan untuk menyesuaikan diri pada waktu mereka masuk kelas satu; (2) usia 

menjelajah, sebuah label yang menunjukkan bahwa anak-anak ingin mengetahui 
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keadaan lingkungannya, bagainama mekanismenya, bagaimana perasaannya dan 

bagaimana ia dapat menjadi bagian dari lingkungan. Salah satu cara yang umum 

dalam menjelajahi lingkungannya adalah dengan bertanya, sehingga periode ini 

sering disebut sebagai usia bertanya; (3) ciri yang menonjol dalam periode ini 

adalah meniru pembicaraan dan tindakan orang lain, sehingga periode ini disebut 

juga sebagai usia meniru; dan (4) kecenderungan yang tampak kuat tetapi anak 

lebih menunjukkan kreativitas dalam bermain selama masa kanak-kanak, sehingga 

para ahli psikologi menamakan periode ini sebagai usia kreatif. 

Terdapat beberapa pola bermain awal masa kanak-kanak (Hurlock, 

1980:122), seperti: bermain dengan mainan; dramatisasi; konstruksi; permainan; 

membaca; film, radio dan televisi. Pada permulaan masa awal kanak-kanak 

bermain dengan mainan merupakan dominan. Minat bermain dengan mainan 

mulai agak berkurang pada akhir awal masa kanak-kanak pada saat anak tidak lagi 

dapat membayangkan bahwa permainannya mempunyai sifat-sifat hidup seperti 

yang dikhayalkan sebelumnya. Lagi pula dengan meningkatnya minat terhadap 

bermain dalam kelompok, anak menganggap bermain dengan mainan yang 

umumnya bersifat bermain sendiri tidak lagi menyenangkan. Sekitar usia tiga 

tahun dramatisasi terdiri dari permainan dengan meniru pengalaman-pengalaman 

hidup, kemudian anak bermain permainan pura-pura dengan teman-temannya 

seperti polisi dan perampok, indian-indianan atau penjaga toko, berdasarkan 

cerita-cerita yang dibacakan kepada mereka atau berdasarkan acara-acara film dan 

televisi yang mereka lihat. Kemudian anak-anak membuat bentuk-bentuk dengan 

balok-balok, pasir, lumpur, tanah liat, manik-manik, cat, pasta, gunting, dan 
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krayon. Sebagian besar konstruksi yang dibuat merupakan tiruan dari apa yang 

dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari atau dari layar bioskop dan televisi. 

Menjelang berakhirnya awal masa kanak-kanak, anak-anak sering menambahkan 

kreativitasnya ke dalam konstruksi-konstruksi yang dibuat berdasarkan 

pengamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tahun ke empat anak mulai 

lebih menyukai permainan yang dimainkan bersama teman-teman sebaya daripada 

dengan orang-orang dewasa. Permainan ini dapat terdiri dari beberapa pemain dan 

melibatkan beberapa peraturan. Permainan yang menjadi keterampilan seperti 

melempar dan menangkap bola juga populer. Anak-anak sering dibacakan dan 

melihat gambar-gambar dari buku. Yang sangat menarik adalah dongeng-

dongeng, nyanyian anak-anak, cerita-cerita tentang hewan dan kejadian sehari-

hari. 

Terkait dengan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan ini, maka 

perkembangan anak pada masa kanak-kanak memiliki ciri-ciri khusus yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pembelajaran 

bidang seni (kegiatan menggambar bebas). Dapat dijabarkan ciri-ciri khusus 

tersebut: 1) masa dimana anak menghabiskan sebagian besar waktu untuk bermain 

dengan mainannya; 2) masa di mana anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku 

sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang diperlukan 

untuk menyesuaikan diri pada waktu mereka masuk kelas satu; 4) masa di mana 

anak-anak ingin mengetahui keadaan lingkungannya dengan banyak bertanya; 5) 

ciri yang menonjol dalam periode masa kanak-kanak adalah meniru pembicaraan 
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dan tindakan orang lain; dan (6) kecenderungan yang tampak kuat dimana anak 

lebih menunjukkan kreativitas dalam bermain selama masa kanak-kanak.  

Berdasarkan ciri-ciri perkembangan anak pada masa kanak-kanak tersebut, 

maka bagaimana seorang guru Taman Kanak-kanak pada pembelajaran bidang 

seni (kegiatan menggambar bebas) dapat memanfaatkan minat anak dalam 

bermain.Untuk diolah melalui strategi pembalajaran yang tidak meninggalkan dan 

lebih menekankan permainan yang memakai mainan. Karena mainan merupakan 

unsur penting dari aktivitas bermain anak. Sehingga kecenderungan daya 

kreativitas yang melekat pada diri anak dapat terasah dan berkembang.  

 

2.1.6 Periodesasi Lowenfeld 

Menurut Victor Lowenfeld (lihat Santosa 1994: Sanggar Melati Suci) di 

dalam bukunya Creative and Mental Growth (1947) suatu telaah dan analisis 

perihal periodisasi yang terdapat dan menjadi ciri umum lukisan anak-anak sesuai 

waktu (usia) dan tahap perkembangan sosial intelektual mereka dalam seni rupa 

dibagi menjadi beberapa, yaitu (1) Masa coreng moreng (Scribbling Period), 

berlaku bagi anak berusia 2 sampai 4 tahun; (2) Masa prabagan (Pre Schematic 

Period), berlaku bagi anak berusia 4 sampai 7 tahun; (3) Masa bagan (Schematic 

Period), berlaku bagi anak berusia 7 sampai 9 tahun; (4) Masa awal realisme 

(Early Realism), berlaku bagi anak berusia 9 sampai 12 tahun, dan (5) Masa 

naturlistik semu (Pseudo Naturalistic), berlaku bagi anak berusia 12 sampai 14 

tahun. Secara tegas Santosa menjelaskan, bahwa untuk tidak ditafsir secara mutlak 

kaku. Sebaliknya jangan pula ditanggapi dalam semangat meremehkan oleh 
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adanya anggapan, itu toh telaah di Barat yang tentu tak cocok bagi si Polan atau si 

Denok. Harap diketahui, sampai saat ini belum ada satu pun buku telaah andal 

perihal seni rupa anak-anak ”mede in Indonesia” (Santosa dalam Sanggar Melati 

Suci, 1994:39).   

Secara ringkas di bawah ini disampaikan tentang periodesasi dari lukisan 

anak-anak usia Taman Kanak-kanak dengan harapan dapat mengingatkan dan 

menjadi acuan bagi pendidik Taman Kanak-kanak terhadap pembinaan minat dan 

bakat anak dalam melukis tanpa melakukan pemaksaan yang akhirnya dapat 

mematikan kreativitas anak.  

Periode PraBagan (Pre Schematic Period) menurut Victor Lowenfeld 

(lihat Santosa, 1994: 40-41: Sanggar Melati Suci), berlaku bagi anak berusia 4 

sampai 7 tahun (taman kanak-kanak). Periode ini menjadi sangat penting karena 

dalam lingkup sosial yang lebih luas, anak mendapat kesempatan mencipta, 

menjelajah, bereksperimen, dan berbagai hal baru yang erat kaitannya dengan 

perkembangan jiwa, rasa maupun emosi mereka. Berbagai pengalaman berarti 

mereka temukan adanya interaksi dengan dunia baru, teman sekolah, guru, 

pelajaran, alat peraga, ataupun disiplin. Anak mulai menggambar bentuk-bentuk 

yang berhubungan dengan dunia sekitar mereka. Anak membangun ikatan 

emosional dengan apa yang digambar. Pada mulanya bentuk-bentuk masih sulit 

dikenal. Selanjutnya pada usia 5 tahun, gambar bersifat bagan makin dapat 

dikenali, gambar manusia, rumah atau pohon. Usia 6 tahun gambar manusia 

mendapat perhatian mereka, walau masih sangat sederhana. Sepanjang periode 

ini, perhatian dan gairah anak lebih tertuju pada hubungan antara gambar dengan 
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obyek daripada hubungan warna dengan obyek. Warna menjadi subyektif karena 

tidak mempunyai hubungan tertentu dengan obyek. Sedangkan konsep ruang anak 

pada periode prabagan tak lain apa yang ada di sekitar dirinya. Menjadikan 

tiadanya hubungan logis obyek satu dengan lainnya. Mengajarkan konsep orang 

dewasa mengenal ruang pada periode ini hanyalah menciptakan konflik pada diri 

anak yang menghancurkan kepercayaan anak akan kemampuaan kreatifnya. 

 

 
Gambar 2.  Contoh gambar pada periode prabagan (Pre Schematic Period), 

berlaku bagi anak Taman Kanak-kanak (Sumber: A. Hari Santosa 
dalam Sanggar Melati Suci, 1994:45) 

 

2.1.7 Strategi Belajar Mengajar 

2.1.7.1 Pengertian 

Secara etimologi strategi berasal dari bahasa Yunani strategos yang berarti 

jenderal atau panglima, sehingga strategi diartikan sebagai ilmu kejenderalan atau 

ilmu kepanglimaan. Pengertian strategi dalam kemiliteran ini berarti cara 
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penggunaan seluruh kekuatan militer untuk mencapai tujuan perang (Gulö, 

2002:1). 

Sherly dalam Wiryawan dan Noorhadi (1990) menyebutkan bahwa, 

strategi adalah keputusan-keputusan bertindak yang diarahkan dan 

keseluruhannya diperlukan untuk mencapai tujuan. Oleh J. Salusu dalam 

Wiryawan dan Noorhadi (1990), strategi adalah suatu seni menggunakan 

kecakapan dan sumber daya untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang 

efektif dengan lingkungan dan kondisi yang paling menguntungkan.Pengertian 

strategi kemudian diterapkan dalam dunia pendidikan. 

Menurut ensiklopedi pendidikan dalam Gulö (2002), strategi adalah the art 

of bringing forces to the battle feild in favourable position. Pengertiannya, strategi 

adalah suatu seni, yaitu seni membawa pasukan ke dalam medan tempur dalam 

posisi yang paling menguntungkan. Dalam perkembangan selanjutnya, strategi 

sudah merupakan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Istilah strategi yang 

diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar 

adalah suatu seni dan ilmu untuk membawakan pengajaran di kelas sedemikian 

rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan 

efisien. 

T. Raka Joni dalam Gulö (2002) mengartikan strategi belajar sebagai pola 

dan urutan umum perbuatan guru-murid dalam mewujudkan kegiatan belajar-

mengajar. Perbuatan guru-murid di dalam proses belajar mengajar itu terdiri atas 

bermacam-macam bentuk. Keseluruhan bentuk itulah yang dimaksud dengan pola 

dan urutan umum perbuatan guru-murid. Guru harus memikirkan strategi dalam 
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pengajarannya, setelah menentuan alternatif barulah ia menyusun rencana 

pengajaran atau desain instruksional. 

Strategi belajar mengajar, menurut J.R. David dalam Teaching Strategies 

for College Class Room (1976), ialah a plan, method, or series of activities 

designed to achieves a particular educational goal (Gulö, 2002). Pengertian 

strategi belajar mengajar ini meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan 

yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Untuk 

melaksanakan suatu strategi tertentu diperlukan seperangkat metode pengajaran, 

dalam satu kali tatap muka bisa dilaksanakan dengan berbagai metode. 

Keseluruhan metode itu termasuk media pendidikan yang digunakan untuk 

menggambarkan strategi belajar mengajar. Dijelaskan perbedaan arti strategi 

dengan metode, strategi diartikan sebagai a plan of operation achieving 

something, yaitu rencana kegiatan untuk mencapai sesuatu. Metode merupakan a 

way in achieving something yaitu cara untuk mencapai sesuatu, dan metode 

pengajaran termasuk dalam perencanaan kegiatan atau strategi (Gulö, 2002). 

Menurut Gulö (2002) dapat disimpulkan bahwa, strategi belajar mengajar 

adalah rencana dan cara-cara membawaan pengajaran agar segala prinsip dasar 

dapat terlaksana dan segala tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif. Cara-

cara membawakan pengajaran itu merupakan pola dan urutan umum perbuatan 

guru-murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Pola dan urutan umum 

perbuatan guru-murid itu merupakan suatu kerangka umum kegiatan belajar 

mengajar yang tersusun dalam suatu rangkaian bertahap menuju tujuan yang telah 

ditetapkan. Strategi belajar mengajar merupakan rancangan dasar bagi seorang 



45 
 

  

guru tentang cara ia membawakan pengajarannya di kelas secara bertanggung 

jawab. Strategi belajar mengajar juga tidak sama dengan metode pengajaran. 

Strategi belajar mengajar merupakan rencana kegiatan untuk mencapai tujuan, 

sedangkan metode pengajaran adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan 

itu. Metode pengajaran adalah alat untuk mengoperasionalkan apa yang 

direncanakan dalam strategi. Untuk melaksanakan suatu strategi digunakan 

seperangkat metode pengajaran tertentu, maka metode pengajaran menjadi salah 

satu unsur dalam strategi belajar mengajar. 

Terkait dengan tujuan penelitian tindakan kelas ini, maka strategi belajar 

mengajar yang dimaksud adalah suatu rencana untuk membawakan pengajaran 

dalam kegiatan menggambar bebas di kelas yang dirancang sedemikian rupa. 

Melalui metode pengajaran yang mempertimbangkan dan memperhatikan ciri-ciri 

khusus anak usia Taman Kanak-kanak serta minat anak dalam bermain. Sehingga 

tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.  

 

2.1.7.2 Pendekatan 

Dijelaskan oleh Gulö (2002: 4-7) untuk menyelesaikan persoalan pokok 

dalam memilih strategi belajar mengajar diperlukan suatu pendekatan sebagai titik 

tolak atau sudut pandang dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam 

program belajar mengajar. Terdapat beberapa pendekatan, seperti berikut ini. 

Pendekatan yang bertolak dari pendapat bahwa mengajar adalah 

penyampaian informasi kepada peserta didik, tekanan pada strategi belajar 

mengajar terletak pada guru, guru sebagai sumber informasi mempunyai posisi 



46 
 

  

yang sangat dominan. Menghasilkan strategi belajar mengajar yang berpusat pada 

guru atau teacher centre strategies. 

Pendapat yang bertolak bahwa belajar adalah usaha untuk menguasai 

informasi, strategi belajar mengajar dipusatkan pada materi pelajaran, 

menghasilkan strategi belajar mengajar yang berpusat pada materi atau material 

centre strategies. Pada pendekatan ini perlu diperhatikan bahwa ada 

kecenderungan dominasi kognitif dimana pendidikan afektif dan keterampilan 

kurang mendapat tempat yang seimbang dalam rangka peningkatan kualitas 

manusia seutuhnya. Materi pelajaran yang disampaikan di dalam kelas dan dimuat 

dalam buku teks akan makin usang dengan pesatnya perkembangan dalam bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pendekatan lain berpangkal dari pengertian mengajar sebagai usaha untuk 

menciptakan sistem lingkungan yang mengoptimalkan kegiatan belajar, artinya 

usaha menciptakan suasana belajar bagi siswa secara optimal, yang menjadi pusat 

perhatian dalam proses belajar mengajar adalah siswa atau peserta didik. 

Menghasilkan strategi belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik atau 

student centre strategies. Tujuan  mengajar adalah membelajarkan siswa, berarti 

meningkatkan kemampuan siswa untuk memproses, menemukan, dan 

menggunakan informasi bagi pengembangan dirinya dalam konteks 

lingkungannya. Baik guru dan siswa mempunyai peranan yang sama penting 

dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar di kelas, perbedaannya terletak 

pada fungsi dan peranan masing-masing. Guru bukanlah orang yang serba 

mengetahui, dan siswa bukanlah orang yang serba tidak tahu. Guru mempunyai 
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kelebihan tertentu yang harus digunakan untuk membelajarkan siswa. Pendekatan 

ini disebut juga pendekatan manusiawi (humanistik). Guru dan siswa keduanya 

adalah manusia yang menjadi fokus dari strategi belajar mengajar. Peranan guru 

dalam kegiatan belajar mengajar adalah berusaha secara terus menerus  untuk 

membantu peserta didik membangun konsep bagi dirinya sendiri, maka potensi-

potensi yang dimiliki peserta didik perlu diketahui, dirangsang, dan 

dikembangkan.  

Terkait fokus masalah dalam penelitian yang dilaksanakan pada jenjang 

pendidikan prasekolah (Taman Kanak-kanak). Penyelesaian persoalan pokok 

dalam memilih strategi belajar mengajar diperlukan suatu pendekatan sebagai titik 

tolak atau sudut pandang dalam memandang seluruh masalah yang ada pada 

program belajar mengajar kegiatan menggambar bebas. Sesuai dengan 

perkembangan usia anak di Taman Kanak-kanak, maka diperlukan strategi belajar 

mengajar yang berpusat pada peserta didik atau student centre strategies. Strategi 

belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik atau student centre strategies 

dalam penelitian ini juga disebut sebagai pendekatan ekspresi bebas. Yaitu usaha 

menciptakan suasana belajar bagi siswa secara optimal, yang menjadi pusat 

perhatian dalam proses belajar mengajar adalah siswa atau peserta didik. Peranan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar adalah berusaha secara terus menerus  

untuk membantu peserta didik membangun konsep bagi dirinya sendiri, maka 

potensi-potensi yang dimiliki peserta didik perlu diketahui, dirangsang, dan 

dikembangkan. Tujuan mengajar adalah membelajarkan siswa, yang berarti 

meningkatkan kemampuan siswa untuk memproses, menemukan, dan 
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menggunakan informasi bagi pengembangan dirinya dalam konteks 

lingkungannya. 

 
 
2.1. 8 Pendekatan Ekspresi Bebas 

Perlu pula dipahami oleh guru sesungguhnya landasan psikologis, ciri 

khusus, tujuan didaktis, dan kelemahan dari pendekatan ekspresi bebas. 

Dijelaskan secara detail oleh Yuliastuti (1992: 63-65) berikut ini. 

Landasan psikologi dari pendekatan ekspresi bebas, bahwa jiwa manusia 

ingin selalu bebas, apa lagi bagi manusia yang sedang dalam taraf 

perkembangannya, benar-benar menghendaki bebas berfantasi dan bebas 

berkreasi. Juga kebebasan melandasi aktivitas batin siswa. 

Ciri khusus pendekatan ekspresi bebas adalah menjamin kebebasan siswa 

dalam berfantasi, berkreasi, dan membabarkannya; kebebasan yang dibimbing 

atas dasar kesadaran, rasa tanggung jawab, dan disiplin akan bermanfaat dalam 

pembentukan dan perkembangan pribadi yang baik; pengajaran dan bimbingan 

yang wajar secara teratur merupakan saham utama terhadap perkembangan siswa 

ke arah kedewasaan, pembentukan manusia yang kreatif dan berinisiatif, serta 

menjadi manusia yang dapat menghargai karya-karya seni. 

Tujuan didaktisnya adalah guru dapat membimbing perkembangan siswa 

secara wajar sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. 

Memberikan dasar untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya bagi siswa secara bebas 

dan memuaskan dorongan untuk mencipta. 
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Penyajiannya Guru selaku pembimbing harus bersikap waspada dan 

bijaksana. Serta tidak perlu banyak mencampuri urusan/kegiatan siswa. Campur 

tangan guru justru akan menghambat kreasi siswa. Uraian tugas yang dibebankan 

kepada siswa terutama mengenai hal-hal yang menyangkut segi teknik dan usaha-

usaha timbulnya inspirasi. Guru cukup memberi rangsangan agar minat siswa 

menjadi lebih besar. 

Kelemahan dari metode ekspresi bebas adalah pertama, metode ini dapat 

berhasil dengan baik apabila sejak SD kelas 1 peserta didik sudah dibiasakan aktif 

kreatif dan mencipta, meskipun di tingkat-tingkat rendah sering dijumpai 

kesulitan-kesulitan teknik. Peserta didik yang terbiasa bekerja menurut perintah 

saja justru akan mengalami kesulitan. Kedua, kebanyakan guru beranggapan 

bahwa dalam metode ekspresi bebas guru cukup memberi instruksi mengenai hal-

hal yang harus dikerjakan. Peserta didik dilepas begitu saja, karena pada waktu 

peserta didik bekerja guru tidak perlu banyak campur tangan. 

Pendekatan ekspresi bebas diimplementasi dalam pendidikan seni rupa 

berbasis anak dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan ekspresi bebas secara 

murni dan pendekatan ekspresi bebas yang bersifat terarah (Salam, 2005). 

Dijelaskan oleh Salam bahwa, pendekatan ekspresi bebas secara murni 

diimplementasikan dalam pendidikan seni yang dalam merancang kegiatan 

pembelajarannya menggunakan model emerging curriculum yakni kegiatan 

pembelajaran yang tidak dirancang sebelumnya tetapi berkembang sesuai 

keinginan anak. Dengan cara guru bertanya kepada anak kegiatan apa yang ingin 

dilakukannya dan selanjutnya guru menyiapkan segala sesuatu untuk memberi 
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kemudahan bagi anak dalam melakukan kegiatannya itu. Bila karena sesuatu hal 

tiba-tiba anak berubah pikiran, maka guru pun harus segera menyesuaikan diri 

dengan keinginan sang anak. Implentasi pendekatan ekspresi bebas secara murni 

ini cocok dilakukan di sanggar seni yang bersifat non-formal. 

Sementara untuk sekolah formal yang memiliki kurikulum dan jadwal 

yang ketat, maka pendekatan eskpresi bebas yang bersifat terarah dikembangkan 

dalam implementasi pendidikan seni rupa. Artinya, guru melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kurikulum 

dengan strategi tertentu. Strategi tersebut dapat berupa kegiatan ”pemanasan” 

(pemberian motivasi) sehingga anak tetap dapat mengekspresikan dirinya sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

Pendekatan ekspresi bebas yang diimplementasikan dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah pendekatan ekspresi bebas yang terarah. Karena 

pelaksanaan pembelajaran bidang seni (kegiatan menggambar bebas) di Taman 

Taman Kanak-kanak, merupakan salah satu lima pokok pengembangan program 

kegiatan pada kurikulum yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pembelajaran bidang 

seni (kegiatan menggambar bebas) dijabarkan dalam program semester 

(PROMES) dan direncanakan muncul dalam rencana pembelajaran pada satuan 

kegiatan mingguan (SKM) dan satuan kegiatan harian (SKH) yang dibuat oleh 

guru.  

Pelaksanaan pembelajaran bidang seni (kegiatan menggambar bebas) yang 

direncanakan guru mengacu pula pada kompetensi dasar yang telah ditetapkan. 

Yaitu anak mampu mengekspresikan diri dan berkreasi dengan berbagai gagasan 
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imajinasi dan menggunakan berbagai media/bahan menjadi suatu karya seni. Hasil 

belajar yang diharapkan, diantaranya: 1) anak dapat menggambar bebas dengan 

indikator menggambar bebas dengan berbagai media (kapur tulis, pensil warna, 

krayon, arang, dan bahan-bahan alam) dengan rapi; dan 2) anak dapat mewarnai 

sederhana dengan indikator mewarnai bentuk gambar sederhana dengan rapi. 

Pendekatan ekspresi bebas terarah yang diterapkan pada kegiatan 

menggambar bebas dalam penelitian tindakan kelas ini. Merupakan suatu strategi 

belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik yang menjamin kebebasan 

peserta didik dalam berfantasi, berkreasi, dan membabarkannya. Kebebasan 

tersebut dibimbing atas dasar kesadaran, rasa tanggung jawab, dan disiplin 

sehingga bermanfaat dalam pembentukan dan perkembangan pribadi peserta didik 

yang baik. Pengajaran dan bimbingan yang wajar secara teratur merupakan suatu 

proses pembelajaran untuk mengembangkan nilai-nilai imajinasi, intuisi, pikiran, 

kreativitas, dan kepekaan rasa. Implikasi nilai-nilai tersebut menuju pada  

perkembangan siswa ke arah kedewasaan, pembentukan manusia yang kreatif dan 

berinisiatif, serta menjadi manusia yang dapat menghargai karya-karya seni, 

berwatak mulia, berbudi pekerti luhur, bersikap jujur, rendah hati, disiplin, setia, 

terbuka, toleransi, penuh perhatian, welas asih, dan adil. Kesemua secara 

menyeluruh tercermin dalam sikap, kata, dan tindakan yang perlu dibelajarkan 

dan dibiasakan pada peserta didik. 

Peranan guru membimbing perkembangan peserta didik secara wajar 

sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Memberikan 

dasar untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya bagi peserta didik secara bebas dan 
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memuaskan dorongan untuk mencipta. Melalui strategi yang dapat berupa 

kegiatan ”pemanasan” (strategi pembelajaran dengan pemberian motivasi), 

sehingga anak tetap dapat mengekspresikan dirinya sesuai dengan apa yang 

diharapkan.   

 

2.1. 9 Strategi Pembelajaran ”Pemberian Motivasi” 

Strategi pembelajaran pada dasarnya sama dengan istilah strategi belajar 

mengajar, yang dapat diartikan sebagai perencanaan yang memuat rangkaian 

kegiatan yang didesain untuk mencapai pendidikan tertentu. Rangkaian kegiatan 

termasuk didalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber 

kekuatan dalam pembelajaran. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi 

yang telah ditetapkan, bisa terjadi dalam satu strategi menggunakan beberapa 

metode. 

Strategi pembelajaran dalam kegiatan menggambar bebas dapat berupa 

kegiatan ”pemanasan” (pemberian motivasi) untuk merangsang dan memberikan 

motif berekspresi kepada anak. Pemberian motivasi tersebut dapat berupa: 

pertama dengan bercerita atau berdialog dengan anak untuk membangkitkan 

perhatian dan rangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam 

berkarya. Tema ceritera atau dialog tentu saja yang menyentuh kehidupan anak. 

Cerita atau dialog akan menjadi menarik bila guru memperlihatkan foto, gambar 

atau film; kedua, memberikan anak pengalaman kontak langsung dengan alam 

secara sadar, misalnya dengan mengajak anak untuk mencermati keadaan 

sekelilingnya yang mungkin selama ini diabaikan seperti bunga-bunga yang 
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tumbuh di sekeliling sekolah, kawat listrik dan telepon yang simpang siur, pejalan 

kaki serta kendaraan yang lalu lalang. Untuk mengarahkan perhatian anak guru 

dapat mengajukan pertanyaan, seperti: ”warna bunga melati yang tumbuh di 

halaman sekolah dan berapa jumlah bunga yang sudah merekah, bagaimana sikap 

pejalan kaki yang menyeberang jalan, berapa meter tinggi tiang listrik”, dan 

sebagainya. Ketiga, mendemontrasikan proses penciptaan karya seni rupa yang 

akan diajarkan. 

Pemberian motivasi kepada anak dengan bercerita atau berdialog dapat 

dilaksanakan dalam waktu yang singkat kurang lebih 5-15 menit. Namun 

pembangkitan motivasi dalam bentuk kontak langsung dengan alam memerlukan 

waktu yang relatif lama dan dapat dirangkai dengan kegiatan lain (kegiatan jalan-

jalan atau darmawisata) sehingga tidak perlu mengambil waktu yang tersedia 

untuk praktik di kelas. Pada saat menjelang praktik dikelas guru tinggal 

memancing ingatan anak tentang apa yang telah diamatinya untuk 

membangkitkan motivasinya. Setelah anak termotivasi maka anak pun diminta 

untuk mengekspresikan dirinya secara bebas. Peran guru pada saat 

berlangsungnya ekspresi tersebut adalah mendampingi anak untuk memberikan 

bantuan dan pujian yang diperlukan. Dalam kaitannya dengan penilaian karya 

anak tentu saja guru harus kembali pada filosofi pendekatan ekspresi bebas, yaitu 

ekspresi anak bersifat unik dan alamiah serta tidak ada istilah benar atau salah 

dalam mengekspresikan dirinya melalui seni rupa. Penilaian yang diberikan 

bersifat apresiatif, yakni bersifat menerima dan menghargai apa yang 
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diungkapkan atau diciptakan oleh anak dengan menunjukkan kemungkinan 

peningkatan kualitas dari karya yang diciptakannya tersebut. 

 

2.1.10 Metode Bermain Anak Taman Kanak-kanak 

Bermain merupakan tuntutan dan kebutuhan yang esensial bagi anak TK. 

Melalui bermain anak akan dapat memuaskan tuntutan dan kebutuhan 

perkembangan dimensi motorik, kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, sosial, nilai 

dan sikap hidup. Melalui kegiatan bermain anak dapat mengembangkan 

kreativitasnya, dengan melakukan kegiatan yang mengandung kelenturan, 

memanfaatkan imajinasi atau ekspresi diri, dan  sebagainya. Dengan bermain anak 

akan memperoleh kesempatan memilih kegiatan yang disukainya, bereksperimen 

dengan bermacam bahan dan alat, berimajinasi, memecahkan masalah dan 

bercakap-cakap secara bebas, berperan dalam kelompok, bekerja sama dalam 

kelompok, dan memperoleh pengalaman yang menyenangkan (Moeslichatoen, 

2004:32-33). Fungsi bermain dapat meningkatkan perkembangan kognitif dan 

sosial, bahasa, disiplin, moral, kreativitas dan perkembangan fisik anak 

(Moeslichatoen, 2004:34). 

Terdapat dua penggolongan kegiatan bermain sesuai dengan anak usia TK, 

terdapat 4 bentuk penggolongan kegiatan bermain sesuai dengan dimensi 

perkembangan sosial anak oleh Gordon & Browne (dalam Moeslichatoen, 

2004:37), yaitu: bermain secara soliter, bermain secara paralel, bermain asosiatif 

dan bermain secara kooperatif; dan penggolongan kegiatan bermain berdasarkan 

pada kegemaran anak yaitu bermain bebas dan spontan, bermain pura-pura, 
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bermain cara membangun atau menyusun, dan bertanding atau berolah tangan 

(Moeslichatoen, 2004:38). Kegiatan bermain dengan cara membangun atau 

menyusun akan mengembangkan kreativitas anak. Di mana anak akan 

menggunakan imajinasinya membentuk sesuatu bangunan mengikuti daya 

khayalnya. Dan kemampuan masing-masing anak sangat bervariasi. 

Bermain dalam penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan ini adalah 

bermain yang dapat meningkatkan perkembangan kognitif, sosial, bahasa, 

disiplin, moral, dan kreativitas anak. Permainan tersebut merupakan cara atau 

strategi yang berpola terintegrasi dalam beberapa bidang pengembangan yaitu 

seni, bahasa, dan kognitif pada kegiatan menggambar bebas yang dilaksanakan. 

Dengan melakukan kegiatan yang mengandung dan memanfaatkan imajinasi atau 

ekspresi diri peserta didik. 

 

2.1.11 Kemampuan Menggambar Bebas 

Pada Kurikulum 2004 Standar Kompetensi (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2005:20) disebutkan bahwa bidang seni memiliki kompetensi dasar, 

yaitu anak mampu mengekspresikan diri dan berkreasi dengan berbagai gagasan 

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

Dengan beberapa hasil belajar yang diharapkan, salah satunya adalah anak dapat 

menggambar sederhana, dengan indikator sebagai berikut: menggambar bebas 

dengan berbagai media (kapur tulis, pensil warna, krayon, arang, dan bahan-bahan 

alam) dengan rapi; menggambar bebas dari bentuk dasar titik. lingkaran, segitiga, 

dan segi empat; menggambar orang dengan lengkap dan proposional; stempel / 
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mencetak dengan berbagai media (jari/finger painting, kuas, pelepah pisang, daun, 

bulu ayam) dengan lebih rapi. 

Implementasi kegiatan menggambar bebas muncul dengan pendekatan 

tematik dan beranjak dari tema yang menarik minat anak. Dijelaskan dalam 

Kurikulum 2004 Standar Kompetensi (Departemen Pendidikan Nasional, 2005:5), 

tema merupakan alat/sarana untuk mengenalkan berbagai konsep pada anak secara 

mudah dan jelas. Tema diberikan dengan tujuan menyatukan isi kurikulum dalam 

satu kesatuan yang utuh dan memperkaya perbendaharaan kata anak. Pemilihan 

tema dalam kegiatan pembelajaran hendaknya dikembangkan dari hal-hal yang 

paling dekat dengan anak, sederhana, serta menarik minat anak  

Kegiatan menggambar bebas dapat dikelompokkan dalam kegiatan 

bermain dengan cara membangun atau menyusun, misalnya dengan pensil 

berwarna (krayon) dan kertas gambar untuk membangun rumah, kereta api, 

jembatan, tumbuh-tumbuhan atau hewan secara grafis. Anak menarik garis 

lengkung atau lurus dengan bermacam pola yang diinginkan yang merupakan 

bangunan grafis dua dimensi (Moeslichatoen, 2004: 40). 

Penyaluran kreativitas anak dengan menggambar untuk menyalurkan 

perasaan dan bukan untuk menciptakan keindahan (Moeslichatoen, 2004: 41). 

Proses menciptakan gambar-gambar (bentuk-bentuk atau pola-pola) yang 

diinginkan inilah yang terpenting bukan pada hasil akhir. Menggambar 

merupakan ekspresi segala sesuatu yang muncul dalam kesadaran anak pada saat 

itu. Gambar yang diekspresikan bersifat simbolik. Anak menggambar sesuatu 

yang ada dalam ingatannya dan tidak memperhatikan proporsi, perspektif maupun 
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hubungan. Biasanya gambar yang dihasilkan tidak cermat dan tidak lengkap, 

cenderung mengikuti pola stereotip, dan bersifat transparan. Anak akan 

menggambar benda-benda yang sudah dikenal (rumah, binatang, pohon, orang 

dan lain-lain). Dan dalam menggambar anak menyukai warna-warna tetapi 

seringkali penggunaannya kurang tepat. Tingkat perkembangan intelektual anak 

berpengaruh pada kualitas gambar yang dibuatnya. 

Sementara itu, apa yang dimaksud dengan kemampuan, dijelaskan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:707-708) kemampuan memiliki arti 

kesanggupan, kecakapan, kekuatan.  Terkait penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan ini, maka yang dimaksud dengan kemampuan menggambar bebas 

adalah kecakapan anak dalam mengekspresikan diri dan berkreasi dengan 

berbagai gagasan imajinasi dan menggunakan berbagai media/bahan menjadi 

suatu karya (gambar). Kegiatan menggambar bebas yang dilaksanakan mengacu 

pada kurikulum yang berlaku. Dengan jadwal yang sudah baku dan dijabarkan 

dalam satuan kegiatan mingguan dan satuan kegiatan harian. Pembelajaran 

dilaksanakan dengan pendekatan ekspresi bebas, yaitu suatu strategi belajar 

mengajar yang berpusat pada peserta didik yang menjamin kebebasan peserta 

didik dalam berfantasi, berkreasi, dan membabarkannya. Proses pembelajaran 

dirancang dengan pola pembelajaran yang terintregrasi pada bidang kognitif dan 

bidang bahasa. Melalui strategi pembelajaran ”pemberian motivasi” untuk 

merangsang dan memberikan motif berekspresi kepada anak pada kegiatan 

bermain dengan cara membangun atau menyusun. Menggunakan media kertas 

gambar, krayon, cat air, dan pensil. Anak menarik garis lengkung atau lurus untuk 
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membangun bermacam bentuk (motif/bagan) yang merupakan bangunan grafis 

dua dimensi sesuai tema yang muncul dalam satuan kegiatan harian. 

 

2.1.12 Teknik Evaluasi Karya 

Memberikan evaluasi atau menilai karya seni rupa (menggambar, melukis, 

patung dan lain-lain) pada anak tidak hanya berdasarkan hasil karya anak saja, 

melainkan penilaian kegiatan berkarya seni tersebut dapat dilakukan dalam dua 

penilaian, yaitu penilaian pada proses kerja dan penilain hasil akhir (Margana 

dalam Widiyastuti, 2006). Penilaian proses kerja meliputi kesungguhan atau usaha 

yang dilakukan, kelancaran membuat rancangan, kelancaran menggunakan alat 

dan bahan, dan kesesuaian langkah-langkah pembuatan karya. Penilaian hasil 

akhir meliputi kreativitas, originalitas (kemurnian), komposisi, dan penguasaan 

teknik berkarya. 

Penilaian pada hasil karya saja tidak cukup karena bisa berdampak negatif 

pada anak-anak. Gabungan dari kedua jenis penilaian tersebut akan cenderung 

berdampak positif. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecenderungan guru 

(pendidik) dalam pemberian nilai baik hanya pada anak-anak yang berbakat saja. 

Namun kadangkala ada pula anak yang berbakat tetapi kurang dalam berusaha 

sehingga hasil gambarnya tidak memuaskan ataupun sebaliknya ada anak yang 

tidak berbakat tetapi berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga hasil 

gambarnya memuaskan. 

Dalam memberi nilai pada hasil karya anak bukan saja dihubungkan antara 

ketetapan gambar dengan keadaan obyek yang sesungguhnya. Di dalam 
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pemberian nilai sebuah karya gambar anak tidak ada pengertian bahwa gambar 

yang dihasilkan anak tersebut benar atau salah. Penilaian kegiatan menggambar 

lebih ditekankan pada kesungguhan, kedisiplinan, keberanian, dan kemurnian 

(originalitas) gambar yang dihasilkan oleh anak (Margana dalam Widiyastuti, 

2006). Pemberian nilai yang salah atau nilai yang cenderung rendah pada hasil 

gambar anak, memberikan kecenderungan yang berdampak anak akan cenderung 

frustasi dan tidak senang pada kegiatan menggambar. Penilaian hasil karya seni 

ini sekaligus berfungsi untuk memotivasi anak agar senang dengan kegiatan seni 

rupa, seperti menggambar, melukis, patung dan lain-lain. 

Rambu-rambu dalam memberi nilai atau mengevaluasi karya seni rupa 

anak yaitu sebuah karya seni dilihat dari aspek-aspek seperti: 1) originalitas atau 

kemurnian hasil karya seni, 2) kreativitas, 3) penguasaan teknik berkarya, dan 4) 

tema (Margana dalam Widiyastuti, 2006). Keoriginalitasan atau keaslian sebuah 

karya anak dapat dilihat berdasarkan tingkat usianya. Aspek kreativitas dapat 

dilihat sejauhmana bentuk-bentuk yang ditampilkan pada karya seperti komposisi 

warna, garis, bidang, dan bagaimana sebuah tema digarap. Penguasaan teknik 

dalam berkarya perlu mendapatkan perhatian dalam menilai sebuah karya. Untuk 

memudahkan juri menilai dalam suatu lomba menggambar atau melukis pada 

anak-anak maka diperlukan suatu tema yang memayungi dan ditetapkan dalam 

lomba tersebut. Tema tersebut tentunya juga digunakan oleh guru dalam 

memberikan tugas pada anak di sekolah, sehingga memudahkan guru dalam 

memberikan nilai. 
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Penilaian pada kegiatan menggambar bebas yang dilaksanakan pada 

penelitian tindakan kelas ini berdasarkan pada penilaian pada proses kerja dan 

penilaian hasil akhir. Penilaian pada proses kerja kegiatan menggambar tidak 

dengan pengertian, bahwa gambar yang dihasilkan peserta didik benar atau salah. 

Tetapi ditekankan pada kesungguhan, kedisiplinan, keberanian, dan kemurnian 

(originalitas) gambar yang dihasilkan oleh peserta didik. Disamping itu juga 

penilaian hasil karya untuk memotivasi peserta didik agar senang dengan kegiatan 

menggambar bebas. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Pemecahan permasalahan yang akan dikembangkan mengacu pada konsep 

pendidikan seni berbasis anak dapat dijabarkan sebagai berikut: bahwa pendidikan 

seni berorientasi pada anak menghasilkan konsep pendidikan seni berbasis anak 

(peserta didik), diberikan pada usia PAUD sampai dengan anak usia kelas 3 SD. 

Mengingat kisaran usia anak (peserta didik) tersebut dan usia anak TK termasuk 

di dalamnya, maka pendidikan seni yang diberikan pada TK hendaknya mengacu 

pada pendekatan ekspresi bebas. Dengan prinsip berikan kebebasan berekspresi 

pada anak, ini sesuai apa yang diungkapkan oleh Franz Cizek ”Bapak” 

pendekatan ekspresi bebas, yang dikembangkan oleh Herbert Read dan Viktor 

Lowenfeld, serta Frobell. Selain prinsip berikan kebebasan berekspresi pada anak, 

juga mengacu pada metode bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. 

Karena di TK memiliki kurikulum sebagai acuan proses belajar mengajar maka 

pendekatan ekspresi bebas yang terarahlah yang tepat untuk digunakan dalam 
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meningkatkan kemampuan menggambar bebas pada peserta didik TK pada 

umumnya, dan TK Negeri Pembina Kercamatan Jaten Kabupaten Karanganyar 

pada khususnya. 

Penerapan pendekatan ekspresi bebas secara terarah untuk meningkatkan 

kemampuan menggambar bebas pada peserta didik TK Negeri Pembina 

Kercamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dapat dilakukan dengan strategi 

pembelajaran ”pemberian motivasi” melalui cara antara lain: (1) Bercerita / 

berdialog dengan anak untuk membangkitkan perhatian dan rangsangan lahirnya 

motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya, (2) Memberikan anak 

pengalaman kontak langsung dengan alam secara sadar, dan (3) 

Mendemontrasikan proses menciptakan karya seni rupa yang akan diajarkan. 

Penerapan strategi belajar mengajar dengan pendekatan ekspresi bebas 

melalui strategi pembelajaran ”pemberian motivasi” tiga cara ini, juga merupakan 

strategi pembelajaran yang berpola terintregrasi dengan menyajikan konsep dari 

berbagai bidang studi di dalam sebuah unit proses pembelajaran. Yaitu: 1) dalam 

bidang seni: peserta didik dapat menggambar bebas dengan berbagai media 

(krayon, cat air) dengan rapi, dan mewarnai bentuk gambar sederhana dengan 

rapi; 2) dalam bidang bahasa: peserta didik dapat bercerita tentang gambar yang 

tersedia atau yang dibuat sendiri dengan urut dan bahasa yang jelas; dan 3) dalam 

bidang kognitif: peserta didik dapat memahami konsep-konsep sains sederhana 

yaitu mencoba dan menceritakan tentang apa yang terjadi jika warna dicampur.  

Secara ringkas dapat digambarkan kerangka pemikiran pemecahan 

masalah tersebut di atas, sebagai berikut: 
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Gambar 3. Kerangka Pemikiran 

 
  

2.3 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dirumuskan hipotesis 

tindakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Strategi pembelajaran ”pemberian motivasi” bercerita/berdialog dapat 

membangkitkan perhatian dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) 

pada peserta didik kelompok B1 TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten 

Kabupaten Karanganyar. 

2. Strategi pembelajaran ”pemberian motivasi” bercerita/berdialog dapat 

merangsang lahirnya motif dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) 

 
PRINSIP-PRINSIP: 

• METODE: BERMAIN SAMBIL BELAJAR DAN 
ATAU BELAJAR SAMBIL BERMAIN. 

• BERIKAN KEBEBASAN BEREKSPRESI PADA 
ANAK (Franz Cizek yang dikembangkan oleh Herbert 
Read dan Viktor Lowenfeld, Frobell). 
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(ANAK USIA PAUD-
SD KELAS 3) 

TERMASUK 
ANAK USIA 

TK 4-6TH 

PENDIDIKAN 
SENI 

(MENGGAMBAR 
BEBAS) MENGACU 

PENDEKATAN 
EKSPRESI 

BEBAS  
TERARAH 

PENERAPAN STRATEGI BELAJAR MENGAJAR DENGAN PENDEKATAN 
EKSPRESI BEBAS UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MENGGAMBAR BEBAS PADA PESERTA DIDIK TK STRATEGI 

PEMBELAJARAN 
“PEMBERIAN MOTIVASI” 

(Sofyan Salam) : 
1. Bercerita / berdialog 

dengan anak untuk 
membangkitkan perhatian 
dan rangsangan lahirnya 
motif yang dapat dijadikan 
dasar dalam berkarya. 

2. Memberikan anak 
pengalaman kontak 
langsung dengan alam 
secara sadar. 

3. Mendemontrasikan proses 
menciptakan karya seni 
rupa yang akan diajarkan. 

STRATEGI 
PEMBELAJARAN 

”BERPOLA 
TERINTREGRASI” 

(Andayani) : bidang seni, 
bidang bahasa, dan bidang 

kognitif.  

MEMUNGKINKAN 
MEMBANGKITKAN 
PERHATIAN, DAN 
MERANGSANG 
LAHIRNYA MOTIF 
DALAM 
BERKARYA, SERTA 
MENINGKATNYA 
KEMAMPUAN 
MENGGAMBAR 
BEBAS PESERTA 
DIDIK KELOMPOK 
B1 TK PEMBINA 
KECAMATAN 
JATEN KABUPATEN 
KARANGANYAR  
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peserta didik kelompok B1 TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten 

Kabupaten Karanganyar. 

3. Strategi pembelajaran ”pemberian motivasi” dengan tiga cara, yaitu 

bercerita/berdialog, kontak langsung dengan alam secara sadar, dan 

mendemonstrasikan proses menciptakan karya seni rupa yang akan 

diajarkan dapat meningkatkan kemampuan menggambar bebas peserta 

didik kelompok B1 TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten 

Karanganyar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas yang berkaitan erat dengan penelitian kualitatif, karena 

dalam pengumpulan datanya menggunakan pendekatan kualitatif (Sukmadinata, 

2007:140). Apa yang disebut dengan penelitian tindakan kelas sesungguhnya 

banyak ahli telah menjabarkan pengertiannya, seperti yang dijabarkan oleh 

Wiriaatmadja (2005: 11-13) di bawah ini, yaitu: 

(1).   Hopkins dalam Wiriaatmadja (2005) penelitian tindakan kelas merupakan 

penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan 

substantif, suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkuiri, atau suatu 

usaha seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlihat 

dalam proses perbaikan dan perubahan; 

(2).   Rapoport dalam Wiriaatmadja (2005) mengartikan penelitian tindakan kelas 

untuk membantu seseorang dalam mengatasi secara praktis persoalan yang 

dihadapi dalam situasi darurat dan membantu pencapaian tujuan ilmu sosial 

dengan kerjasama dalam kerangka etika yang disepakati bersama; 

(3).   Kemmis dalam Wiriaatmadja (2005) menjelaskan penelitian tindakan adalah 

sebuah bentuk inkuiri reflektif yang dilakukan secara kemitraan mengenai 

situasi sosial tertentu (termasuk pendidikan) untuk meningkatlan rasionalitas 

dan keadilan dari a) kegiatan praktek sosial atau pendidikan mereka, b) 
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pemahaman mereka mengenai kegiatan-kegiatan praktek pendidikan ini, dan 

c) situasi yang memungkinan terlaksananya kegiatan praktek ini; 

(4).  Ebbutt dalam Wiriaatmadja (2005) mengemukan penelitian tindakan adalah 

kajian sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktek pendidikan oleh 

sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, 

berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut; 

(5).  Elliott dalam Wiriaatmadja (2005) melihat penelitian tindakan sebagai kajian 

dari sebuah situasi sosial dengan kemungkinan tindakan untuk memperbaiki 

kualitas situasi sosial tersebut; 

(6).  Dewey dalam Wiriaatmadja (2005) penelitian kelas oleh guru merupakan 

kegiatan refleksi dalam berpikir dan bertindak dari guru, artinya refleksi 

berpikir dalam pengalaman pendidikan sebagai selalu aktif, ulet, dan selalu 

mempertimbangkan segala bentuk pengetahuan yang akan diajarkan 

berdasarkan keyakinan adanya alasan-alasan yang mendukung dan 

memikirkan kesimpulan dan akibat-akibatnya ke mana pengetahuan itu akan 

membawa peserta didik. Sedangkan tindakan reflektif guru dalam praktek 

sehari-harinya harus banyak melakukan pengambilan kesimpulan dan untuk 

mencapai kesimpulan yang benar perlu bereksperimen dan melakukan tes. 

Logika pertumbuhan menyuruhnya memikirkan saran-saran perbaikan, 

mengujinya melalui pengamatan objek dan peristiwa, mengambil 

kesimpulan, mencobanya dalam tindakan yang membuktikan kehandalan 

perbaikan itu, atau menyambut perbaikan, atau menolaknya sama sekali. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas secara singkat dapat disimpulkan, bahwa 

penelitian tindakan kelas adalah bagaimana sekelompok guru dapat 

mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran mereka, dan belajar dari 

pengalaman mereka. Guru dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam 

praktek pembelajaran yang telah mereka lakukan dan melihat pengaruh nyata dari 

upaya tersebut. Dan tujuan penelitian tindakan kelas (Sukmadinata, 2007:144) 

adalah meningkatkan profesionalisme pelaksana (guru, dosen, admnistrator, dll), 

dan meningkatkan kualitas hasil karyanya (kualitas peserta didik). 

 Sementara secara garis besar Wardhani (2007) menjelaskan bahwa 

penelitian tindakan kelas merupakan terjemahan dari Classroom Action Research, 

yaitu satu Action Research yang dilakukan di kelas.  Action Research, sesuai 

dengan arti katanya, diterjemahkan menjadi penelitian tindakan oleh Carr & 

Kemmis dalam Wardhani (2007) dengan sejumlah ide pokok sebagai berikut: 1) 

penelitian tindakan adalah satu bentuk inkuiri atau penyelidikan yang dilakukan 

melalui refleksi diri, 2) penelitian tindakan dilakukan oleh peserta yang terlibat 

dalam situasi yang diteliti seperti guru, siswa, atau kepala sekolah, 3) penelitian 

tindakan dilakukan dalam situai sosial, termasuk situasi pendidikan, 4) tujuan 

penelitian tindakan adalah memperbaiki; dasar pemikiran dan kepantasan dari 

praktik-praktik, pemahaman terhadap praktik tersebut serta situasi atau lembaga 

tempat praktik tersebut dilaksanakan. Dari keempat ide pokok tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penelitian tindakan merupakan penelitian dalam bidang sosial 

yang menggunakan refleksi diri sebagai metode utama, dilakukan oleh orang yag 

terlibat di dalamnya, serta bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam berbagai 
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aspek. Selanjutnya dengan berbekal pengertian tersebut yang diadaptasi dalam 

pengertian penelitian tindakan kelas yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di 

dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. 

Karakteristik penelitian tindakan kelas adalah adanya masalah dipicu oleh 

munculnya kesadaran pada diri guru bahwa praktek yang dilakukannya selama ini 

di kelas mempunyai masalah yang perlu diselesaikan; ciri yang esensial dari 

penelitian tindakan kelas adalah penelitian melalu refleksi diri (self-reflective 

inquiry); penelitian tindakan kelas dilakukan di dalam kelas; dan penelitian 

tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Apapun kunci utama 

dalam penelitian tindakan kelas adalah adanya tindakan (action) yang dilakukan 

berulang-ulang dalam rangka mencapai perbaikan yang diinginkan. 

 

3.2 Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten 

Kabupaten Karanganyar yang terletak di Jalan Manggis 10 Perumnas Ngringo 

Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Kode Pos 57772, dengan luas tanah 

kurang lebih 800 m2. Memiliki lokasi yang sangat strategis dan mudah dijangkau 

dari seluruh wilayah kelurahan Ngringo. Juga berada dekat puskesmas sehingga 

memudahkan akses kesehatan, utamanya bagi peserta didik. Termasuk TK 

berpotensi dengan jumlah peserta didik 125 anak, yang terperinci kelompok A 51 

anak dan kelompok B 74 anak. Pengajar kelas berjumlah lima orang, satu 

pengajar seni tari, dua pengajar agama, dan satu penjaga sekolah. Sarana 
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penunjang dalam kegiatan menggambar bebas yang tersedia di dalam kelas, 

adalah meja kursi untuk setiap peserta didik dan papan tulis dari triplek berwarna 

hitam. 

Subjek penelitian adalah peserta didik kelompok B 1 yang berjumlah 24 

anak baru. Dengan asumsi belum memiliki bekal dan terlatih motorik halusnya. 

Belum dikuasainya kompetensi motorik halus menjadikan kendala bagi anak 

dalam menggambar bebas, sehingga akan menjadi suatu hambatan guru dalam 

memberikan pembelajaran dalam kegiatan bidang seni, khususnya dalam kegiatan 

menggambar bebas. Disamping itu, tidak adanya pengajar untuk kegiatan seni 

rupa, khusus dalam kegiatan menggambar bebas, sehingga kesempatan peserta 

didik untuk berekspresi dan berkarya seni rupa sangat tergantung pada pengajar 

kelas. 

Jangka waktu penelitian secara keseluruhan dalam kurun 6 bulan, yaitu 

mulai bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli 2008. Jadwal pelaksanaan 

tindakan menyesuaikan dengan jadwal yang ada di TK Negeri Pembina 

Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1   Tahap Persiapan Tindakan  

Merupakan kegiatan tim peneliti (peneliti dan guru) yang meliputi: 1) 

Menjajagi kemampuan motorik halus anak; 2) Mengidentifikasi hambatan guru 

dalam pembelajaran menggambar bebas; 3) Mengadakan diskusi bersama dengan 
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para guru kelompok B; dan 4) Menentukan langkah-langkah dalam pembelajaran 

menggambar bebas yang akan dilaksanakan. 

 

3.3.2 Tahap Penerapan Tindakan 

Penelitian ini mekanisme kerjanya diwujudkan dalam bentuk 3 siklus yang 

setiap siklusnya tercakup 4 kegiatan. Yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

observasi, dan (4) refleksi (Soedarsono, 1996/1997 : 16).  

a. Rancangan Siklus I 

1). Tahap perencanaan yang mencakup kegiatan: 

a). Peneliti bersama guru merancang skenario kegiatan menggambar bebas 

dengan strategi belajar mengajar dengan pendekatan ekspresi bebas secara 

terarah melalui strategi pembelajaran dengan “pemberian motivasi” 

melalui tiga cara, yaitu (1) bercerita/berdialog dengan anak untuk 

membangkitkan perhatian dan rangsangan lahirnya motif yang dapat 

dijadikan dasar dalam berkarya pada kegiatan menggambar bebas; (2) 

memberikan anak pengalaman kontak langsung dengan alam secara sadar; 

dan (3) mendemontrasikan proses menciptakan karya seni rupa yang akan 

diajarkan. Pembangkitan motivasi lebih ditekan pada bentuk bercerita  

/berdialog dengan anak untuk membangkitkan perhatian dan rangsangan 

lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya pada kegiatan 

menggambar bebas. Langkah ini diambil karena peserta didik sudah 

terbiasa kontak langsung dengan tema lingkungan sekolah tempat mereka 

bermain sambil belajar setiap hari. Peserta didik juga sudah terbiasa 
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dengan bahan (krayon) yang digunakan dalam berkarya. Tema yang 

dipilih adalah lingkungan sekolah. Langkah-langkah yang direncanakan 

sebagai berikut: (1) Guru bercerita/berdialog dengan anak untuk 

membangkitkan perhatian dan rangsangan lahirnya motif yang dapat 

dijadikan dasar dalam berkarya, dengan tema lingkungan sekolah; (2) 

Guru memperlihatkan gambar (contoh lukisan anak yang bertema sekolah) 

untuk memberikan apresiasi pada peserta didik, membangkitkan perhatian 

dan rangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya; 

(3) Peserta didik melaksanakan kegiatan menggambar bebas sesuai tema, 

teknik yang digunakan adalah teknik kering dengan media kertas 

berukuran A4 dan bahan/ alat krayon; (4) Di akhir kegiatan guru 

memperlihatkan hasil karya terbaik dari peserta didik di depan kelas untuk 

menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap karya sendiri dan 

orang lain (karya teman sendiri); dan (5) mengevaluasi dan menganalisis 

hasil karya sebagai bahan pertimbangan tingkat keberhasilan siklus I. 

b). Peneliti dan Guru menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan peserta 

didik dalam berkarya.  

2). Tahap Pelaksanaan, dilakukan dengan mengadakan pembelajaran yang 

dalam satu siklus ada 2 kali tatap muka, masing-masing tatap muka diberikan 

selama 60 menit, sesuai skenario kegiatan yang telah dirancang. Pada siklus 

ini pembelajaran dilakukan oleh guru kelompok B 1. Sedang peneliti 

melakukan observasi terhadap proses pembelajaran di dalam kelas. 
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3). Tahap Observasi, dilakukan oleh peneliti dengan mengamati aktivitas guru 

dalam bercerita/berdialog untuk membangkitkan perhatian dan rangsangan 

lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya. Peneliti juga 

mengamati aktivitas peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran 

kegiatan menggambar bebas. Di samping itu peneliti juga mengamati hasil 

karya (gambar) peserta didik guna memperoleh data yang lengkap.  

4). Tahap analisis dan refleksi, dilakukan oleh peneliti dengan cara menganalisis 

hasil karya dan hasil observasi. Analisis dilakukan terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan 

pada bagian mana yang telah memenuhi target, bagian mana yang perlu 

diperbaiki dan disempurnakan. Kualitas kegiatan menggambar bebas 

dinyatakan telah mengalami perbaikan apabila capaian pada indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan sesuai dengan target atau bahkan 

melebihinya. Indikator keberhasilan memenuhi target apabila: 1) cerita / 

dialog yang dibawakan guru dapat membangkitkan perhatian peserta didik 

yaitu menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan 

menggambar dengan baik; 2) cerita / dialog yang dibawakan guru dapat 

merangsang lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya, yaitu 

peserta didik secara maksimal mampu menggoreskan bentuk (motif/bagan) di 

atas kertas yang disediakan; 3) meningkatnya kualitas hasil peserta didik 

dalam kegiatan menggambar bebas     
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b. Rancangan Siklus II 

Pada siklus II perencanaan tindakan dikaitkan pada hasil yang telah 

dicapai pada tindakan dalam siklus I sebagai usaha perbaikan dan penyempurnaan 

terhadap strategi belajar mengajar dengan pendekatan ekspresi bebas secara 

terarah melalui strategi pembelajaran dengan “pemberian motivasi” melalui tiga 

cara, yaitu (1) bercerita / berdialog dengan anak untuk membangkitkan perhatian 

dan rangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya pada 

kegiatan menggambar bebas; (2) memberikan anak pengalaman kontak langsung 

dengan alam secara sadar; dan (3) mendemontrasikan proses menciptakan karya 

seni rupa yang akan diajarkan. Pembangkitan motivasi lebih ditekan pada bentuk 

bercerita/berdialog dengan anak untuk membangkitkan perhatian dan rangsangan 

lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya pada kegiatan 

menggambar bebas. Tema yang dipilih adalah tema binatang.  

1). Tahap perencanaan yang mencakup kegiatan: 

a). Peneliti bersama guru merancang skenario kegiatan menggambar bebas 

dengan strategi pembelajaran dengan pemberian motivasi melalui cara 

bercerita/berdialog dengan peserta didik untuk membangkitkan perhatian 

dan rangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya, 

dengan tema binatang. Langkah-langkah yang direncanakan adalah: (1) 

Guru bercerita/berdialog dengan tema binatang pada peserta didik; (2) 

Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu anak-anak yang bertema 

binatang; (3) Guru mengajak peserta didik mengamati gambar binatang 

yang ada di dinding luar kelas; (4) Peserta didik melaksanakan kegiatan 
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menggambar bebas sesuai tema, teknik yang digunakan adalah teknik 

kering dengan media kertas dan bahan/alat krayon; (5) Di akhir kegiatan 

guru memperlihatkan hasil karya terbaik dari peserta didik di depan kelas 

untuk menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap karya sendiri 

dan orang lain (karya teman sendiri); dan (6) mengevaluasi dan 

menganalisis hasil karya sebagai bahan pertimbangan tingkat keberhasilan 

siklus II. 

b). Peneliti dan Guru menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan peserta 

didik dalam berkarya.   

2). Tahap Pelaksanaan, dilakukan dengan mengadakan pembelajaran yang 

dalam satu siklus ada 2 kali tatap muka, masing-masing tatap muka diberikan 

selama 60 menit, sesuai skenario kegiatan yang telah dirancang. Pada siklus 

ini pembelajaran dilakukan oleh guru kelompok B 1. Sedang peneliti 

melakukan observasi terhadap proses pembelajaran di luar kelas pada saat 

peserta didik mengamati gambar binatang yang ada di tembok luar dan  di 

dalam kelas saat peserta didik menggambar. 

3). Tahap Observasi, dilakukan oleh peneliti dengan mengamati aktivitas guru 

dalam bercerita/berdialog untuk membangkitkan perhatian dan rangsangan 

lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya, dan aktivitas guru 

dalam memberikan anak pengalaman kontak langsung dengan mengamati 

gambar binatang yang ada di dinding luar kelas. Peneliti juga mengamati 

aktivitas peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran kegiatan 
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menggambar bebas. Di samping itu peneliti juga mengamati hasil karya 

(gambar) peserta didik guna memperoleh data yang lengkap. 

4). Tahap analisis dan refleksi, dilakukan oleh peneliti dengan cara menganalisis 

hasil karya dan hasil observasi. Analisis dilakukan terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan 

pada bagian mana yang telah memenuhi target, bagian mana yang perlu 

diperbaiki dan disempurnakan. Kualitas kegiatan menggambar bebas 

dinyatakan telah mengalami perbaikan apabila capaian pada indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan sesuai dengan target atau bahkan 

melebihinya. Indikator keberhasilan memenuhi target apabila: 1) bentuk cerita 

/ dialog yang dibawakan guru dapat membangkitkan perhatian peserta didik 

yaitu menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan 

menggambar dengan baik; 2) bentuk cerita / dialog yang dibawakan guru 

dapat merangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam 

berkarya, yaitu peserta didik secara maksimal mampu menggoreskan bentuk 

(motif/bagan) di atas kertas yang disediakan; 3) meningkatnya kualitas hasil 

peserta didik dalam kegiatan menggambar bebas     

c. Rancangan Siklus III 

Guna meningkatkan penguasaan peserta didik akan teknik dan bahan/alat 

yang digunakan dalam kegiatan menggambar bebas, dan meningkatkan hasil 

kemampuan menggambar bebas peserta didik. Juga perbaikan dan 

penyempurnaan strategi pembelajaran yang ditetapkan. Pada siklus ke III ini, 

diterapkan Strategi Pembelajaran dengan “Pemberian Motivasi” melalui tiga cara, 
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yaitu (1) bercerita/berdialog dengan anak untuk membangkitkan perhatian dan 

rangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya pada 

kegiatan menggambar bebas; (2) memberikan anak pengalaman kontak langsung 

dengan alam secara sadar; dan (3) mendemontrasikan proses menciptakan karya 

seni rupa yang akan diajarkan. Pembangkitan motivasi dalam bentuk kontak 

langsung dengan alam yang memerlukan waktu relatif lama dirangkai dengan 

kegiatan lain (kegiatan jalan-jalan) sehingga tidak perlu mengambil waktu yang 

tersedia untuk praktik di kelas. 

Penerapan strategi pembelajaran pemberian motivasi melalui tiga cara ini 

merupakan strategi pembelajaran yang berpola terintregrated dengan menyajikan 

konsep dari berbagai bidang studi di dalam sebuah unit proses pembelajaran. 

Dalam bidang Bahasa: peserta didik dapat bercerita tentang gambar yang tersedia 

atau yang dibuat sendiri dengan urut dan bahasa yang jelas; Bidang konitif: 

peserta didik dapat memahami konsep-konsep sains sederhana yaitu mencoba dan 

menceritakan tentang apa yang terjadi jika warna dicampur; Bidang Seni: peserta 

didik dapat menggambar bebas dengan berbagai media (krayon, cat air) dengan 

rapi, dan mewarnai bentuk gambar sederhana dengan rapi. 

Adapun Tema dalam kegiatan menggambar pada siklus III adalah 

lingkungan sekolah. Teknik yang digunakan teknik basah dengan media kertas 

dan bahan/alat cat air dan kuas. Penerapan strategi pembelajaran pada siklus III ini 

lebih ditekankan pada cara mendemontrasikan proses menciptakan karya seni rupa 

yang diajarkan. Guna mengenalkan warna (campuran warna) dan teknik 

menggambar bentuk (motif/bagan) dengan kuas. 
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1). Tahap perencanaan yang mencakup kegiatan: 

a). Peneliti bersama guru merancang skenario kegiatan menggambar bebas 

dengan strategi pembelajaran dengan pemberian motivasi melalui tiga 

cara, yaitu (1) bercerita/berdialog dengan peserta didik untuk 

membangkitkan perhatian dan rangsangan lahirnya motif yang dapat 

dijadikan dasar dalam berkarya pada kegiatan menggambar bebas; (2) 

Memberikan anak pengalaman kontak langsung dengan alam secara sadar, 

dan (3) Mendemontrasikan proses menciptakan karya seni rupa yang akan 

diajarkan. Langkah-langkah yang direncanakan adalah: (1) Guru 

bercerita/berdialog pada peserta didik dan guru memancing ingatan peserta 

didik tentang apa yang telah diamatinya untuk membangkitkan 

motivasinya. (2) Guru mengajak  peserta didik menyanyikan lagu anak-

anak yang sesuai tema; (3) Peserta didik melaksanakan kegiatan 

menggambar bebas sesuai tema, teknik yang digunakan adalah teknik 

basah dengan media kertas dan bahan/alat cat air dan kuas; (4) Diakhir 

kegiatan guru memperlihatkan hasil karya terbaik dari peserta didik di 

depan kelas untuk menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap 

karya sendiri dan orang lain (karya teman sendiri); dan (5) mengevaluasi 

dan menganalisis hasil karya sebagai bahan pertimbangan tingkat 

keberhasilan siklus III. 

b). Guru mengajak peserta didik mengamati lingkungan sekolah dan gambar 

binatang yang ada di dinding luar kelas. 
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c). Melakukan demonstrasi menggambar dengan teknik basah, dilakukan 

untuk mengenalkan warna (pencampuran warna) dan mengores dengan 

kuas. Karena menggambar dengan kuas dan cat air masih merupakan hal 

baru bagi peserta didik. 

d). Peneliti dan Guru menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan peserta 

didik dalam berkarya. 

2). Tahap Pelaksanaan, dilakukan dengan mengadakan pembelajaran yang 

dalam satu siklus ada 3 kali tatap muka, masing-masing tatap muka diberikan 

selama 60 menit, sesuai skenario kegiatan yang telah dirancang. Pelaksanaan 

kontak langsung dengan alam diberikan secara terpisah, yaitu pada satu kali 

tatap muka yang pertama guru mengajak peserta didik mengamati lingkungan 

sekolah dan gambar binatang yang ada di dinding luar kelas selama kurang 

lebih 40 menit. Kemudian dilanjutkan kegiatan mengenalkan warna (bermain 

warna) dengan cat air dan mengores dengan kuas, kurang lebih 20 menit. Pada 

siklus ini pembelajaran dilakukan oleh guru kelompok B 1. Sedang peneliti 

melakukan observasi terhadap proses pembelajaran di luar kelas pada saat 

peserta didik mengamati lingkungan sekolah dan gambar binatang yang ada di 

tembok luar dan  di dalam kelas saat peserta didik menggambar.   

3). Tahap Observasi, dilakukan oleh peneliti dengan mengamati aktivitas guru 

dalam bercerita/berdialog untuk membangkitkan perhatian dan rangsangan 

lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya; mengamati 

aktivitas guru dalam memberikan pengalaman kontak langsung dengan 

kegiatan jalan-jalan; dan aktivitas guru dalam mengenalkan warna (bermain 
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warna) dengan cat air. Peneliti juga mengamati peserta didik dalam 

melaksanakan proses pembelajaran kegiatan menggambar bebas dengan 

teknik basah (cat air dan kuas). Di samping itu peneliti juga mengamati hasil 

karya (gambar) peserta didik guna memperoleh data yang lengkap. 

4). Tahap analisis dan refleksi, dilakukan oleh peneliti dengan cara menganalisis 

hasil karya dan hasil observasi. Analisis dilakukan terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan 

pada bagian mana yang telah memenuhi target, bagian mana yang perlu 

diperbaiki dan disempurnakan. Kualitas kegiatan menggambar bebas 

dinyatakan telah mengalami perbaikan apabila capaian pada indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan sesuai dengan target atau bahkan 

melebihinya. Indikator keberhasilan memenuhi target apabila: 1) bentuk cerita 

/ dialog yang dibawakan guru dapat membangkitkan perhatian peserta didik 

yaitu menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan 

menggambar dengan baik; 2) bentuk cerita / dialog yang dibawakan guru 

dapat merangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam 

berkarya, yaitu peserta didik secara maksimal mampu menggoreskan bentuk 

(motif/bagan) di atas kertas yang disediakan; 3) meningkatnya kualitas hasil 

peserta didik dalam kegiatan menggambar bebas dengan penerapan strategi 

pembelajaran pada siklus III lebih ditekankan pada cara mendemontrasikan 

proses menggambar dengan teknik basah, dilakukan untuk mengenalkan 

warna atau campuran warna yang dihasilkan dari warna yang telah disediakan 

dan teknik menggambar bentuk (motif/bagan) dengan kuas. 
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3.3.3 Model Penelitian Tindakan Kelas 

Model penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara garis besar terdapat 

empat tahapan yang dilalui (Arikunto, 2006:16-19), yaitu: (1) perencanaan 

(planning); (2) pelaksanaan (acting); (3) pengamatan (observing); dan (4) refleksi 

(reflecting). Tahapan (siklus) dalam penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

ini terdiri dari 3 siklus. Model tahapan (siklus) tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Model Tahapan Penelitian 

Keterangan: 
(1) Perencanaan (planning), dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, 

mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut 
dilakukan; 

(2) Pelaksanaan (acting), yang merupakan implementasi atau penerapan isi 
rancangan, yaitu mengenai tindakan kelas; 

(3) Pengamatan (observing), kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat;  
(4) Refleksi (reflecting), merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa 

yang sudah dilakukan. 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi 

Perencanaan 

SIKLUS III 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi (Kesimpulan) 
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3.3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data digunakan dengan tiga kelompok teknik 

pengumpulan data yang disebut sebagai strategi pekerjaan lapangan primer, yaitu 

pengalaman, pengungkapan, dan pengujian (Wolcott, (1992) dalam Sukmadinata, 

2007:151-152). Pengalaman (experincing) dilakukan dalam bentuk observasi 

terstruktur dan partisipasif, peneliti melakukan obsevasi sambil ikut serta dalam 

kegiatan yang sedang berjalan. Peneliti mengamati aktivitas guru dan peserta 

didik dalam melaksanakan proses pembelajaran menggambar bebas dari awal 

hingga akhir pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang 

kesungguhan dan keaktifan peserta didik dalam menyelesaikan kegiatan 

menggambar bebas, kemampuan peserta didik dalam menggoreskan bentuk 

(motif/bagan) di atas kertas gambar, dan tingkat kualitas hasil anak dalam 

kegiatan menggambar bebas. 

Peneliti juga melakukan pengungkapan (enquiring) dengan wawancara 

informal secara mendalam terhadap guru pada saat penelitian ini dilakukan, yaitu 

tentang kemampuan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam menggambar 

bebas dan mengidentifikasikan kesulitan-kesulitan setelah penerapan pendekatan 

ekspresi bebas dilaksanakan. 

Teknik pengumpulan data lainnya adalah pembuktian (examining), 

dilakukan dengan mencari bukti-bukti dokumenter, seperti: dokumen arsip, jurnal, 

peta, audio dan video tape, benda-benda bersejarah, dan catatan lapangan. Dalam 

penelitian tindakan ini merupakan sekumpulan karya atau portofolio kerja yang 

dihasilkan oleh peserta didik dalam melaksanakan tugas dan latihan yang 
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diberikan. Sehingga dapat diukur tingkat kemampuan peserta didik dalam 

menggambar bebas, seperti kemampuan peserta didik dalam menggoreskan 

bentuk (motif/bagan) di atas kertas gambar yang telah disediakan dan mewarnai 

bentuk (motif/bagan) tersebut. 

   

3.3.5 Uji Validitas Data 

Peneliti menggunakan triangulasi sumber data dari data tentang kesulitan-

kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam melaksanakan tugas dan latihan, 

yang selanjutnya dikonfirmasikan kepada guru ataupun sebaliknya. Di samping 

itu juga digunakan triangulasi metode, seperti pengamatan terhadap sikap peserta 

didik selama proses pembelajaran, juga mengidentifikasikan kesulitan-kesulitan 

atau kelemahan yang ada dari wawancara dengan guru, serta analisis dokumen 

yang berupa sekumpulan karya atau portofolio kerja yang dihasilkan oleh peserta 

didik. Selain itu, peneliti juga melakukan diskusi bersama dalam kelompok 

penelitian (guru dan peneliti) untuk membahas kemajuan yang telah dicapai 

berdasarkan pendapat masing-masing kemudian diambil suatu kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1 Gambaran Umum Latar Penelitian 

TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar terletak di 

Jalan Manggis 10 Perumnas Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar 

Kode Pos 57772, dengan luas tanah kurang lebih 1500 m2. Memiliki lokasi yang 

sangat strategis dan terletak di pinggir jalan utama, sehingga mudah dijangkau 

oleh warga dari seluruh wilayah Perumnas Ngringo khususnya dan kelurahan 

Ngringo umumnya, baik dengan kendaraan pribadi maupun umum. Lokasi TK 

berdekatan dengan puskesmas, ini memudahkan akses kesehatan bagi warga TK 

utamanya peserta didik. Disamping itu, juga bersebelahan dengan lapangan 

sehingga bila dibutuhkan untuk kegiatan motorik kasar yang memerlukan ruang 

yang luas telah tersedia. 

Sarana prasarana yang dimiliki TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten 

Kabupaten Karanganyar terdiri atas gedung sekolah seperti 2 ruang kelas, 1 ruang 

perpustakaan, aula, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang UKS, ruang penjaga, 

dan kamar mandi. Pada halaman sekolah terdapat beberapa permainan seperti 

jungkitan, perosotan, bola dunia dan ayunan. Disamping itu, untuk menambah 

keasrian TK di halaman ditanami bermacam-macam bunga, dan diberi gambar 

binatang pada beberapa tembok luar ruangan yang ada.  
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Kompetensi akademik para staf pengajar cukup memadai, terdiri atas 5 

(lima) pengajar kelas dengan standar kelulusan yaitu 2 (dua) orang lulusan 

KPGTK, 1 (satu) lulusan SPG TK, dan 2 (dua) orang lulusan D2 TK;  juga 

terdapat 1 (satu) pengajar seni tari dengan lulusan D3 Seni Tari. Untuk bidang 

agama terdapat 2 (dua) pengajar untuk agama islam dan nasrani (kristen, 

katholik). Disamping itu, TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten 

Karanganyar juga memiliki 1 (satu) penjaga sekolah dengan dibantu 1 (satu) 

orang penjaga kantin. 

Jumlah peserta didik terdiri atas 125 anak, yang terperinci jumlah 

kelompok A 51 anak dan jumlah kelompok B 74 anak, dibagi menjadi 5 kelas 

yaitu 3 kelas kelompok B dan 2 kelas kelompok A. Potensi peserta didik dilihat 

dari jumlah peminat yang ada pada setiap tahun pendaftaran sangat luar biasa. Hal 

ini terbukti setiap tahun TK Pembina mendapatkan peserta didik dengan jumlah 

yang banyak. Ini menunjukkan bahwa TK ini menjadi favorit pilihan dari peserta 

didik baru. Disamping itu, lulusan dari TK Pembina yang telah memasuki SD juga 

banyak menduduki perikat 10 besar di SD pilihan masing-masing, ini 

menunjukkan bahwa hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan selama 

di TK banyak memberi kontribusi bagi lulusan tersebut. Hal ini pula yang menjadi 

daya tarik bagi sebagian orang tua atau wali dari peserta didik di TK Pembina, 

dalam data keadaan orang tua sebagian besar memiliki pekerjaan swasta, seperti 

buruk pabrik, pegawai swasta, pedagang atau wirausaha, dan hanya sebagian kecil 

dari mereka sebagai pegawai negeri sipil. Suatu asumsi mendasar dengan 



84 
 

  

penghasilan yang didapat, orangtua menghendaki tidak perlu untuk memberikan 

les atau privat tambahan sebagai bekal anaknya memasuki SD. 

Namun demikian untuk pengembangan bidang seni (kegiatan 

menggambar) TK Pembina dirasa kurang, disebabkan minimnya pembinaan dan 

pengembangan yang dilakukan oleh TK Pembina. Ini dibuktikan dengan tidak 

banyaknya prestasi yang didapat, utamanya pada kegiatan menggambar. 

Pembelajaran bidang seni khususnya kegiatan menggambar bebas hanya diberikan 

di dalam kelas sesuai dengan rancangan Satuan Kegiatan Harian yang disusun 

oleh guru berdasarkan Kurikulum yang berlaku. Sementara itu, kegiatan bidang 

seni berdasarkan kurikulum 2004 Standar Kompetensi memiliki delapan hasil 

belajar, yaitu: anak dapat menggambar sederhana; anak dapat mewarnai 

sederhana; anak dapat menciptakan sesuatu dengan berbagai media; anak dapat 

mengekspresikan diri dalam bentuk gerakan sederhana; anak dapat menyanyi dan 

memainkan alat musik sederhana; anak dapat menampilkan sajak sederhana 

dengan gaya; anak dapat mengekspresikan gerakan berdasarkan cerita dan lagu; 

dan anak dapat melakukan gerakan pantomin. Dimana ke delapan hasil belajar 

tersebut diharapkan muncul dalam susunan Satuan Kegiatan Harian dalam satu 

semester sesuai tema. Persoalan lain yang perlu dicermati, bahwa kompetensi 

guru dalam kegiatan seni tidak keseluruhan bidang seni menguasai secara 

maksimal. Tentu hal ini akan menghambat dalam pembinaan dan pengembangan 

seni yang diharapkan dapat berlangsung secara maksimal sebagai bekal 

pengembangan seluruh kompetensi peserta didik. 
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Kurang maksimalnya kompetensi guru dalam kegiatan seni (kegiatan 

menggambar) berdampak pada kurang tepatnya pemilihan strategi pembelajaran 

yang dipilih. Salah satu contoh strategi pembelajaran yang telah dilaksanakan, 

dengan pemberian contoh menggambar dipapan tulis yang berakibat terjadinya 

keseragaman bentuk (motif/bagan) yang dihasilkan peserta didik. Sehingga tanpa 

disadari bahwa kebebasan berekspresi dalam berkarya seni menjadi terkebiri, anak 

merasa takut untuk mengungkapkan ekspresinya, takut salah tidak sama dengan 

yang digambar dan dicontohkan oleh guru dipapan tulis. Dengan kata lain 

keberanian berekspresi dan berkreasi menjadi terbelenggu sehingga mematikan 

daya kreativitas yang dimiliki oleh anak. 

Satu hal yang perlu disadari oleh guru bahwa, hasil gambar anak 

merupakan sesuatu yang unik dan mencerminkan karakter individu anak. 

Keberagaman gaya dan keunikan inilah yang perlu disadari oleh guru, sehingga 

anak akan memperoleh bimbingan dan pembinaan yang baik dan tepat.  

 

4.2 Deskripsi Tiap Siklus 

4.2.1 Siklus 1 

Pada siklus pertama ini, tema kegiatan menggambar bebas adalah 

lingkungan sekolah dan teknik yang digunakan teknik kering dengan media kertas 

gambar berwarna putih berukuran A4 dan bahan/alat krayon. Pada siklus ke I 

diterapkan strategi belajar mengajar dengan pendekatan ekspresi bebas secara 

terarah melalui strategi pembelajaran dengan “pemberian motivasi” melalui tiga 

cara, yaitu (1) bercerita/berdialog dengan anak untuk membangkitkan perhatian 
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dan rangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya pada 

kegiatan menggambar bebas; (2) memberikan anak pengalaman kontak langsung 

dengan alam secara sadar; dan (3) mendemontrasikan proses menciptakan karya 

seni rupa yang akan diajarkan. Pembangkitan motivasi lebih ditekan pada bentuk 

bercerita/berdialog dengan anak untuk membangkitkan perhatian dan rangsangan 

lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya pada kegiatan 

menggambar bebas. Langkah ini diambil karena peserta didik sudah terbiasa 

kontak langsung dengan tema lingkungan sekolah tempat mereka bermain sambil 

belajar setiap hari. Peserta didik juga sudah terbiasa dengan bahan (krayon) yang 

digunakan dalam berkarya. 

Pada penerapan strategi belajar mengajar dengan pendekatan ekspresi 

bebas secara terarah melalui strategi pembelajaran dengan ”pemberian motivasi” 

bercerita/berdialog untuk membangkitkan perhatian dan rangsangan lahirnya 

motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya, peneliti mengawali dengan 

melakukan tahap perencanaan tindakan yang mencakup kegiatan: 

a. Merancang skenario kegiatan menggambar bebas dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: (1) Guru bercerita/berdialog dengan peserta didik untuk 

membangkitkan perhatian dan rangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan 

dasar dalam berkarya, tema cerita/dialog adalah lingkungan sekolah; (2) Guru 

memperlihatkan gambar (contoh lukisan anak yang bertema sekolah) untuk 

memberikan apresiasi pada peserta didik, membangkitkan perhatian dan 

rangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya, juga 

contoh pewarnaan (finishing gambar) pada gambar; (3) Peserta didik 
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melaksanakan kegiatan menggambar bebas sesuai tema, teknik yang 

digunakan adalah teknik kering dengan media kertas gambar berwarna putih 

berukuran A4 dan bahan/alat krayon; (4) Guru mengevaluasi dan menganalisis 

hasil karya sebagai bahan pertimbangan tingkat keberhasilan siklus I; dan (5) 

di akhir kegiatan guru memperlihatkan hasil karya terbaik dari peserta didik di 

depan kelas untuk menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap karya 

sendiri dan orang lain (karya teman sendiri). 

b. Peneliti dan guru menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan peserta 

didik dalam berkarya. 

Aktivitas-aktivitas perencanaan tindakan di atas dilakukan dalam waktu satu 

minggu sebelum pelaksanaan pembelajaran (minggu pertama bulan Mei 2008). 

 Tahap pelaksanaan tindakan yang berupa kegiatan menggambar bebas 

dengan penerapan strategi pembelajaran pemberian motivasi melalui cara 

bercerita/berdialog dengan peserta didik untuk membangkitkan perhatian dan 

rangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya, dengan 

tema lingkungan sekolah. Kegiatan menggambar bebas dilakukan dalam waktu 2 

kali tatap muka, masing-masing tatap muka diberikan selama 60 menit. 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2008, diawali  

dengan bel berbunyi tanda masuk, peserta didik berbaris di depan kelas dan masuk 

kelas satu persatu. Di pimpin guru peserta didik berdoa masuk, dilanjutkan 

kegiatan menggambar bebas dengan penerapan strategi pembelajaran pemberian 

motivasi melalui bercerita/berdialog. Guru bercerita/berdialog dengan peserta 

didik dengan tema lingkungan sekolah untuk membangkitkan perhatian dan 
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rangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya. Di dalam 

bercerita/dialog guru mendeskripsikan lingkungan sekolah, bahwa di sekolah 

terdapat gedung sekolah, antara lain: kelas untuk belajar, aula, toilet dan lain-lain; 

tempat bermain seperti: ayunan, luncuran, bola dunia dan lain-lain; di depan 

sekolah ada jalan yang biasa dilalui motor, angkutan umum, orang jalan, orang 

jualan; di halaman sekolah ada taman tumbuh bunga yang warna-warni dan 

pohon. Serta untuk memberikan apresiasi pada peserta didik guru memperlihatkan 

contoh lukisan anak-anak yang bertema lingkungan sekolah, dan menjelaskan 

contoh pewarnaan (finishing gambar) pada lukisan tersebut. Kemudian, guru 

meminta peserta didik menggambar sesuai tema lingkungan sekolah. 

Menggunakan teknik kering di atas kertas gambar berwarna putih berukuran A4 

dan bahan/alat krayon. Selanjutnya guru membagikan kertas dan krayon pada 

peserta didik. 

Pada saat kegiatan menggambar berlangsung, guru mendampingi dan 

membimbing serta memberi rangsangan yang cukup agar minat peserta didik 

menjadi lebih besar. Disini guru selaku pembimbing tidak perlu banyak 

mencampuri kegiatan peserta didik dalam menggambar, sehingga kebebasan 

peserta didik terjamin dalam berfantasi, berkreasi, dan membabarkannya. 

Selanjutnya gambar yang sudah selesai dikumpulkan pada guru yang akan 

diperiksa dan dievaluasi sebagai bahan pertimbangan tingkat keberhasilannya. Di 

akhir kegiatan guru memperlihatkan hasil karya terbaik dari peserta didik di depan 

kelas untuk menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap karya sendiri dan 

orang lain (karya teman sendiri). 
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Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2008, langkah-

langkah kegiatan menggambar bebas tidak jauh berbeda dengan pertemuan 

pertama. Di awal guru bercerita/berdialog dengan peserta didik tentang 

lingkungan sekolah untuk membangkitkan perhatian dan rangsangan lahirnya 

motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya. Guru juga memperlihatkan 

contoh lukisan anak-anak yang bertema sekolah untuk memberikan apresiasi pada 

peserta didik, serta menjelaskan contoh pewarnaan (finishing gambar) pada 

lukisan tersebut. Kemudian, guru meminta peserta didik menggambar bertema 

lingkungan sekolah dengan menggunakan teknik kering di atas kertas gambar 

berwarna putih berukuran A4 dan bahan/alat krayon. Selanjutnya guru 

membagikan kertas dan krayon pada peserta didik. 

 

 
 

Gambar 5. Guru mendampingi dan membimbing peserta didik saat 
menggambar 
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Pada saat kegiatan menggambar berlangsung, guru mendampingi dan 

membimbing serta memberi rangsangan yang cukup agar minat peserta didik 

menjadi lebih besar. Disini guru selaku pembimbing tidak perlu banyak 

mencampuri kegiatan peserta didik dalam menggambar sehingga kebebasan 

peserta didik terjamin dalam berfantasi, berkreasi, dan membabarkannya.  

Selanjutnya gambar yang sudah selesai dikumpulkan pada guru yang akan 

diperiksa dan dievaluasi sebagai bahan pertimbangan tingkat keberhasilannya. Di 

akhir kegiatan guru memperlihatkan hasil karya terbaik dari peserta didik di depan 

kelas untuk menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap karya sendiri dan 

orang lain (karya teman sendiri). 

   

Gambar 6. Di akhir kegiatan guru memperlihatkan hasil karya terbaik dari 
peserta didik di depan kelas. 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan tindakan 

dapat dikemukan hal-hal sebagai berikut. 

Secara klasikal diperoleh data sesuai dengan unit analisis masalah, yaitu: 
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a. Cerita/dialog yang dibawakan guru belum dapat membangkitkan perhatian 

peserta didik dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas). Hal ini terbukti 

setelah guru bercerita/berdialog 43 % (10/23 x 100 % = 0.43) peserta didik 

belum menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan 

menggambar dengan baik. Hasil ini dapat dilihat pada lembar observasi 

terstruktur pada tabel 1 di bawah ini. 

 
Tabel 1. Lembar Observasi Terstruktur (Siklus I) : Cerita/dialog dapat 

membangkitkan perhatian peserta didik 
 
NO NAMA PESERTA DIDIK MENAMPAKKAN 

KESUNGGUHAN AKTIF 
1 Andrea Arya Bima (Andre)   
2 Deni Kusuma Wijaya (Deni)   
3 Diva Febyana (Diva F) √ √ 
4 Linda R   
5 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary) √ √ 
6 Brilian Ramanda Putra (Nanda) √ √ 
7 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva)   
8 Aulia Wandera Putra (Raka) √ √ 
9 Felix Rajendra Adiyatma (Rama) √ √ 
10 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda P) 
  

11 Hanafi Adi Gustafa Fandinova (Adi 
Nova) 

√ √ 

12 Maulina Faradila (Dila) √ √ 
13 Muri Aditama (Muri) √ √ 
14 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)   
15 Rahmalia Bilqis (Bilqis)   
16 Rendra Nur Cahyo (Rendra) √ √ 
17 Fritzki Oktavianus R (Kiki) √ √ 
18 Dego Purnomo Putro (Dego) √ √ 
19 Aisya Ardana Reswari (Aisya) √ √ 
20 Nugroho Adi Pratama (Adi) √ √ 
21 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y)   
22 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri)   
23 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita)   
 
Keterangan: 
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√  : Menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan 
menggambar dengan baik, sejumlah 13 orang. 

 : Belum menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan 
menggambar dengan baik, sejumlah 10 orang. 

 

b. Cerita/dialog yang dibawakan guru belum dapat merangsang lahirnya motif 

yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas). Hal 

ini terbukti setelah guru bercerita/berdialog  78 % (18/23 x 100 % = 0.78) 

peserta didik belum bisa secara maksimal menggoreskan bentuk (motif/bagan) 

di atas kertas yang disediakan. Hasil ini dapat dilihat pada lembar observasi 

terstruktur pada tabel 2 di bawah ini. 

 
Tabel 2.  Lembar Observasi Terstruktur (Siklus I) : Cerita/dialog dapat 

merangsang lahirnya motif sebagai dasar dalam berkarya (kegiatan 
menggambar bebas) 

 
 

NO 
 

NAMA PESERTA DIDIK 
MENGORESKAN BENTUK 

(MOTIF/BAGAN) 
BELUM 

MAKSIMAL
MAKSIMAL 

1 Andrea Arya Bima (Andre)   
2 Deni Kusuma Wijaya (Deni)   
3 Diva Febyana (Diva F)  √ 
4 Linda R   
5 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary)   
6 Brilian Ramanda Putra (Nanda)   
7 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva)   
8 Aulia Wandera Putra (Raka)  √ 
9 Felix Rajendra Adiyatma (Rama)   
10 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda P) 
  

11 Hanafi Adi Gustafa Fandinova (Adi 
Nova) 

 √ 

12 Maulina Faradila (Dila)   
13 Muri Aditama (Muri)   
14 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)   
15 Rahmalia Bilqis (Bilqis)  √ 
16 Rendra Nur Cahyo (Rendra)   
17 Fritzki Oktavianus R (Kiki)  √ 
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18 Dego Purnomo Putro (Dego)   
19 Aisya Ardana Reswari (Aisya)   
20 Nugroho Adi Pratama (Adi)
21 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y)   
22 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri)   
23 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita)   
 
Keterangan: 
√  : Secara maksimal menggoreskan bentuk (motif/bagan) di atas kertas yang 

disediakan, sejumlah 5 orang. 
 : Belum maksimal menggoreskan bentuk (motif/bagan) di atas kertas yang 

disediakan, sejumlah 18 orang. 
 

c. Terdapat 61 % (14/23 x 100 % = 0.61) peserta didik belum meningkat kualitas 

hasil dalam kegiatan menggambar bebas. Hasil ini dapat dilihat pada lembar 

observasi terstruktur pada tabel 3 di bawah ini. 

 
Tabel 3.  Lembar Observasi Terstruktur (Siklus I) : Peserta didik meningkat 

kualitas hasil dalam kegiatan mengambar bebas 
 

 
NO 

 
NAMA PESERTA DIDIK 

KUALITAS HASIL KEGIATAN 
MENGGAMBAR BEBAS 

BELUM 
MENINGKAT 

MENINGKAT 

1 Andrea Arya Bima (Andre)   
2 Deni Kusuma Wijaya (Deni)   
3 Diva Febyana (Diva F)  √ 
4 Linda R   
5 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary)  √ 
6 Brilian Ramanda Putra (Nanda)   
7 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva)   
8 Aulia Wandera Putra (Raka)  √ 
9 Felix Rajendra Adiyatma (Rama)   
10 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda P) 
  

11 Hanafi Adi Gustafa Fandinova (Adi 
Nova) 

 √ 

12 Maulina Faradila (Dila)  √ 
13 Muri Aditama (Muri)   
14 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)   
15 Rahmalia Bilqis (Bilqis)  √ 
16 Rendra Nur Cahyo (Rendra)  √ 
17 Fritzki Oktavianus R (Kiki)  √ 
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18 Dego Purnomo Putro (Dego)  √ 
19 Aisya Ardana Reswari (Aisya)  
20 Nugroho Adi Pratama (Adi)   
21 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y)   
22 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri)   
23 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita)   
 
Keterangan: 
√  : Meningkat kualitas hasil dalam kegiatan menggambar bebas, sejumlah 9 

orang. 
 : Belum meningkat kualitas hasil dalam kegiatan menggambar bebas, 

sejumlah 14 orang. 
 

Secara individual data yang diperoleh dapat dideskripsikan sebagai berikut:  

a. Terdapat peserta didik (Fikri dan Adi) yang belum menunjukkan keaktifan dan 

kesungguhan dalam kegiatan menggambar bebas. Karena karakter peserta 

didik yang sangat aktif, ketika kegiatan sedang berlangsung tidak begitu 

berkonsentrasi dalam menggambar, di awal kegiatan dapat mengoreskan 

bentuk (motif/bagan) tetapi tidak menyelesaikan gambar secara maksimal dan 

sampai pada tahap pewarnaan, sehingga dapat mengganggu konsentrasi 

peserta didik lain. Pada dasarnya peserta didik ini memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan kegiatan secara baik, hanya memerlukan perhatian dan 

bimbingan secara khusus dari guru. 
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Gambar 7a. Gambar yang dihasilkan oleh Fikri 

 

 
Gambar 7b. Gambar yang dihasilkan oleh Adi 

 
 

b. Peserta didik (Nanda dan Billi) belum dapat berekspresi secara bebas dalam 

membuat bentuk (motif/bagan) sesuai tema yang muncul dalam kegiatan 

menggambar bebas. Hal ini dikarenakan kurang percaya diri dari peserta didik 

tersebut, sehingga campur tangan orang dewasa (ibu/guru) dalam gambar 

masih tampak dan terlihat dari goresan yang dihasilkan. Terutama pada karya 

Nanda peranan orang dewasa masih tampak sangat dominan. Sementara pada 

karya Billi hanya pada bagian-bagian tertentu, seperti bentuk pohon burung 

dan tahap pewarnaan. 
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Gambar 8a. Gambar yang dihasilkan oleh Nanda 

 

       
Gambar 8b. Gambar yang dihasilkan oleh Billi 

 

c. Peserta didik (Deni) dalam proses mengores bentuk (motif/bagan) sepintas 

tampak terlihat takut atau kesulitan dalam mengores bentuk (motif/bagan) di 

atas kertas gambar. Ini terlihat di pertemuan pertama pada Siklus 1. Juga 

dalam pewarnaan peserta didik cenderung tidak menyelesaikan dengan tuntas. 

Ketika peserta didik merasa telah puas dengan gambar yang dihasilkan, maka 

ia memilih untuk melakukan aktivitas lain. 
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 Gambar 9. Gambar yang dihasilkan Deni.  

  

d.  Terdapat beberapa peserta didik (Linda, Putri, Zenoni, Diva, Anggita) belum  

dapat (berani) mengores dan mewarnai bentuk (gambar) dengan media yang 

telah ditentukan dengan baik (rapi dan selesai), ini terlihat di pertemuan 

pertama pada siklus 1. Karena dalam kegiatan menggambar dilakukan selama 

ini peserta didik terbiasa mencontoh gambar yang dicontohkan guru, 

mengikuti satu persatu langkah-langkah menggambar di papan tulis yang 

selama ini dilakukan oleh guru. Selain itu, selama ini dalam kegiatan 

menggambar ukuran kertas gambar yang dipergunakan oleh peserta didik 

lebih kecil dari kertas yang dipergunakan pada pelaksanaan tindakan. 

Sehingga bentuk (motif/bagan) yang digoreskan memiliki kecenderungan 

berukuran kecil. Karena bentuk (motif/bagan) yang digoreskan memiliki 

kecenderungan berukuran kecil sehingga susah untuk diwarnai. Disamping itu, 

teknik dalam mewarnai gambar belum banyak mendapatkan bimbingan 

dengan baik. 
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Gambar 10a. Gambar yang dihasilkan oleh Linda. 

 

 
Gambar 10b. Gambar yang dihasilkan oleh Putri 

 
Gambar 10c. Gambar yang dihasilkan oleh Zenoni 
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Gambar 10d. Gambar yang dihasilkan oleh Diva  

 

 
Gambar 10e. Gambar yang dihasilkan oleh Anggita  

 
e. Terdapat pula peserta didik (Kiki) yang memiliki kreatifitas lebih, dapat 

bercerita banyak tentang tema yang muncul. Terlihat pada goresan yang 

dihasilkan dan peserta didik ini pada saat menggores bentuk tidak memiliki 

kesulitan serta percaya diri yang kuat. Pada pertemuan pertama, Kiki 

menjabarkan tema dengan mengoreskan bentuk (motif/bagan), ada gedung 

sekolah, tempat bermain ayunan, pohon, dan aula terdapat beberapa orang 

yang salah satunya berdiri dekat piala, di atas terdapat awan dan pelangi serta 
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matahari. Secara verbal Kiki bercerita bahwa di aula sedang ada lomba dan ia 

mendapatkan piala. 

 

 
Gambar 11a. Gambar yang dihasilkan oleh Kiki pada pertemuan pertama 
 

Tetapi dalam pewarnaan Kiki masih perlu bimbingan, ini terlihat di pertemuan 

pertama pada siklus 1. Karena peserta didik belum terbiasa mewarnai gambar 

dengan media kertas yang lebih lebar dari yang biasa digunakan dalam 

kegiatan menggambar bebas sebelumnya. Pada pertemuan kedua, gambar 

yang dihasilkan berbeda setelah mendapat bimbingan dari guru dalam 

pewarnaan. 

 
Gambar 11b. Gambar yang dihasilkan oleh Kiki pada pertemuan kedua 
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f.   Beberapa peserta didik (Raka, Dego, Rendra, Aizya) sudah dapat mengoreskan 

bentuk (motif/bagan) sesuai dengan tema dan mewarnai gambar dengan baik. 

Namun demikian masih memerlukan bimbingan dan penguatan, karena belum 

percaya diri dan belum terbiasa menggambar dengan media kertas yang lebih 

lebar. 

 

 
Gambar 12a. Gambar yang dihasilkan Raka 

 
 

 
Gambar 12b. Gambar yang dihasilkan Dego 
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Gambar 12c. Gambar yang dihasilkan Rendra 

 

 
Gambar 12d. Gambar yang dihasilkan Aizya 

 

Berdasarkan hasil observasi, peneliti berupaya menggali faktor 

penyebabnya dan melakukan refleksi, sebagai berikut: 

a. Meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap peserta didik yang belum 

menunjukkan keaktifan dan kesungguhan dalam kegiatan menggambar bebas. 

Sehingga konsentrasi dalam menggambar bebas akan maksimal. Dengan 

harapan peserta didik tersebut dapat berkonsentrasi dan mau menyelesaikan 

kegiatan secara keseluruhan sampai pada proses pewarnaan (finishing 

gambar). 
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b. Memberikan penguatan dan menyakinkan peserta didik, bahwa goresan yang 

dibuat tidak ada yang salah atau jelek, dan mereka mampu menggambar 

sendiri tanpa bantuan orang dewasa (guru atau orang tua). Sehingga hasil 

gambar (karya) peserta didik tersebut terjamin orisinalitasnya. 

c. Meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dengan memberikan bimbingan 

dan pengertian, bahwa mereka mampu mengoreskan bentuk (motif/bagan). 

Juga harus memperbesar goresan sesuai ukuran kertas yang dipegunakan. 

d. Selain itu, memberikan pengertian, bahwa mereka mampu mewarnai dengan 

baik. Semua warna itu baik untuk dipergunakan dalam mewarnai bentuk 

(motif/bagan), tidak ada yang salah (jelek) ketika warna yang dipilih tidak 

sama dengan temannya. Sehingga keberagaman komposisi warna dari setiap 

peserta didik akan tercipta sesuai dengan kebebasan berekspresi dalam 

berkarya dari setiap individu peserta didik. 

e. Juga menumbuhkan suasana kelas yang kondusif dan rileks dalam kegiatan 

menggambar bebas. Sehingga bisa tercipta suasana menyenangkan dalam 

proses kegiatan menggambar bebas yang dilaksanakan. 

f. Penerapan strategi pembelajaran dengan pemberian motivasi melalui 

bercerita/berdialog dengan peserta didik dirancang lebih atraktif dan menarik. 

Guru tidak hanya bercerita atau mengajak dialog saja, tetapi ditambah dengan 

mengajak peserta didik menyanyikan lagu-lagu anak yang sesuai tema dan 

mengamati gambar-gambar yang sesuai tema. Diharapkan dengan terciptanya 

suasana menyenangkan dan rileks akan memudahkan peserta didik 

menangkap tema cerita/dialog. Sehingga dapat membangkitkan perhatian dan 
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rangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar bagi peserta didik dalam 

berkarya.   

 

4.2.2 Siklus II 

Pada siklus ke II ini, diterapkan strategi belajar mengajar dengan 

pendekatan ekspresi bebas secara terarah melalui strategi pembelajaran dengan 

“pemberian motivasi” melalui tiga cara, yaitu (1) bercerita/berdialog dengan anak 

untuk membangkitkan perhatian dan rangsangan lahirnya motif yang dapat 

dijadikan dasar dalam berkarya pada kegiatan menggambar bebas; (2) 

memberikan anak pengalaman kontak langsung dengan alam secara sadar; dan (3) 

mendemontrasikan proses menciptakan karya seni rupa yang akan diajarkan.  

Tindakan pada siklus II lebih ditekankan sebagai usaha perbaikan dan 

penyempurnaan terhadap strategi pembelajaran dengan “pemberian motivasi” 

dengan cara bercerita/berdialog dengan anak untuk membangkitkan perhatian dan 

rangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya pada 

kegiatan menggambar bebas, dan akan menerapkan hasil refleksi dari siklus I. 

Tema kegiatan menggambar bebas adalah binatang. 

Pada tahap perencanaan tindakan, peneliti menyusun skenario kegiatan 

menggambar bebas dengan memperhatikan hasil tindakan dari siklus I. Disamping 

itu, juga diciptakannya suasana kegiatan menggambar bebas dalam kelas yang 

lebih menyenangkan. Adapun langkah-langkah kegiatan menggambar bebas yang 

ditempuh sebagai berikut: (a) Guru bercerita/berdialog dengan tema binatang pada 

peserta didik; (b) Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu anak-anak yang 
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bertema binatang; (c) Guru mengajak peserta didik mengamati gambar binatang 

yang ada di dinding luar kelas; (d) Peserta didik melaksanakan kegiatan 

menggambar bebas sesuai tema, teknik yang digunakan adalah teknik kering 

dengan media kertas gambar berwarna putih berukuran A4 dan bahan/alat krayon; 

(e) Di akhir kegiatan guru memperlihatkan hasil karya terbaik dari peserta didik di 

depan kelas untuk menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap karya 

sendiri dan orang lain (karya teman sendiri); dan (f) mengevaluasi dan 

menganalisis hasil karya sebagai bahan pertimbangan tingkat keberhasilan siklus 

II. Disamping itu, peneliti dan guru menyiapkan peralatan dan bahan yang 

diperlukan peserta didik dalam berkarya. 

Tahap pelaksanaan tindakan, guru melaksanakan kegiatan menggambar 

bebas bertema binatang yang dilakukan dalam waktu 2 kali tatap muka, masing-

masing tatap muka diberikan selama 60 menit. Dan menerapkan strategi 

pembelajaran pemberian motivasi melalui bercerita/berdialog dengan aktivitas 

sebagai berikut ini. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2008, 

dan pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2008. Kegiatan dimulai 

setelah bel berbunyi tanda masuk, peserta didik berbaris di depan kelas dan masuk 

kelas satu persatu. Di pimpin guru peserta didik berdoa masuk, dilanjutkan 

kegiatan menggambar bebas dengan penerapan strategi pembelajaran pemberian 

motivasi melalui bercerita/berdialog. Di awal kegiatan untuk menambah apresiasi 

peserta didik tentang binatang, guru mengajak peserta didik keluar kelas untuk 

mengamati gambar macam-macam binatang yang ada di dinding luar kelas. 

Mendeskripsikan macam-macam binatang yang diamati.  
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Selanjutnya, di dalam kelas guru bercerita/berdialog dengan peserta didik 

tentang macam-macam binatang yang telah diamati untuk membangkitkan 

perhatian dan rangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam 

berkarya. Menggali kembali ingatan peserta didik tentang binatang yang telah 

diamati. Macam-macam binatang yang berkaki dua ataupun empat, berdaun 

telinga atau tidak, bertelur atau beranak, makanannya, tempat tinggalnya, dan 

sebagainya. 

Disamping itu, guru juga mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu 

anak-anak yang bertema binatang diikuti dengan gerakan untuk menciptakan 

suasana yang lebih rileks dan menyenangkan. Antara lain menyanyikan lagu 

”Bapak Tani Punya Kandang”, sebagai berikut: 

Bapak Tani punya kandang besar-besar. 

Di Kandang ada ayamnya petok petok. 

Bapak Tani punya kandang besar-besar. 

Di Kandang ada bebeknya wek wek wek wek. 

Bapak Tani punya kandang besar-besar. 

Di Kandang ada kambingnya embek embek embek. 

Bapak Tani punya kandang besar-besar. 

Di Kandang ada sapinya emou emou emou. 

Kemudian, guru meminta peserta didik menggambar bertema binatang, 

menggunakan teknik kering di atas kertas gambar berwarna putih berukuran A4 

dan bahan/alat krayon. Selanjutnya, guru membagikan kertas dan krayon pada 

peserta didik. Pada saat kegiatan menggambar berlangsung, guru mendampingi 
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dan membimbing serta memberi rangsangan agar minat peserta didik menjadi 

lebih besar, terutama pada peserta didik yang memiliki karakter lebih aktif. 

Sehingga konsentrasinya dalam kegiatan lebih maksimal dan bisa menyelesaikan 

kegiatan serta tidak menganggu teman.  

 

           
Gambar 13. Guru mendampingi peserta didik mengamati gambar binatang yang 

ada di dinding luar kelas 
 

Disini guru juga membimbing peserta didik dalam mewarnai bentuk 

(motif/bagan) gambar, sehingga keberagaman komposisi warna dari setiap peserta 

didik akan tercipta sesuai dengan kebebasan berekspresi dalam berkarya dari 

setiap individu peserta didik. 

         
Gambar 14. Guru mendampingi dan membimbing peserta didik dalam 

mewarnai bentuk (motif/bagan) gambar 
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Selanjutnya, gambar yang sudah selesai dikumpulkan pada guru yang akan 

diperiksa dan dievaluasi sebagai bahan pertimbangan tingkat keberhasilannya. Di 

akhir kegiatan guru memperlihatkan hasil karya terbaik dari peserta didik di depan 

kelas untuk menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap karya sendiri dan 

orang lain (karya teman sendiri). 

         
Gambar 15. Di akhir kegiatan guru memperlihatkan hasil karya terbaik dari 

peserta didik di depan kelas. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan tindakan 

pada siklus II ini diperoleh data, sebagai berikut: 

a. Pada saat mengamati gambar binatang di luar, terlihat suasana menjadi lebih 

menyenangkan, menjadi lebih santai dan cair. Celotehan dan tanggapan 

peserta didik sangat beragam, ketika guru mengajak berdialog disela-ela 

mereka mengamati gambar binatang, diantaranya sebagai berikut: 

*   Bagi fikri kegiatan ini menjadi lebih hidup, ekspresi energinya yang lebih 

aktif dapat tersalurkan, ketika mengamati gambar badak dia bisa 

mengekspresikan diri seolah dia badak yang sedang berendam dalam air 

dan menirukan gerakan badak. 
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*   Raka pun dapat bercerita banyak tentang gambar dinosaurus yang sedang 

diamatinya. 

*   Bagi Rendra ayam dan burung dara terlihat lebih menarik, seperti yang ada 

dirumahnya, karena bapaknya juga memelihara ayam dan burung dara. 

*  Sementara Deni menirukan suara harimau dan mengerakkan tangannya 

seakan harimau sedang mencengkeram mangsa. 

b. Secara klasikal diperoleh data-data sesuai unit analisis masalah sebagai 

berikut: 

*   Cerita/dialog yang dibawakan guru belum dapat membangkitkan perhatian 

peserta didik dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) secara 

maksimal. Hal ini terbukti setelah guru bercerita/berdialog masih ada 22 % 

(5/23 x 100 % = 0.22) peserta didik yang belum menampakkan 

kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan menggambar dengan baik. 

Hasil ini dapat dilihat pada lembar observasi terstruktur pada tabel 4 di 

bawah ini. 

Tabel 4. Lembar Observasi Terstruktur (Siklus II) : Cerita/dialog dapat 
membangkitkan perhatian peserta didik 

 
NO NAMA PESERTA DIDIK MENAMPAKKAN 

KESUNGGUHAN AKTIF 
1 Andrea Arya Bima (Andre) √ √ 
2 Deni Kusuma Wijaya (Deni)   
3 Diva Febyana (Diva F)   
4 Linda R √ √ 
5 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary) √ √ 
6 Brilian Ramanda Putra (Nanda)   
7 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva) √ √ 
8 Aulia Wandera Putra (Raka) √ √ 
9 Felix Rajendra Adiyatma (Rama) √ √ 
10 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda Putri) 
√ √ 
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11 Hanafi Adi Gustafa Fandinova (Adi 
Nova) 

√ √ 

12 Maulina Faradila (Dila) √ √ 
13 Muri Aditama (Muri) √ √ 
14 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni) √ √ 
15 Rahmalia Bilqis (Bilqis) √ √ 
16 Rendra Nur Cahyo (Rendra) √ √ 
17 Fritzki Oktavianus R (Kiki) √ √ 
18 Dego Purnomo Putro (Dego) √ √ 
19 Aisya Ardana Reswari (Aisya) √ √ 
20 Nugroho Adi Pratama (Adi) √ √ 
21 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y)   
22 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri)   
23 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita) √ √ 
 
Keterangan: 
√  : Menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan 

menggambar dengan baik, sejumlah 18 orang. 
 : Belum menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan 

menggambar dengan baik, sejumlah 5 orang.  
 

*   Cerita/dialog yang dibawakan guru belum dapat merangsang lahirnya motif 

yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) 

secara maksimal. Hal ini terbukti setelah guru bercerita/berdialog masih 

ada 43 % (10/23 x 100 % = 0.43) peserta didik yang belum bisa 

menggoreskan bentuk (motif/bagan) di atas kertas yang disediakan secara 

maksimal. Hasil ini dapat dilihat pada lembar observasi terstruktur pada 

tabel 5 di bawah ini. 
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Tabel 5. Lembar Observasi Terstruktur (Siklus II) : Cerita/dialog dapat 
merangsang lahirnya motif sebagai dasar dalam berkarya (kegiatan 
menggambar bebas) 

 
 

NO 
 

NAMA PESERTA DIDIK 
MENGORESKAN BENTUK 

(MOTIF/BAGAN) 
BELUM 

MAKSIMAL 
MAKSIMAL 

1 Andrea Arya Bima (Andre)  √ 
2 Deni Kusuma Wijaya (Deni)   
3 Diva Febyana (Diva F)   
4 Linda R   
5 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary)  √ 
6 Brilian Ramanda Putra (Nanda)   
7 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva)   
8 Aulia Wandera Putra (Raka)  √ 
9 Felix Rajendra Adiyatma (Rama)   
10 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda Putri) 
 √ 

11 Hanafi Adi Gustafa Fandinova (Adi 
Nova) 

 √ 

12 Maulina Faradila (Dila)   
13 Muri Aditama (Muri)   
14 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)   
15 Rahmalia Bilqis (Bilqis)  √ 
16 Rendra Nur Cahyo (Rendra)  √ 
17 Fritzki Oktavianus R (Kiki)  √ 
18 Dego Purnomo Putro (Dego)  √ 
19 Aisya Ardana Reswari (Aisya)  √ 
20 Nugroho Adi Pratama (Adi)   
21 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y)   
22 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri)   
23 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita)   
 
Keterangan: 
√  : Secara maksimal menggoreskan bentuk (motif/bagan) di atas kertas yang 

disediakan, sejumlah 13 orang. 
 : Belum maksimal menggoreskan bentuk (motif/bagan) di atas kertas yang 

disediakan, sejumlah 10 orang. 
 

*  Masih ada 48 % (11/23 x 100 % = 0.48) peserta didik yang belum 

meningkat kualitas hasil dalam kegiatan menggambar bebas. Hasil ini 

dapat dilihat pada lembar observasi terstruktur pada tabel 6 di bawah ini. 
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Tabel 6. Lembar Observasi Terstruktur (Siklus II) : Peserta didik meningkat 
kualitas hasil dalam kegiatan mengambar bebas 

 
 

NO 
 

NAMA PESERTA DIDIK 
KUALITAS HASIL KEGIATAN 

MENGGAMBAR BEBAS 
BELUM 

MENINGKAT 
MENINGKAT 

1 Andrea Arya Bima (Andre)  √ 
2 Deni Kusuma Wijaya (Deni)  
3 Diva Febyana (Diva F)  
4 Linda R   
5 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary)  √ 
6 Brilian Ramanda Putra (Nanda)   
7 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva)  √ 
8 Aulia Wandera Putra (Raka)  √ 
9 Felix Rajendra Adiyatma (Rama)  √ 
10 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda Putri) 
 √ 

11 Hanafi Adi Gustafa Fandinova (Adi 
Nova) 

 √ 

12 Maulina Faradila (Dila)   
13 Muri Aditama (Muri)   
14 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)  
15 Rahmalia Bilqis (Bilqis)  √ 
16 Rendra Nur Cahyo (Rendra)  √ 
17 Fritzki Oktavianus R (Kiki)  √ 
18 Dego Purnomo Putro (Dego)  √ 
19 Aisya Ardana Reswari (Aisya)  √ 
20 Nugroho Adi Pratama (Adi)   
21 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y)   
22 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri)   
23 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita)   
 
Keterangan: 
√  : Meningkat kualitas hasil dalam kegiatan menggambar bebas, sejumlah 12 

orang. 
 : Belum meningkat kualitas hasil dalam kegiatan menggambar bebas, 

sejumlah 11 orang. 
 

c. Berdasarkan proses dan hasil gambar yang dilakukan oleh peserta didik dapat 

dikemukan hal-hal sebagai berikut: 

*.  Bagi Fikri dengan energi aktifnya yang lebih, menjabarkan goresan di atas 

kertas dengan bahan krayon masih merupakan hal yang kurang 
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menantang. Sehingga terlihat membosankan, ini menyebabkan dia tidak 

mau menyelesaikan gambar sampai pada tahap pewarnaan. Walaupun 

pada dasarnya goresan bentuk (motif/bagan) telah dia tuangkan di atas 

kertas. Dengan gayanya sambil mengoreskan bentuk diapun bercerita 

tentang gambarnya, sebagai berikut:  dia sedang menggambar keluarga 

ayam; ada induk ayam dengan telurnya, anak ayam, ayam jago, cacing 

makanan ayam, dan rumah ayam. 

 

 
Gambar 16. Gambar yang dihasilkan Fikri ”Keluarga Ayam” 

 

*. Terdapat perubahan pada Adi di siklus II ini. Adi terlihat lebih 

berkonsentrasi dalam proses kegiatan menggambar bebas. Adi dapat 

menyelesaikan gambar sampai pada tahap pewarnaan, juga bisa 

mendeskripsikan gambarnya tentang buaya terbang. 
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Gambar 17. Gambar yang dihasilkan Adi ”Buaya Terbang” 

 

 

*.  Billi terlihat sudah dapat berekspresi secara bebas dalam membuat bentuk 

(motif/bagan) sesuai tema yang muncul dalam kegiatan menggambar 

bebas pada siklus II. Rasa percaya dirinya dalam membuat bentuk gambar 

semakin tampak terlihat dari goresan yang dihasilkan. Setelah pada siklus I 

gambar yang dihasilkan diperlihatkan di depan kelas dengan sentuhan 

pemberian penguatan dan motivasi oleh guru. 

 
Gambar 18. Gambar yang dihasilkan Billi ”Jerapah dan Gajah” 
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*.  Pada siklus II Deni masih terlihat takut atau kesulitan dalam mengores 

bentuk (motif/bagan) di atas kertas gambar. Juga dalam pewarnaan 

cenderung tidak menyelesaikan dengan tuntas. Ketika merasa telah puas 

dengan gambar yang dihasilkan, maka ia memilih untuk melakukan 

aktivitas lain. Walaupun secara verbal Deni dapat mendiskripsikan dengan 

baik gambar yang dibuatnya. 

 

 
Gambar 19a. Gambar yang dihasilkan Deni ”Kura-kura” 

 

 
Gambar 19b. Gambar yang dihasilkan Deni”Banteng” 
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*.  Beberapa peserta didik (Rendra, Raka, Aizya, Dego) terlihat sudah percaya 

diri dan terbiasa menggambar dengan media kertas yang lebih lebar, dapat 

mengoreskan bentuk (motif/bagan) sesuai dengan tema dan mewarnai 

gambar dengan baik.  

 

 
Gambar 20 a. Gambar yang dihasilkan Rendra ”Keluarga Kupu-kupu” 

 
 
 

 
Gambar 20 b. Gambar yang dihasilkan Raka ”Bebek” 
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Gambar 20 c. Gambar yang dihasilkan Aizya ”Ikan Paus” 

 
 

 
Gambar 20 d. Gambar yang dihasilkan Dego ”Kupu-kupu dan Bunga” 

*.  Bagi beberapa peserta didik (Andre, Diva F, Putri, Diva Yuni, Zenoni, 

Dila, Rama) yang sebelumnya kurang berani mengores dan mewarnai 

bentuk gambar dengan media yang telah ditentukan dengan baik. Goresan 

Bentuk (motif/bagan) yang semula memiliki kecenderungan berukuran 

kecil, sehingga susah untuk diwarnai, sudah berubah menyesuaikan ukuran 

kertas yang dipergunakan. Gambar yang dihasilkan diantaranya terlihat 

dibawah ini. 
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Gambar 21 a. Gambar yang dihasilkan Andre ”Ikan di Aquarium” 

 
 

 
Gambar 21 b. Gambar yang dihasilkan Diva F ”Angsa Makan Cacing” 

 
Gambar 21 c. Gambar yang dihasilkan Putri ”Di Rumahku Ada Bebek dan Kupu-

kupu” 
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Gambar 21 d. Gambar yang dihasilkan Diva Yuni ”Ayam dan Rumahnya”  

 

 
Gambar 21 e. Gambar yang dihasilkan Zenoni 

 

 
Gambar 21 f. Gambar yang dihasilkan Dila 
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Gambar 21 g. Gambar yang dihasilkan Rama 

 

*.  Pada siklus II ini, daya emajinasi Kiki semakin tampak terlihat jelas. Dia 

bisa menjabarkannya tema dalam goresan bentuk (motif/bagan) gambar di 

atas kertas dengan sangat percaya diri. Tapi pada pertemuan pertama Kiki 

tidak menyelesaikan sampai pada tahap pewarnaan. Hal ini disebabkan 

pengaruh teman, Fikri yang telah selesai dengan kegiatan menggambar, 

yang membuat dia tidak dapat berkonsentrasi penuh dengan kegiatan 

menggambar. Sehingga gambar yang dihasilkan tidak selesai dengan 

maksimal. Namun pada pertemuan kedua Kiki tampak lebih 

berkonsentrasi, karena suasana kelas yang lebih kondusif (pengelolahan 

kelas yang lebih baik) dapat diciptakan oleh guru. 
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Gambar 22 a. Gambar yang dihasilkan Kiki pada pertemuan pertama ”Ikan Bisa 

Terbang” 
 

 
Gambar 22 b. Gambar yang dihasilkan Kiki pada pertemuan kedua ” Dalam Perut 

Ikan Ada Anaknya 
 

Dari hasil refleksi diperoleh fakta-fakta dan rencana tindakan, sebagai 

berikut ini: 

a. Masih ada peserta didik yang belum berkonsentrasi secara maksimal dalam 

kegiatan menggambar bebas, dan tidak mau mewarnai dengan alat krayon. 

Kemungkinan peserta didik sudah merasa bosan dengan alat krayon yang 

terbiasa digunakan, baginya sudah tidak memberikan tantangan untuk 

memenuhi keingintahuannya yang tinggi. Walaupun dalam membabarkan 
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bentuk (motif/bagan) peserta didik tidak ada kesulitan, dan dalam kegiatan 

mengamati gambar di dinding luar ekspresinya muncul dengan baik. Sekaligus 

mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias yang tinggi. 

b. Sentuhan pemberian penguatan dan motivasi oleh guru terhadap hasil gambar 

peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya dirinya dalam membuat bentuk 

(motif/bagan) gambar. Sehingga peserta didik tersebut terlihat sudah dapat 

berekspresi secara bebas dalam membuat bentuk (motif/bagan) sesuai tema 

yang muncul dalam kegiatan menggambar bebas pada siklus II. 

c.  Masih ada pula peserta didik yang terlihat takut (kesulitan) dalam 

mengoreskan bentuk. Ketika sudah merasa puas dengan bentuk yang 

digambarkan, maka ia akan bermain atau melakukan kegiatan lainnya, dan 

asyik dengan kegiatan tersebut. Sehingga gambar yang dihasilkan tidak 

terselesaikan dengan maksimal.  

d. Bagi beberapa peserta didik yang sebelumnya kurang berani mengores dan 

mewarnai bentuk gambar dengan media yang telah ditentukan dengan baik. 

Dengan bimbingan guru sudah berubah, tambah berani dalam mengores dan 

mewarnai bentuk (motif/bagan) gambar. Sehingga goresan bentuk 

(motif/bagan) gambar yang dihasilkan dapat menyesuaikan ukuran kertas yang 

dipergunakan. 

e. Beberapa peserta didik terlihat sudah percaya diri dan terbiasa menggambar 

dengan media kertas yang lebih lebar, dapat mengoreskan bentuk 

(motif/bagan) sesuai dengan tema dan mewarnai gambar dengan baik.  
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f. Terciptanya suasana kelas yang kondusif (pengelolahan kelas yang baik) oleh 

guru memberikan kontribusi terhadap kelancaran kegiatan menggambar yang 

sedang berlangsung. 

g. Penerapan strategi pembelajaran dengan pemberian motivasi melalui 

bercerita/berdialog yang atraktif dan menyenangkan lebih meningkatkan 

gairah peserta didik dalam kegiatan menggambar bebas. Peserta didik lebih 

mudah menangkap tema dalam cerita/dialog yang dibawakan oleh guru. 

Sehingga dapat membangkitkan perhatian dan rangsangan lahirnya motif yang 

dapat dijadikan dasar dalam berkarya, serta dapat membabarkan bentuk 

(motif/bagan) dengan baik di atas kertas gambar yang tersedia. 

h. Guna meningkatkan penguasaan peserta didik akan teknik dan bahan/alat yang 

digunakan dalam kegiatan menggambar bebas. Maka perlu dikenalkan tentang 

teknik dan bahan/alat lain yang berbeda dengan bahan/alat yang biasa 

dipergunakan oleh peserta didik selama ini. Selanjutnya akan diperkenalkan 

teknik basah dengan menggunakan cat air dan kuas dalam kegiatan 

menggambar bebas pada siklus III. 

i. Penerapan strategi belajar mengajar dengan pendekatan ekspresi bebas secara 

terarah melalui strategi pembelajaran dengan pemberian motivasi diterapkan 

dengan melalui tiga cara, yaitu (1) bercerita/berdialog dengan anak untuk 

membangkitkan perhatian dan rangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan 

dasar dalam berkarya pada kegiatan menggambar bebas; (2) memberikan anak 

pengalaman kontak langsung dengan alam secara sadar; dan (3) 

mendemontrasikan proses menciptakan karya seni rupa yang akan diajarkan. 
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Pembangkitan motivasi dalam bentuk kontak langsung dengan alam yang 

memerlukan waktu relatif lama dirangkai dengan kegiatan lain (kegiatan jalan-

jalan) sehingga tidak perlu mengambil waktu yang tersedia untuk praktik di 

kelas. Penerapan strategi lebih ditekankan pada mendemontrasikan proses 

menciptakan karya seni rupa yang akan diajarkan, guna mengenalkan dan 

memberikan pengetahuan akan bahan yang digunakan dalam berkarya. 

 

4.2.3 Siklus III 

Guna meningkatkan penguasaan peserta didik akan teknik dan bahan/alat 

yang digunakan dalam kegiatan menggambar bebas, dan meningkatkan kualitas 

hasil menggambar bebas pada peserta didik. Juga perbaikan dan penyempurnaan 

strategi pembelajaran yang ditetapkan. Pada siklus ke III ini, diterapkan Strategi 

Pembelajaran dengan “Pemberian Motivasi” melalui tiga cara, yaitu (1) 

bercerita/berdialog dengan anak untuk membangkitkan perhatian dan rangsangan 

lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya pada kegiatan 

menggambar bebas; (2) memberikan anak pengalaman kontak langsung dengan 

alam secara sadar; dan (3) mendemontrasikan proses menciptakan karya seni rupa 

yang akan diajarkan. Pembangkitan motivasi dalam bentuk kontak langsung 

dengan alam yang memerlukan waktu relatif lama dirangkai dengan kegiatan lain 

(kegiatan jalan-jalan) sehingga tidak perlu mengambil waktu yang tersedia untuk 

praktik di kelas. 

Penerapan strategi pembelajaran pemberian motivasi melalui tiga cara ini 

merupakan strategi pembelajaran yang berpola terintregrated dengan menyajikan 
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konsep dari berbagai bidang studi di dalam sebuah unit proses pembelajaran. 

Dalam bidang Bahasa: peserta didik dapat bercerita tentang gambar yang tersedia 

atau yang dibuat sendiri dengan urut dan bahasa yang jelas; Bidang konitif: 

peserta didik dapat memahami konsep-konsep sains sederhana yaitu mencoba dan 

menceritakan tentang apa yang terjadi jika warna dicampur; Bidang Seni: peserta 

didik dapat menggambar bebas dengan berbagai media (krayon, cat air) dengan 

rapi, dan mewarnai bentuk gambar sederhana dengan rapi. 

Adapun Tema dalam kegiatan menggambar pada siklus III adalah 

lingkungan sekolah. Teknik yang digunakan teknik basah dengan media kertas 

dan bahan/alat cat air dan kuas. Penerapan strategi pembelajaran pada siklus III ini 

lebih ditekankan pada cara mendemontrasikan proses menciptakan karya seni rupa 

yang diajarkan. Guna mengenalkan warna (campuran warna) dan teknik 

menggambar bentuk (motif/bagan) dengan kuas. 

Pada tahap perencanaan tindakan peneliti bersama guru merancang 

skenario kegiatan menggambar bebas dengan strategi pembelajaran dengan 

pemberian motivasi melalui tiga cara tersebut. Langkah-langkah yang 

direncanakan terdiri dari beberapa tahap, yaitu langkah pertama, guru mengajak 

peserta didik mengamati lingkungan sekolah dan gambar binatang yang ada di 

dinding luar kelas;  langkah kedua, melakukan demonstrasi menggambar dengan 

teknik basah, dilakukan untuk mengenalkan warna (pencampuran warna) dan 

mengores bentuk (motif/bagan) dengan kuas. Karena menggambar dengan kuas 

dan cat air masih merupakan hal baru bagi peserta didik; dan langkah ketiga 

sebagai berikut: (1) Guru bercerita/berdialog pada peserta didik dan guru 
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memancing ingatan peserta didik tentang apa yang telah diamatinya untuk 

membangkitkan motivasinya; (2) Guru mengajak  peserta didik menyanyikan lagu 

anak-anak yang sesuai tema; (3) Peserta didik melaksanakan kegiatan 

menggambar bebas sesuai tema, teknik yang digunakan adalah teknik basah 

dengan media kertas berukuran A4, bahan/alat cat air dan kuas; (4) Di akhir 

kegiatan guru mengevaluasi dan menganalisis hasil karya sebagai bahan 

pertimbangan tingkat keberhasilan siklus III. Selanjutnya, peneliti dan guru 

menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan peserta didik dalam berkarya. 

Pada siklus III ini, pembelajaran dilakukan oleh guru kelompok B 1. Sedang 

peneliti melakukan observasi terhadap proses pembelajaran di luar kelas pada saat 

peserta didik mengamati lingkungan sekolah dan gambar binatang yang ada di 

tembok luar dan  di dalam kelas saat peserta didik menggambar.   

Tahap Pelaksanaan tindakan dilakukan dengan mengadakan pembelajaran 

yang dalam satu siklus ada 3 kali tatap muka, masing-masing tatap muka 

diberikan selama 60 menit, sesuai skenario kegiatan yang telah dirancang. 

Pelaksanaan kontak langsung dengan alam diberikan secara terpisah, yaitu pada 

satu kali tatap muka yang pertama pada tanggal 5 Juni 2008. Disini guru 

mengajak peserta didik jalan-jalan untuk mengamati lingkungan sekolah dan 

gambar binatang yang ada di dinding luar kelas selama kurang lebih 30 menit. 

Kemudian, dilanjutkan kegiatan demontrasi mengenalkan warna (bermain warna) 

dengan cat air dan mengores bentuk (motif/bagan) dengan kuas, kurang lebih 30 

menit dan dilaksanakan di dalam kelas. Warna yang digunakan merupakan 

campuran dari cat tembok putih dengan pigmen untuk menghasilkan warna yang 
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diinginkan. Warna yang disediakan terdiri dari warna primer merah, kuning, dan 

biru. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada peserta didik untuk 

menemukan warna lain dari campuran warna primer tersebut. Sehingga dapat 

memberikan pengetahuan peserta didik akan keberagaman warna yang muncul 

dari bercampurnya ketiga warna primer tersebut. 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2008. Kegiatan 

dimulai setelah bel berbunyi tanda masuk, peserta didik berbaris di depan kelas 

dan masuk kelas satu persatu. Di pimpin guru peserta didik berdoa masuk, 

dilanjutkan kegiatan menggambar bebas dengan penerapan strategi pembelajaran 

pemberian motivasi melalui bercerita/berdialog. Di awal kegiatan untuk 

menambah apresiasi peserta didik tentang tema lingkungan sekolah, di dalam 

kelas guru bercerita/berdialog dengan peserta didik tentang lingkungan sekolah 

yang telah diamati untuk membangkitkan perhatian dan rangsangan lahirnya motif 

yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya. Menggali kembali ingatan peserta 

didik tentang lingkungan sekolah yang telah diamati. Disamping itu, guru juga 

mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu anak-anak yang bertema sekolah 

untuk menciptakan suasana yang lebih rileks dan menyenangkan. Antara lain 

menyanyikan lagu ”Taman Kanak-Kanak”, sebagai berikut: 

 

Di taman kanak-kanak paling asyik 

Di taman kanak-kanak paling asyik 

Di taman kanak-kanak paling asyik 

Tempat kita bermain. 
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Ada ayunan, enjot-enjotan. 

Ada putaran, perosotan. 

Lari-larian, kejar-kejaran. 

Ada menangis, juga tertawa ha... ha... ha... 

Ibu guru senang, anak-anak senang. 

Mama Papa pasti juga senang. 

Ibu guru senang, anak-anak senang. 

Mama Papa pasti juga senang. 

Ibu guru senang, anak-anak senang. 

Mama Papa pasti juga senang. 

Kemudian, guru meminta peserta didik menggambar bertema lingkungan 

sekolah, menggunakan teknik basah di atas kertas gambar berwarna putih 

berukuran A4 dengan bahan/alat cat air dan kuas. Pada kegiatan menggambar ini 

peserta didik juga menggunakan pensil untuk mengoreskan bentuk (motif/bagan), 

baru dalam pewarnaan mereka menggunakan kuas. Selanjutnya, guru 

membagikan kertas, cat air dan kuas pada peserta didik.  

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2008. Pada dasarnya 

tahapan pelaksanaan kegiatan menggambar sama dengan pertemuan kedua. 

Perbedaannya hanya pada kegiatan menggambar ini peserta didik tidak 

menggunakan pensil untuk mengoreskan bentuk (motif/bagan). Tetapi langsung 

menggunakan kuas untuk mengores bentuk (motif/bagan) dan mewarnai bentuk 

tersebut. Perlakuan khusus hanya pada Fikri, karena energi keaktifannya yang 
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lebih dibanding temannya, maka khusus Fikri disediakan tempat khusus dan cat 

air yang tersendiri. 

Pada saat kegiatan menggambar berlangsung, guru mendampingi dan 

membimbing serta memberi rangsangan agar minat peserta didik menjadi lebih 

besar. Sehingga konsentrasinya dalam kegiatan lebih maksimal dan bisa 

menyelesaikan kegiatan dengan baik. Disini guru juga membimbing peserta didik 

dalam mewarnai bentuk (motif/bagan) gambar, sehingga keberagaman komposisi 

warna dari setiap peserta didik akan tercipta sesuai dengan kebebasan berekspresi 

dalam berkarya dari setiap individu peserta didik. Selanjutnya, gambar yang sudah 

selesai dikumpulkan pada guru untuk diperiksa dan dievaluasi sebagai bahan 

pertimbangan tingkat keberhasilannya. 

Berdasarkan pada hasil observasi yang telah dilakukan terhadap 

pelaksanaan tindakan dapat dikemukan hal-hal sebagai berikut ini. 

Secara klasikal berdasarkan bahan yang digunakan diperoleh data sebagai berikut: 

a. Bahan cat air dengan kuas dan pensil, pada saat kegiatan menggambar bebas 

berlangsung peserta didik yang hadir mengikuti kegiatan hanya 17 anak. Proses 

pengoresan bentuk (bagan/motif) menggunakan pensil dan pewarnaan 

menggunakan kuas. Pada kegiatan menggambar bebas ini diperolah data sebagai 

berikut: 

*   Cerita/dialog yang dibawakan guru belum dapat membangkitkan perhatian 

peserta didik dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) secara 

maksimal. Hal ini terbukti setelah guru bercerita/berdialog masih ada 18 % 

(3/17 x 100 % = 0.18) peserta didik yang belum menampakkan 
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kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan menggambar dengan baik. 

Hasil ini dapat dilihat pada lembar observasi terstruktur pada tabel 7 di 

bawah ini. 

 
Tabel 7. Lembar Observasi Terstruktur (Siklus III: pensil, cat air, kuas) : 

Cerita/dialog dapat membangkitkan perhatian peserta didik 
 
NO NAMA PESERTA DIDIK MENAMPAKKAN 

KESUNGGUHAN AKTIF 
1 Deni Kusuma Wijaya (Deni) √ √ 
2 Diva Febyana (Diva F) √ √ 
3 Linda R √ √ 
4 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary) √ √ 
5 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva) √ √ 
6 Felix Rajendra Adiyatma (Rama) √ √ 
7 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda Putri) 
  

8 Maulina Faradila (Dila) √ √ 
9 Muri Aditama (Muri) √ √ 
10 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)   
11 Rahmalia Bilqis (Bilqis) √ √ 
12 Fritzki Oktavianus R (Kiki) √ √ 
13 Dego Purnomo Putro (Dego) √ √ 
14 Aisya Ardana Reswari (Aisya) √ √ 
15 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y) √ √ 
16 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri) √ √ 
17 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita)   
 
Keterangan: 
√  : Menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan 

menggambar dengan baik, sejumlah 14 orang. 
 : Belum menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan 

menggambar dengan baik, sejumlah 3 orang. 
 

*   Cerita/dialog yang dibawakan guru belum dapat merangsang lahirnya motif 

yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) 

secara maksimal. Hal ini terbukti setelah guru bercerita/berdialog masih 

terdapat 23 % (4/17 x 100 % = 0.23) peserta didik belum dapat 
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menggoreskan bentuk (motif/bagan) di atas kertas yang disediakan secara 

maksimal. Hasil ini dapat dilihat pada lembar observasi terstruktur pada 

tabel 8 di bawah ini. 

Tabel 8. Lembar Observasi Terstruktur (Siklus III : pencil, cat air, kuas) : 
Cerita/dialog dapat merangsang lahirnya motif sebagai dasar dalam 
berkarya (kegiatan menggambar bebas) 

 
NO NAMA PESERTA DIDIK MENGORESKAN BENTUK 

(MOTIF/BAGAN) 
BELUM 

MAKSIMAL 
MAKSIMAL 

1 Deni Kusuma Wijaya (Deni)   
2 Diva Febyana (Diva F)  √ 
3 Linda R  √ 
4 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary)  √ 
5 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva)  √ 
6 Felix Rajendra Adiyatma (Rama)  √ 
7 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda Putri) 
  

8 Maulina Faradila (Dila)  √ 
9 Muri Aditama (Muri)  √ 
10 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)  √ 
11 Rahmalia Bilqis (Bilqis)  √ 
12 Fritzki Oktavianus R (Kiki)  √ 
13 Dego Purnomo Putro (Dego)  √ 
14 Aisya Ardana Reswari (Aisya)  √ 
15 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y)  √ 
16 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri)   
17 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita)   
 
Keterangan: 
√  : Secara maksimal menggoreskan bentuk (motif/bagan) di atas kertas yang 

disediakan, sejumlah 13 orang. 
 : Belum maksimal menggoreskan bentuk (motif/bagan) di atas kertas yang 

disediakan, sejumlah 4 orang. 
*   Terdapat 59 % (10/17 x 100 % = 0.59) peserta didik yang belum meningkat 

kualitas hasil berdasarkan bahan yang digunakan dan proses pewarnaan 

yang dilakukan peserta didik dalam kegiatan menggambar bebas secara 
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maksimal. Hasil ini dapat dilihat pada lembar observasi terstruktur pada 

tabel 9 di bawah ini. 

 
Tabel 9.  Lembar Observasi Terstruktur (Siklus III : pensil, cat air, kuas) : 

Peserta didik meningkat kualitas hasil dalam kegiatan mengambar 
bebas 

 
NO NAMA PESERTA DIDIK KUALITAS HASIL KEGIATAN 

MENGGAMBAR BEBAS 
BELUM 

MENINGKAT 
MENINGKAT 

1 Deni Kusuma Wijaya (Deni)   
2 Diva Febyana (Diva F)  √ 
3 Linda R   
4 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary)  √ 
5 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva)  √ 
6 Felix Rajendra Adiyatma (Rama)   
7 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda Putri) 
  

8 Maulina Faradila (Dila)   
9 Muri Aditama (Muri)  √ 
10 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)   
11 Rahmalia Bilqis (Bilqis)  √ 
12 Fritzki Oktavianus R (Kiki)  √ 
13 Dego Purnomo Putro (Dego)   
14 Aisya Ardana Reswari (Aisya)   
15 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y)  √ 
16 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri)   
17 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita)   
 
Keterangan: 
√  : Meningkat kualitas hasil dalam kegiatan menggambar bebas, sejumlah 7 

orang. 
 : Belum meningkat kualitas hasil dalam kegiatan menggambar bebas, 

sejumlah 10 orang. 
 

b. Bahan cat air dengan kuas tanpa pensil, proses mengoreskan bentuk dan 

pewarnaan langsung dengan kuas. Peserta didik yang hadir sebanyak 23 anak. 

Pada kegiatan menggambar bebas ini diperolah data sebagai berikut: 
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*  Cerita/dialog yang dibawakan guru belum dapat membangkitkan perhatian 

peserta didik secara klasikal dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) 

dengan maksimal. Hal ini terbukti setelah guru bercerita/berdialog masih 

ada 13 % (3/23 x 100 % = 0.13) peserta didik yang belum menampakkan 

kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan menggambar dengan baik. 

Hasil ini dapat dilihat pada lembar observasi terstruktur pada tabel 10 di 

bawah ini. 

 
Tabel 10. Lembar Observasi Terstruktur (Siklus III : cat air, kuas) : Cerita/dialog 

dapat membangkitkan perhatian peserta didik 
 
NO NAMA PESERTA DIDIK MENAMPAKKAN 

KESUNGGUHAN AKTIF 
1 Andrea Arya Bima (Andre) √ √ 
2 Deni Kusuma Wijaya (Deni) √ √ 
3 Diva Febyana (Diva F) √ √ 
4 Linda R √ √ 
5 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary) √ √ 
6 Brilian Ramanda Putra (Nanda)   
7 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva) √ √ 
8 Aulia Wandera Putra (Raka) √ √ 
9 Felix Rajendra Adiyatma (Rama) √ √ 
10 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda Putri) 
√ √ 

11 Hanafi Adi Gustafa Fandinova (Adi 
Nova) 

  

12 Maulina Faradila (Dila) √ √ 
13 Muri Aditama (Muri) √ √ 
14 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)   
15 Rahmalia Bilqis (Bilqis) √ √ 
16 Rendra Nur Cahyo (Rendra) √ √ 
17 Fritzki Oktavianus R (Kiki) √ √ 
18 Dego Purnomo Putro (Dego) √ √ 
19 Aisya Ardana Reswari (Aisya) √ √ 
20 Nugroho Adi Pratama (Adi) √ √ 
21 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y) √ √ 
22 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri) √ √ 
23 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita) √ √ 
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Keterangan: 
√  : Menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan 

menggambar dengan baik, sejumlah 20 orang. 
 : Belum menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan 

menggambar dengan baik, sejumlah 3 orang. 
 

*  Cerita/dialog yang dibawakan guru dapat merangsang lahirnya motif yang 

dapat dijadikan dasar dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) walau 

secara klasikal belum maksimal. Hal ini terbukti setelah guru 

bercerita/berdialog  masih ada 13 % (3/23 x 100 % = 0.13) peserta didik 

yang  belum dapat menggoreskan bentuk (motif/bagan) di atas kertas yang 

disediakan secara maksimal. Hasil ini dapat dilihat pada lembar observasi 

terstruktur pada tabel 11 di bawah ini. 

 
Tabel 11. Lembar Observasi Terstruktur (Siklus III : cat air, kuas) : Cerita/dialog 

dapat merangsang lahirnya motif sebagai dasar dalam berkarya 
(kegiatan menggambar bebas) 

 
 

NO 
 

NAMA PESERTA DIDIK 
MENGORESKAN BENTUK 

(MOTIF/BAGAN) 
BELUM 

MAKSIMAL 
MAKSIMAL 

1 Andrea Arya Bima (Andre)  √ 
2 Deni Kusuma Wijaya (Deni)  √ 
3 Diva Febyana (Diva F)  √ 
4 Linda R  √ 
5 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary)  √ 
6 Brilian Ramanda Putra (Nanda)   
7 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva)  √ 
8 Aulia Wandera Putra (Raka)  √ 
9 Felix Rajendra Adiyatma (Rama)  √ 
10 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda Putri) 
 √ 

11 Hanafi Adi Gustafa Fandinova (Adi 
Nova) 

  

12 Maulina Faradila (Dila)  √ 
13 Muri Aditama (Muri)  √ 
14 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)   
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15 Rahmalia Bilqis (Bilqis)  √ 
16 Rendra Nur Cahyo (Rendra)  √ 
17 Fritzki Oktavianus R (Kiki)  √ 
18 Dego Purnomo Putro (Dego)  √ 
19 Aisya Ardana Reswari (Aisya)  √ 
20 Nugroho Adi Pratama (Adi)  √ 
21 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y)  √ 
22 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri)  √ 
23 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita)  √ 
 
Keterangan: 
√  : Secara maksimal menggoreskan bentuk (motif/bagan) di atas kertas yang 

disediakan, sejumlah 20 orang. 
 : Belum maksimal menggoreskan bentuk (motif/bagan) di atas kertas yang 

disediakan, sejumlah 3 orang. 
  

*   Masih terdapat 22 % (5/23 x 100 % = 0.22) peserta didik yang belum 

secara maksimal meningkat kualitas hasil dalam kegiatan menggambar 

bebas berdasarkan bahan yang digunakan dan pewarnaan yang dilakukan 

peserta didik. Hasil ini dapat dilihat pada lembar observasi terstruktur pada 

tabel 12 di bawah ini. 

 
Tabel 12.  Lembar Observasi Terstruktur (Siklus III : cat air, kuas) : Peserta didik 

meningkat kualitas hasil dalam kegiatan mengambar bebas 
 

 
NO 

 
NAMA PESERTA DIDIK 

KUALITAS HASIL KEGIATAN 
MENGGAMBAR BEBAS 

BELUM 
MENINGKAT 

MENINGKAT 

1 Andrea Arya Bima (Andre)  √ 
2 Deni Kusuma Wijaya (Deni)  √ 
3 Diva Febyana (Diva F)  √ 
4 Linda R  √ 
5 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary)  √ 
6 Brilian Ramanda Putra (Nanda)   
7 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva)  √ 
8 Aulia Wandera Putra (Raka)   
9 Felix Rajendra Adiyatma (Rama)  √ 
10 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda Putri) 
 √ 
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11 Hanafi Adi Gustafa Fandinova (Adi 
Nova) 

  

12 Maulina Faradila (Dila)  √ 
13 Muri Aditama (Muri)  √ 
14 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)   
15 Rahmalia Bilqis (Bilqis)  √ 
16 Rendra Nur Cahyo (Rendra)  √ 
17 Fritzki Oktavianus R (Kiki)  √ 
18 Dego Purnomo Putro (Dego)   
19 Aisya Ardana Reswari (Aisya)  √ 
20 Nugroho Adi Pratama (Adi)  √ 
21 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y)  √ 
22 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri)  √ 
23 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita)  √ 
 
Keterangan: 
√  : Meningkat kualitas hasil dalam kegiatan menggambar bebas, sejumlah 18 

orang. 
 : Belum meningkat kualitas hasil dalam kegiatan menggambar bebas, 

sejumlah 5 orang. 
 

Berdasarkan proses dan hasil gambar yang dilakukan oleh peserta didik dapat 

dikemukan pula hal-hal sebagai berikut: 

a. Pada pertemuan kedua, peserta didik tidak mendapatkan kesulitan dalam 

mengores bentuk (motif/bagan) dengan pensil, dan dapat menjabarkan 

kembali bentuk (motif/bagan) sesuai tema cerita/dialog yang telah guru 

bawakan.  
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Gambar 23. Beberapa contoh gambar yang dihasilkan 

 
 

b. Namun pada pertemuan kedua, peserta didik masih mendapatkan kesulitan 

dalam mewarnai bentuk (motif/bagan) yang telah mereka buat dengan pensil. 

Sehingga hasil akhir gambar yang mereka buat menjadi rusak oleh warna yang 

mereka goreskan dengan kuas.  

     
 

     
Gambar 24. Beberapa contoh gambar yang dihasilkan 

c. Pada proses pewarnaan peserta didik terlihat sangat antusias dan sangat 

menikmati dari hasil warna yang mereka campur. Ini terlihat dari celotehan 

mereka ketika mereka menemukan warna lain hasil dari pencampuran yang 

mereka lakukan. Sehingga hal baru ini menimbulkan kesenangan tersendiri 

bagi mereka, terutama bagi fikri. 
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d. Energi aktif dan keingintahuan Fikri tersalurkan melalui permainan warna 

yang dilakukannya, sehingga Fikri dapat berkonsentrasi sampai akhir 

kegiatan. Walaupun pada pertemuan kedua Fikri tidak mengoreskan bentuk 

(motif/bagan) tetapi langsung pada tahap pewarnaan.  

 
Gambar 25 a. Gambar yang dihasilkan Fikri pada pertemuan kedua 

 

 
Gambar 25 b. Gambar pertama yang dihasilkan Fikri pada pertemuan ketiga 
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Gambar 25 c. Gambar kedua yang dihasilkan Fikri pada pertemuan ketiga 

 

e. Pada pertemuan ketiga Deni telah menemukan kesenangan dalam kegiatan 

menggambar bebas, dengan permainan warna yang dilakukannya, sehingga 

dapat berkonsentrasi sampai pada akhir kegiatan menggambar selesai. 

Walapun Deni tidak membuat bentuk (motif/bagan) dalam kegiatan ini. Tetapi 

ekspresi seni yang dimilikinya telah tersalurkan dengan komposisi warna yang 

Deni goreskan melalui kuas di atas kertas. Ini berbeda pada pertemuan kedua 

hasil gambar Deni menjadi rusak. Setelah proses pewarnaan yang 

dilakukannya, bentuk (motif/bagan) yang dibuat menjadi hilang tertutup oleh 

warna yang digoreskan dengan kuas saat proses pewarnaan. 

 

 
Gambar 26 a. Gambar yang dihasilkan Deni pada pertemuan kedua 
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Gambar 26 b. Gambar pertama yang dihasilkan Deni pada pertemuan ketiga 

 

 
Gambar 26 c. Gambar kedua yang dihasilkan Deni pada pertemuan ketiga 

 

f. Pada pertemuan kedua dengan gayanya Kiki mendiskripsikan gambarnya saat 

Kiki membuat bentuk (motif/bagan) mobil yang melewati lingkungan 

sekolahnya. Pada dasarnya Kiki memiliki daya emajinasi tinggi dalam 

menuangkan bentuk (motif/bagan) dalam karyanya. Tidak memiliki kesulitan 

dalam mengoreskan bentuk (motif/bagan) dengan pensil. Tetapi pada saat 

pewarnaan dengan kuas hasil gambar tidak terlihat detail seperti goresan 

pensil yang dibuatnya. Hal ini berbeda pada pertemuan ketiga, saat Kiki 
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menggambar langsung dengan kuas. Kiki mendapatkan kesenangan sendiri 

dengan kreatifitas yang dimilikinya. Perbedaan hasil akhir gambar dapat 

terlihat di bawah ini. 

 

 
Gambar 27 a. Gambar yang dihasilkan Kiki pada pertemuan kedua 

 

 
Gambar 27 b. Gambar yang dihasilkan Kiki pada pertemuan ketiga 

 

g. Dila pada pertemuan ketiga dalam siklus III ini terlihat lebih konsentrasi 

dalam proses pewarnaan daripada mengoreskan bentuk (motif/bagan) hingga 

akhir kegiatan menggambar selesai. Hasil dari komposisi warna yang tercipta 

dari permainan yang dilakukannya sebagai berikut. 
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Gambar 28. Gambar yang dihasilkan Dila pada pertemuan ketiga 

 

 
h. Beberapa peserta didik (Rendra, Zenoni, Muri, Linda, Anggita) dapat 

mengoreskan bentuk (motif/bagan) dengan kuas sesuai dengan tema yang 

muncul. Walaupun pada pewarnaan tidak detail hanya blok warna yang 

membedakan bentuk satu dengan yang lain. Beberapa hasil gambar sebagai 

berikut: 

 

 
Gambar 29 a. Gambar yang dihasilkan Rendra pada pertemuan ketiga 
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Gambar 29 b. Gambar yang dihasilkan Zenoni pada pertemuan ketiga 

 
 

 
Gambar 29 c. Gambar yang dihasilkan Muri pada pertemuan ketiga 

 
 

 
Gambar 29 d. Gambar yang dihasilkan Linda pada pertemuan ketiga 
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Gambar 29 e. Gambar yang dihasilkan Anggita pada pertemuan ketiga 

 

 
i. Beberapa peserta didik (Raka, Dego, Rama, Bilgis) dapat mengoreskan bentuk 

(motif/bagan) dengan kuas sesuai dengan tema yang muncul. Namun pada 

proses pewarnaan gambar akhir yang dihasilkan menjadi rusak.  Beberapa 

hasil gambar sebagai berikut: 

 

 
Gambar 30a. Gambar yang dihasilkan Raka pada pertemuan ketiga 
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Gambar 30 b. Gambar yang dihasilkan Dego pada pertemuan ketiga 

 
 

 
Gambar 30 c. Gambar yang dihasilkan Rama pada pertemuan ketiga 

 

 

 
Gambar30 d. Gambar yang dihasilkan Bilgis pada pertemuan ketiga 
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j. Beberapa peserta didik (Ari, Adi, Billi, Diva F, Diva Yuni) sudah membuat 

bentuk (motif/bagan) dengan kuas tetapi terlihat tidak maksimal. Hasil akhir 

gambar mereka sebagai berikut: 

 

 
Gambar 31 a. Gambar yang dihasilkan Ari pada pertemuan ketiga 

 
 
 
 

 
Gambar 31 b. Gambar yang dihasilkan Adi pada pertemuan ketiga 
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Gambar 31 c. Gambar yang dihasilkan Billi pada pertemuan ketiga 

 

 

 
Gambar 31 d. Gambar yang dihasilkan Diva F pada pertemuan ketiga 

 

 

 
Gambar 31 e. Gambar yang dihasilkan Diva Yuni pada pertemuan ketiga 

 



148 
 

  

Berdasarkan fakta-fakta dari hasil observasi dari pelaksanaan tindakan, 

peneliti berusaha melakukan refleksi. Adapun hasilnya sebagai berikut ini. 

a. Secara keseluruhan peserta didik dapat menjabarkan kembali bentuk 

(motif/bagan) dari cerita/dialog yang telah guru bawakan sesuai tema. 

b. Peserta didik lebih mudah membentuk gambar langsung dengan kuas 

sekaligus mewarnainya, daripada membentuk gambar dengan pensil dahulu 

kemudian diwarnai dengan sapuan kuas. 

c. Pewarnaan dengan teknik basah menggunakan cat air dan kuas lebih 

meningkatkan minat dan antusias bagi peserta didik. Proses pencampuran 

warna dari warna primer yang disediakan dan hasil warna yang muncul 

menimbulkan kesenangan tersendiri bagi peserta didik. 

d. Bagi peserta didik yang energi aktifnya lebih, maka permainan warna bisa 

memberikan motivasi untuk lebih konsentrasi pada kegiatan menggambar 

bebas. Ini disebabkan permainan warna dengan mencampur warna sendiri 

lebih memberikan tantangan dan dapat menjadi ajang untuk menyalurkan rasa 

keingintahuannya tentang warna yang dihasilkan. 

e. Pada peserta didik yang memiliki kecenderungan susah mengoreskan visual 

dari bentuk (motif/bagan) dalam karya, maka permainan warna dengan 

mencampur sendiri warna-warna tersebut bisa menjadi ajang untuk 

menuangkan ekspresi seni yang ada dalam dirinya. 

f. Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam penguasaan teknik, 

bahan, dan alat dalam kegiatan menggambar bebas, maka perlu dikenalkan 

beragam teknik, bahan, dan alat. Sehingga pengetahuan dan kemampuan 
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peserta didik menjadi kaya dan beragam. Tentu saja kegiatan ini disesuaikan 

dengan perkembangan peserta didik di Taman Kanak-kanak. 

g. Penerapan strategi pembelajaran dengan pemberian motivasi dapat diterapkan 

melalui kombinasi tiga cara, yaitu diawali dengan memberikan peserta didik 

pengalaman kontak langsung dengan alam secara sadar, kegiatan ini dapat 

dilaksanakan pada waktu yang berbeda mengingat jadwal atau durasi kegiatan 

yang terbatas. Kemudian pada waktu atau hari yang berbeda dilanjutkan 

dengan kegiatan menggambar bebas di dalam kelas. Diawali dengan guru 

bercerita/berdialog dengan peserta didik untuk membangkitkan perhatian dan 

rangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya pada 

kegiatan menggambar bebas. Tema cerita/dialog disesuaikan dengan tema 

pada saat kegiatan kontak langsung atau mengamati alam secara sadar. Untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam penguasaan teknik, bahan, dan 

alat dalam kegiatan menggambar bebas, maka guru seyogyanya  

mendemontrasikan proses menciptakan karya seni rupa yang akan diajarkan. 

Terutama pada penguasaan teknik, bahan, dan alat yang masih baru bagi 

peserta didik. 

h. Pada saat kegiatan menggambar berlangsung, guru mendampingi dan 

membimbing serta memberi rangsangan yang cukup agar minat peserta didik 

menjadi lebih besar. Disini guru selaku pembimbing tidak perlu banyak 

mencampuri kegiatan peserta didik dalam menggambar, sehingga kebebasan 

peserta didik terjamin dalam berfantasi, berkreasi, dan membabarkannya. 

Tetapi guru perlu memberikan penguatan sehingga peserta didik termotivasi 
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untuk melaksanakan kegiatan menggambar dengan baik, sehingga hasil 

gambar bisa maksimal. 

 

4.3 Deskripsi Antarsiklus 

Hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I hingga III di atas dapat dibuat 

rekapitulasi sebagai berikut ini. 

 
Tabel 13. Rekapitulasi persentase capaian tiap siklus 

 
No 

 
Unit Analisis 

Persentase yang dicapai 
Siklus 

I 
Siklus 

II 
Siklus 

IIIa 
Siklus 
IIIb 

1 Cerita/dialog yang dibawakan guru 
dapat membangkitkan perhatian 
peserta didik dalam berkarya 
(kegiatan menggambar bebas). Hal 
ini dibuktikan setelah guru 
bercerita/berdialog peserta didik 
menampakkan kesungguhan dan 
aktif menyelesaikan kegiatan 
menggambar dengan baik. 

57%  78% 82% 87% 

2 Cerita/dialog yang dibawakan guru 
dapat merangsang lahirnya motif 
yang dapat dijadikan dasar dalam 
berkarya (kegiatan menggambar 
bebas). Hal ini terbukti setelah guru 
bercerita/berdialog peserta didik 
secara maksimal mampu 
menggoreskan bentuk (motif/bagan) 
di atas kertas yang disediakan. 

22% 57% 77% 87% 

3 Kualitas hasil menggambar bebas 
peserta didik dapat meningkat.  

39%  52% 41% 78% 

 
Keterangan: 
  : Jumlah peserta didik 23 anak. 
  : Jumlah peserta didik 17 anak, 6 anak tidak hadir dalam kegiatan. 
Siklus I & II : Bahan yang digunakan kertas putih, pensil, dan krayon. 
Siklus IIIa : Bahan yang digunakan kertas putih, cat air, kuas, dan pensil. 

Goresan bentuk (motif/bagan) menggunakan pensil dan pewarnaan 
dengan kuas.  
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Siklus IIIb : Bahan yang digunakan kertas putih, cat air, dan kuas. Goresan 
bentuk (motif/bagan) dan pewarnaan langsung dengan kuas.  

 

Perbandingan persentase yang dicapai pada siklus I, II, dan III 

menunjukkan adanya peningkatan. Peningkatan paling tinggi terdapat pada unit 

analisis kedua, yaitu jumlah peserta didik yang mampu menggoreskan bentuk 

(motif/bagan) di atas kertas yang disediakan secara maksimal meningkat 35% dari 

22% pada siklus 1 menjadi 57% pada siklus II, dan meningkat 30% dari 57% pada 

siklus 2 menjadi 87% pada siklus IIIb. Secara keseluruhan ada peningkatan 

persentase pada semua unit analisis dari satu siklus ke siklus berikutnya. Adapun 

secara umum dapat dinyatakan bahwa peningkatan ketiga unit analisis dari siklus I 

ke II lebih tinggi dibandingkan dari siklus II ke III. Ini menunjukkan cerita/dialog 

yang lebih atraktif dan menarik dapat membangkitkan perhatian dan merangsang 

lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar peserta didik dalam berkarya (kegiatan 

menggambar bebas). Peningkatan capaian hasil dari unit analisis 1 (perhatian) dan 

2 (rangsangan lahirnya motif) dapat digambarkan secara grafik, sebagai berikut:  

 
Grafik 1. Rekapitulasi persentase capaian unit analisis perhatian untuk tiap siklus 
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Grafik 2.   Rekapitulasi persentase capaian unit analisis rangsangan lahirnya motif 
tiap siklus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namun demikian, pencapaian pada unit analisis 3 yaitu kualitas hasil 

menggambar bebas peserta didik mengalami perbedaan pada siklus IIIa dan IIIb. 

Ini menunjukkan peningkatan 26% pada siklus IIIb membuktikan bahwa proses 

mencipta dengan mengores dan mewarnai bentuk (motif/bagan) langsung dengan 

kuas bagi peserta didik lebih mampu dan menguasai bahan yang dipergunakan 

dalam berkarya. Sementara penurunan 11% pada pencapaian siklus IIIa 

menunjukkan, bahwa proses mencipta dengan mengores bentuk (motif/bagan)  

dengan pensil dan mewarnai bentuk dengan kuas, peserta didik mengalami 

kesulitan pada proses pewarnaannya, sehingga hasil gambar menjadi kurang 

maksimal. Pencapaian pada unit analisis 3 yaitu kualitas hasil menggambar bebas 

peserta didik dapat digambarkan secara grafik, sebagai berikut:  
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Grafik 3. Rekapitulasi persentase capaian unit analisis 3 yaitu kualitas hasil 
menggambar bebas peserta didik tiap siklus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, capaian hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I hingga III di 

atas dapat pula dideskripsikan, sebagai berikut ini. 

  
4.3.1 Siklus I 

Secara individu hasil capaian tindakan terdapat peserta didik dapat 

didiskripsikan sebagai berikut: 

a. (Fikri, Adi) belum menunjukkan keaktifan dan kesungguhan dalam kegiatan 

menggambar bebas. Ketika kegiatan sedang berlangsung tidak begitu 

berkonsentrasi dalam menggambar, di awal mau mengoreskan bentuk 

(motif/bagan) tetapi tidak mau menyelesaikan gambar secara maksimal dan 

sampai pada tahap pewarnaan. Pada dasarnya peserta didik ini memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan kegiatan secara baik, hanya memerlukan 

perhatian dan bimbingan secara khusus dari guru.  

0 

10 

20 

30 
40 
50 

60 

70 
80 
90 

SIKLUS 
1 

SIKLUS 
2 

SIKLUS 
3 

100 

A 

B 



154 
 

  

b. (Billi, Nanda Putra) belum dapat berekspresi secara bebas dalam membuat 

bentuk (motif/bagan) sesuai tema yang muncul dalam kegiatan menggambar 

bebas. Dikarenakan kurang percaya diri dari peserta didik tersebut, sehingga 

campur tangan orang dewasa (ibu/guru) dalam gambar masih tampak dan 

terlihat dari goresan yang dihasilkan.  

c.  (Deni) dalam proses mengores bentuk (motif/bagan) sepintas tampak terlihat 

takut atau kesulitan dalam mengores bentuk (motif/bagan) di atas kertas 

gambar. Juga dalam pewarnaan peserta didik cenderung tidak menyelesaikan 

dengan tuntas. Ketika peserta didik merasa telah puas dengan gambar yang 

dihasilkan, maka ia memilih untuk melakukan aktivitas lain. 

d. (Linda, Putri, Zenoni, Diva, Anggita) belum  berani mengores dan mewarnai 

bentuk (gambar) dengan media yang telah ditentukan dengan baik (rapi dan 

selesai). Karena dalam kegiatan menggambar dilakukan selama ini peserta 

didik terbiasa mencontoh gambar yang dicontohkan guru. Bentuk 

(motif/bagan) yang digoreskan memiliki kecenderungan berukuran kecil. 

Karena bentuk (motif/bagan) yang digoreskan memiliki kecenderungan 

berukuran kecil sehingga susah untuk diwarnai.  

e.  (Kiki) pada saat menjabarkan tema dengan mengoreskan bentuk (motif/bagan) 

tidak memiliki kesulitan serta percaya diri yang kuat. Tetapi dalam pewarnaan 

masih perlu bimbingan. Karena peserta didik belum terbiasa mewarnai gambar 

dengan media kertas yang lebih lebar dari yang biasa digunakan dalam 

kegiatan menggambar bebas sebelumnya. 
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f. (Raka, Rendra, Dego) sudah dapat mengoreskan bentuk (motif/bagan) sesuai 

dengan tema dan mewarnai gambar dengan baik. Namun demikian masih 

memerlukan bimbingan dan penguatan, karena belum percaya diri dan belum 

terbiasa menggambar dengan media kertas yang lebih lebar. 

 

4.3.2 Siklus II 

Penerapan strategi pembelajaran dengan pemberian motivasi melalui 

bercerita/berdialog dengan peserta didik dirancang lebih atraktif dan menarik. 

Guru tidak hanya bercerita atau mengajak dialog saja, tetapi ditambah dengan 

mengajak peserta didik menyanyikan lagu-lagu anak yang sesuai tema dan 

mengamati gambar-gambar yang sesuai tema. Diharapkan dengan terciptanya 

suasana menyenangkan dan rileks akan memudahkan peserta didik menangkap 

tema cerita/dialog, sehingga dapat membangkitkan perhatian dan rangsangan 

lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar bagi peserta didik dalam berkarya.  

Pada siklus II ini capaian hasil tindakan dapat dikemukan sebagai berikut: 

a. Pada saat mengamati gambar binatang di luar, terlihat suasana menjadi lebih 

menyenangkan, menjadi lebih santai dan cair. Ketika guru mengajak berdialog 

disela-sela mereka mengamati gambar binatang ekspresi celotehan dan 

tanggapan peserta didik sangat beragam, diantaranya sebagai berikut: 

*. Bagi fikri kegiatan ini menjadi lebih hidup, ekspresi energinya yang lebih 

aktif dapat tersalurkan, ketika mengamati gambar badak dia bisa 

mengekspresikan diri seolah dia badak yang sedang berendam dalam air dan 

menirukan gerakan badak. 
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*. Raka dapat bercerita banyak tentang gambar dinosaurus yang sedang 

diamatinya. 

*. Bagi Rendra ayam dan burung dara terlihat lebih menarik, seperti yang ada 

dirumahnya, karena bapaknya juga memelihara ayam dan burung dara. 

*. Sementara Deni menirukan suara harimau dan mengerakkan tangannya 

seakan harimau sedang mencengkeram mangsa. 

b. Berdasarkan proses dan hasil gambar yang dilakukan oleh peserta didik dapat 

dikemukan hal-hal sebagai berikut: 

*. Bagi Fikri dengan energi aktifnya yang lebih dalam menjabarkan goresan di 

atas kertas dengan bahan krayon masih merupakan hal yang kurang 

menantang. Sehingga terlihat membosankan, ini menyebabkan dia tidak mau 

menyelesaikan gambar sampai pada tahap pewarnaan. Walaupun pada 

dasarnya goresan bentuk (motif/bagan) telah dia tuangkan di atas kertas, dan 

secara verbal dapat menceritakan gambarnya dengan baik. 

*. Terdapat perubahan pada Adi, lebih berkonsentrasi dalam proses kegiatan 

menggambar bebas dan dapat menyelesaikan gambar sampai pada tahap 

pewarnaan. 

*. Rasa percaya diri Billi dalam membuat bentuk (motif/bagan) gambar 

semakin tampak dan terlihat sudah dapat berekspresi secara bebas dalam 

membuat bentuk (motif/bagan) sesuai tema yang muncul dalam kegiatan 

menggambar bebas. 

*. Deni masih terlihat takut atau kesulitan dalam mengores bentuk 

(motif/bagan) di atas kertas gambar. Juga dalam pewarnaan cenderung tidak 
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menyelesaikan secara tuntas. Walau secara verbal dapat mendiskripsikan 

gambar yang dibuat dengan baik. 

*. Beberapa peserta didik (Rendra, Raka, Aizya, Dego) terlihat sudah percaya 

diri dan terbiasa menggambar dengan media kertas yang lebih lebar, dapat 

mengoreskan bentuk (motif/bagan) sesuai dengan tema dan mewarnai gambar 

dengan baik. 

*. Beberapa peserta didik (Rama, Andre, Diva F, Putri, Zenoni, Dila, Diva 

Yuni) yang sebelumnya kurang berani mengores dan mewarnai bentuk gambar 

sudah berubah. Goresan bentuk (motif/bagan) yang semula memiliki 

kecenderungan berukuran kecil telah berubah menyesuaikan ukuran kertas 

yang dipergunakan. Sehingga tidak susah untuk diwarnai. 

*. Daya emajinasi Kiki semakin terlihat jelas. Dia bisa menjabarkannya tema 

dalam goresan bentuk (motif/bagan) gambar di atas kertas dengan sangat 

percaya diri. Didukung suasana kelas yang lebih kondusif (pengelolahan kelas 

yang lebih baik) dapat diciptakan oleh guru membuat dia dapat berkonsentrasi 

penuh dalam kegiatan menggambar. Sehingga gambar yang dihasilkan selesai 

dengan maksimal.  

 

4.3.3. Siklus III 

Pada siklus ke III ini, diterapkan Strategi Pembelajaran dengan 

“Pemberian Motivasi” melalui tiga cara, yaitu (1) bercerita/berdialog dengan anak 

untuk membangkitkan perhatian dan rangsangan lahirnya motif yang dapat 

dijadikan dasar dalam berkarya pada kegiatan menggambar bebas; (2) 
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memberikan anak pengalaman kontak langsung dengan alam secara sadar; dan (3) 

mendemontrasikan proses menciptakan karya seni rupa yang akan diajarkan. 

Pembangkitan motivasi dalam bentuk kontak langsung dengan alam yang 

memerlukan waktu relatif lama dirangkai dengan kegiatan lain (kegiatan jalan-

jalan) sehingga tidak perlu mengambil waktu yang tersedia untuk praktik di kelas. 

Penerapan strategi pembelajaran pemberian motivasi melalui tiga cara ini 

merupakan strategi pembelajaran yang berpola terintregrated dengan menyajikan 

konsep dari berbagai bidang studi di dalam sebuah unit proses pembelajaran 

dalam bidang bahasa, bidang kognitif, dan bidang Seni. 

Penerapan strategi pembelajaran pada siklus III ini lebih ditekankan pada 

cara mendemontrasikan proses menciptakan karya seni rupa yang diajarkan. Guna 

perbaikan dan penyempurnaan strategi pembelajaran yang ditetapkan. Juga 

meningkatkan penguasaan peserta didik akan teknik dan bahan/alat yang 

digunakan dalam kegiatan menggambar bebas, meningkatkan hasil kemampuan 

menggambar bebas peserta didik, serta mengenalkan warna (campuran warna) 

dalam kegiatan menggambar bebas. Teknik yang digunakan pada siklus ke III ini, 

adalah teknik basah dengan media kertas dan bahan/alat cat air dan kuas. 

Pada kegiatan menggambar terdapat dua teknik mengores yang berbeda. 

Diawal kegiatan peserta didik menggunakan pensil untuk mengoreskan bentuk 

(motif/bagan), baru dalam pewarnaan mereka menggunakan kuas. Pertemuan 

berikutnya pada kegiatan menggambar peserta didik tidak menggunakan pensil 

untuk mengoreskan bentuk (motif/bagan). Tetapi langsung menggunakan kuas 

untuk mengores bentuk (motif/bagan) dan mewarnai bentuk tersebut. Perlakuan 
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khusus hanya pada Fikri, karena energi keaktifannya yang lebih dibanding 

temannya, maka khusus Fikri disediakan tempat khusus dan cat air yang 

tersendiri. 

Hasil tindakan pada siklus III ini dapat dikemukan sebagai berikut: 

a. Sebagian besar peserta didik tidak mendapatkan kesulitan dalam mengores 

bentuk (motif/bagan) dengan pensil. Peserta didik dapat menjabarkan kembali 

bentuk (motif/bagan) sesuai tema cerita/dialog yang telah guru bawakan. 

Namun sebagian besar peserta didik mendapatkan kesulitan dalam mewarnai 

bentuk (motif/bagan) yang telah mereka buat dengan pensil. Sehingga hasil 

akhir gambar yang mereka buat menjadi rusak oleh warna yang mereka 

goreskan dengan kuas. 

b. Pada proses pewarnaan peserta didik terlihat sangat antusias dan sangat 

menikmati dari hasil warna yang mereka campur. Ini terlihat dari celotehan 

mereka ketika mereka menemukan warna lain hasil dari pencampuran yang 

mereka lakukan. Sehingga hal baru ini menimbulkan kesenangan tersendiri 

bagi mereka, terutama bagi fikri. Energi aktif dan keingintahuan Fikri 

tersalurkan melalui permainan warna yang dilakukannya, sehingga Fikri dapat 

berkonsentrasi sampai akhir kegiatan. Walaupun diawal pertemuan Fikri tidak 

mengoreskan bentuk (motif/bagan) tetapi langsung pada tahap pewarnaan.  

c. Deni telah menemukan kesenangan dalam kegiatan menggambar bebas 

dengan permainan warna yang dilakukannya. Sehingga dapat berkonsentrasi 

sampai pada akhir kegiatan menggambar. Walaupun Deni tidak membuat 

bentuk (motif/bagan) dalam kegiatan ini. Tetapi ekspresi seni yang 
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dimilikinya telah tersalurkan dengan komposisi warna yang Deni goreskan 

melalui kuas di atas kertas. Hasil gambar Deni jauh lebih baik, ini berbeda 

dengan hasil gambar pada pertemuan awal. Setelah proses pewarnaan yang 

dilakukannya, bentuk (motif/bagan) yang dibuat dengan pensil menjadi hilang 

tertutup oleh warna yang digoreskan dengan kuas saat proses pewarnaan. 

d. Pada dasarnya Kiki memiliki daya emajinasi tinggi dalam menuangkan bentuk 

(motif/bagan) dalam karyanya. Tidak memiliki kesulitan dalam mengoreskan 

bentuk (motif/bagan) dengan pensil. Tetapi pada saat pewarnaan dengan kuas 

hasil gambar tidak terlihat detail seperti goresan pensil yang dibuatnya. Hal ini 

berbeda dengan hasil gambar saat Kiki menggambar langsung dengan kuas, 

hasilnya jauh lebih baik, bentuk (motif/bagan) yang digoreskan tampak lebih 

hidup dengan komposisi warna yang dikombinasikannya. 

e. Beberapa peserta didik (Rendra, Muri, Linda, Zenoni, Anggita) dapat 

mengoreskan bentuk (motif/bagan) dengan kuas sesuai dengan tema yang 

muncul. Walaupun pada pewarnaan tidak detail hanya blok warna yang 

membedakan bentuk satu dengan yang lain.  

f. Beberapa peserta didik (Raka, Dego, Rama, Bilgis) dapat mengoreskan bentuk 

(motif/bagan) dengan kuas sesuai dengan tema yang muncul. Namun pada 

proses pewarnaan gambar akhir yang dihasilkan menjadi rusak. 

g. Beberapa peserta didik (Ari, Adi, Billi, Diva F, Diva Yuni) sudah membuat 

bentuk (motif/bagan) dengan kuas walau terlihat tidak maksimal. 

Berdasarkan penjabaran pencapaian hasil tindakan dari siklus I hingga III 

dapat dilihat dengan diterapkannya strategi pembelajaran dengan ”pemberian 
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motivasi” tiga cara, yaitu bercerita/berdialog, kontak langsung dengan alam secara 

sadar, dan mendemonstrasikan proses menciptakan karya seni rupa yang akan 

diajarkan, menunjukkan adanya peningkatan ketercapaian tujuan penelitian, yaitu 

1) strategi pembelajaran pemberian motivasi bercerita/berdialog dapat 

membangkitkan perhatian dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) pada 

peserta didik kelompok B1 TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten 

Karanganyar;  2) strategi pembelajaran pemberian motivasi bercerita/berdialog 

dapat merangsang lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya 

(kegiatan menggambar bebas) pada peserta didik kelompok B1 TK Negeri 

Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar; dan 3) strategi pembelajaran 

”pemberian motivasi” dengan tiga cara, yaitu bercerita/berdialog, kontak langsung 

dengan alam secara sadar, dan mendemonstrasikan proses menciptakan karya seni 

rupa yang akan diajarkan, dapat meningkatkan kualitas hasil kemampuan 

menggambar bebas pada peserta didik kelompok B1 TK Negeri Pembina 

Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.   

Sesuai dengan hipotesis tindakan yang dirumuskan dalam penelitian ini, 

pada siklus terakhir hasil belajar yang diharapkan, bahwa: 

4. Strategi pembelajaran ”pemberian motivasi” bercerita/berdialog dapat 

membangkitkan perhatian dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) pada 

peserta didik kelompok B1 TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten 

Karanganyar. 

5. Strategi pembelajaran ”pemberian motivasi” bercerita/berdialog dapat 

merangsang lahirnya motif dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) 
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peserta didik kelompok B1 TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten 

Karanganyar. 

6. Strategi pembelajaran ”pemberian motivasi” dengan tiga cara, yaitu 

bercerita/berdialog, kontak langsung dengan alam secara sadar, dan 

mendemonstrasikan proses menciptakan karya seni rupa yang akan diajarkan 

dapat meningkatkan kemampuan menggambar bebas peserta didik kelompok 

B1 TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. 

 

4.4 Pembahasan  

Kegiatan menggambar bebas yang telah dilaksanakan selama ini oleh guru 

masih menggunakan metode konvensiaonal, yaitu dengan memberi contoh 

gambar di papan tulis. Sehingga gambar yang dihasilkan peserta didik memiliki 

keseragaman bentuk (motif/bagan). Peserta didik menjadi kurang percaya diri 

dalam menggoreskan bentuk (motif/bagan) pada saat menggambar bebas, karena 

hanya mencontoh gambar yang dibuat oleh guru. Ekspresi peserta didik secara 

individu belum tampak maksimal. Di samping itu, bahan dan teknik yang 

diajarkan masih terbatas menggunakan teknik kering dengan pensil berwarna atau 

krayon dan kertas (buku gambar) yang berukuran 21 cm x 15 cm. Hal ini belum 

memberikan pengalaman berolah ekspresi secara maksimal bagi peserta didik 

dalam kegiatan menggambar bebas. 

Berdasarkan uraian di atas, ditetapkan adanya perbaikan proses 

pembelajaran dalam kegiatan mengambar bebas. Yaitu penerapan strategi belajar 

mengajar dengan pendekatan ekspresi bebas secara terarah melalui strategi 
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pembelajaran dengan ”pemberian motivasi” tiga cara, yaitu 1) bercerita 

/berdialog; 2) kontak langsung dengan alam secara sadar; dan 3) 

mendemonstrasikan proses menciptakan karya seni rupa yang akan diajarkan guna 

meningkatkan kemampuan menggambar bebas peserta didik. 

Hasil yang dicapai setelah penerapan strategi pembelajaran dengan 

”pemberian motivasi” tiga cara tersebut sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan adalah sebagai berikut. 

 

1.   Membangkitkan perhatian dan rangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan 

dasar dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) pada peserta didik dengan 

penerapan strategi pembelajaran pemberian motivasi melalui bercerita/ 

berdialog. 

Melihat pencapaian hasil tindakan pada siklus I dan siklus II, dapat 

dinyatakan bahwa penerapan strategi pembelajaran pemberian motivasi melalui 

bercerita / berdialog yang dirancang lebih atraktif dan menarik dapat 

membangkitkan perhatian dan rangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan 

dasar dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) pada peserta didik kelompok 

B 1 TK Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Dengan kata lain, 

tahapan aktivitas dalam strategi pembelajaran pemberian motivasi melalui 

bercerita/berdialog yang dirancang lebih atraktif dan menarik oleh guru dapat 

meningkatkan kemampuan menggambar bebas pada peserta didik. Tahapan dalam 

penerapan strategi pembelajaran pemberian motivasi melalui bercerita/berdialog 

tersebut sebagai berikut: 
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a. Di awal kegiatan, untuk menambah apresiasi peserta didik tentang tema 

(misalkan tema binatang) guru mengajak peserta didik untuk mengamati 

gambar sesuai tema (macam-macam binatang), dan mendeskripsikan tema 

(macam-macam binatang) yang diamati. 

b. Guru bercerita/berdialog dengan peserta didik tentang tema (macam-macam 

binatang) yang telah diamati untuk membangkitkan perhatian dan rangsangan 

lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya. Menggali kembali 

ingatan peserta didik tentang tema (binatang) yang telah diamati; macam-

macam binatang yang berkaki dua ataupun empat, berdaun telinga atau tidak, 

bertelur atau beranak, makanannya, tempat tinggalnya, dan sebagainya. 

c. Guru juga mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu anak-anak yang 

sesuai tema (binatang) diikuti dengan gerakan untuk menciptakan suasana 

yang lebih rileks dan menyenangkan. 

d. Pada saat kegiatan menggambar berlangsung, guru mendampingi dan 

membimbing serta memberi rangsangan agar minat peserta didik menjadi 

lebih besar, terutama pada peserta didik yang memiliki karakter lebih aktif. 

Sehingga konsentrasinya dalam kegiatan lebih maksimal dan bisa 

menyelesaikan kegiatan serta tidak menganggu teman. 

e. Guru juga membimbing peserta didik dalam mewarnai bentuk (motif/bagan) 

gambar, sehingga keberagaman komposisi warna dari setiap peserta didik 

tercipta sesuai dengan kebebasan berekspresi dalam berkarya dari setiap 

individu peserta didik. 
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f. Sentuhan pemberian penguatan dan motivasi oleh guru terhadap hasil gambar 

peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya dirinya dalam membuat bentuk 

(motif/bagan) gambar. Sehingga peserta didik dapat berekspresi secara bebas 

dalam membuat bentuk (motif/bagan) sesuai tema yang muncul dalam 

kegiatan menggambar bebas. 

g. Guru selaku pembimbing tidak perlu banyak mencampuri kegiatan peserta 

didik dalam menggambar, sehingga kebebasan peserta didik terjamin dalam 

berfantasi, berkreasi, dan membabarkannya. 

h. Di akhir kegiatan guru memperlihatkan hasil karya terbaik dari peserta didik 

di depan kelas untuk menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap karya 

sendiri dan orang lain (teman). 

Ini menunjukkan tahapan aktivitas dalam penerapan strategi pembelajaran 

pemberian motivasi melalui bercerita/berdialog yang dirancang lebih atraktif dan 

menarik oleh guru berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Fenomena tersebut 

dapat dibenarkan jika dikaitkan dengan apa yang diungkapkan oleh Franz Cizek 

(dalam Salam, 2005) bahwa ”seni rupa anak adalah seni rupa yang hanya bisa 

diciptakan oleh anak dan gambar anak haruslah diberi kebebasan untuk tumbuh 

bagaikan kembang bebas dari gangguan orang dewasa”. Tugas guru adalah 

memberikan pengalaman kepada anak yang dapat merangsang munculnya 

ekspresi pribadi sang anak. Cara yang ditempuh guru antara lain dengan 

memberikan beragam pengalaman atau membantu anak untuk mengingat 

pengalaman pribadinya yang tersembunyi. 
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Temuan tersebut juga sejalan dengan pendapat Herbert Read (dalam 

Salam, 2005) yang menekankan bahwa naluri berolah seni rupa anak adalah 

sesuatu yang universal, sesuatu yang tumbuh secara alamiah pada diri anak dalam 

mengkomunikasikan dirinya. Orang dewasa tidak seyogyanya mengintervensi hal 

tersebut dengan berbagai dalih demi adat istiadat, persaingan kerja, pembentukan 

karakter atau pendisiplinan jiwa. Menurut Herbert Read, semua itu akan secara 

nyata menggusur minat alamiah anak yang akan berarti merusak kebahagian dan 

kesenangan anak dalam menikmati kebebasan. Artinya, bahwa ekspresi diri tidak 

bisa diajarkan dan peranan guru hanyalah sebagai fasilitator. 

 

2.  Meningkatkan kualitas hasil kemampuan menggambar bebas pada peserta 

didik kelompok B 1 TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten 

Karanganyar dengan penerapan strategi pembelajaran pemberian motivasi 

melalui tiga cara.  

Guna perbaikan dan penyempurnaan strategi pembelajaran yang  

ditetapkan. Pada siklus III penerapan strategi pembelajaran pemberian motivasi 

melalui tiga cara, yaitu bercerita/berdialog, kontak langsung dengan alam secara 

sadar, dan mendemonstrasikan proses menciptakan karya seni rupa yang akan 

diajarkan. Penerapan strategi pembelajaran pemberian motivasi melalui tiga cara 

ini merupakan strategi pembelajaran yang berpola terintregrated dalam bidang 

bahasa, bidang kognitif, dan bidang Seni.  

Pada pelaksanaan tindakan lebih ditekankan pada cara mendemontrasikan 

proses menciptakan karya seni rupa yang diajarkan. Dilihat dari hasil tindakan 
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kegiatan menggambar dengan teknik basah yang proses pewarnaannya 

menggunakan cat air dan kuas menunjukkan bahwa peserta didik: 

a. lebih meningkat minat dan antusiasnya pada kegiatan menggambar bebas. 

Proses pencampuran warna dari warna primer yang disediakan dan hasil 

warna yang muncul menimbulkan kesenangan tersendiri bagi peserta didik. Di 

samping itu, peserta didik tidak mendapatkan kesulitan dalam menjabarkan 

dan mengoreskan bentuk (motif/bagan) menggunakan kuas langsung. 

b. yang energi aktifnya lebih, maka permainan warna bisa memberikan motivasi 

untuk lebih konsentrasi pada kegiatan menggambar bebas. Ini disebabkan 

permainan warna dengan mencampur warna sendiri lebih memberikan 

tantangan dan dapat menjadi ajang untuk menyalurkan rasa keingintahuannya 

tentang warna yang dihasilkan. 

c. yang memiliki kecenderungan susah mengoreskan secara visual dari bentuk 

(motif/bagan) dalam karya, maka permainan warna dengan mencampur sendiri 

warna-warna tersebut bisa menjadi ajang untuk menuangkan ekspresi seni 

yang ada dalam dirinya. 

Jika melihat pencapaian hasil tindakan pada kegiatan menggambar yang 

langsung menggunakan kuas untuk mengores bentuk (motif / bagan) dan 

mewarnainya, maka penerapan strategi pembelajaran pemberian motivasi melalui 

tiga cara dinyatakan dapat meningkatkan penguasaan peserta didik akan teknik 

dan bahan/alat yang digunakan dalam kegiatan menggambar bebas, dan 

mengenalkan warna (hasil campuran warna) dalam kegiatan menggambar bebas, 

serta meningkatkan kualitas hasil kemampuan menggambar bebas peserta didik. 
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Maka fenomena tersebut dapat dibenarkan jika dikaitkan dengan apa yang 

diungkapkan oleh Andayani (2002: 81) bahwa hasil belajar murid pada 

hakikatnya dapat memperoleh pengaruh dari segala sesuatu yang dilakukan guru. 

Dengan demikian, daya cipta murid dalam bentuk gambar dapat pula digali, 

dikembangkan, bahkan dimodivikasi oleh suatu pembelajaran yang strategis dan 

terpola. Hal ini, juga dipertegas oleh Andayani (2002: 87) dalam penelitiannya 

yang menunjukkan hasil, bahwa penerapan strategi instruksional berpola 

integrated lebih efektif bagi daya cipta gambar murid TK yang mencipta gambar 

bertipe visual dan haptic. 



169 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil yang dicapai dari penelitian tindakan kelas dan 

pembahasan, dapat disimpulkan penelitian tindakan kelas ini menunjukkan hasil 

sebagai berikut: 

 
1). Strategi pembelajaran dengan ”pemberian motivasi” bercerita/berdialog yang 

dirancang lebih atraktif dan menarik dapat membangkitkan perhatian dan 

rangsangan lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya (kegiatan 

menggambar bebas) pada peserta didik kelompok B 1 TK Negeri Pembina 

Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. 

Penerapan strategi pembelajaran ”pemberian motivasi” melalui bercerita 

/berdialog yang dirancang lebih atraktif dan menarik tersebut dapat dilakukan oleh 

guru melalui beberapa langkah (tahapan), sebagai berikut: 

i. Di awal kegiatan, untuk menambah apresiasi peserta didik tentang tema 

(misalkan tema binatang) guru mengajak peserta didik untuk mengamati 

gambar sesuai tema (macam-macam binatang), dan mendeskripsikan tema 

(macam-macam binatang) yang diamati. 

j. Guru bercerita/berdialog dengan peserta didik tentang tema (macam-macam 

binatang) yang telah diamati untuk membangkitkan perhatian dan rangsangan 

lahirnya motif yang dapat dijadikan dasar dalam berkarya. Menggali kembali 
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ingatan peserta didik tentang tema (binatang) yang telah diamati; macam-

macam binatang yang berkaki dua ataupun empat, berdaun telinga atau tidak, 

bertelur atau beranak, makanannya, tempat tinggalnya, dan sebagainya. 

k. Guru juga mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu anak-anak yang 

sesuai tema (binatang) diikuti dengan gerakan untuk menciptakan suasana 

yang lebih rileks dan menyenangkan. 

l. Pada saat kegiatan menggambar berlangsung, guru mendampingi dan 

membimbing serta memberi rangsangan agar minat peserta didik menjadi 

lebih besar, terutama pada peserta didik yang memiliki karakter lebih aktif. 

Sehingga konsentrasinya dalam kegiatan lebih maksimal dan bisa 

menyelesaikan kegiatan serta tidak menganggu teman. 

m. Guru juga membimbing peserta didik dalam mewarnai bentuk (motif/bagan) 

gambar, sehingga keberagaman komposisi warna dari setiap peserta didik 

tercipta sesuai dengan kebebasan berekspresi dalam berkarya dari setiap 

individu peserta didik. 

n. Sentuhan pemberian penguatan dan motivasi oleh guru terhadap hasil gambar 

peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya dirinya dalam membuat bentuk 

(motif/bagan) gambar. Sehingga peserta didik dapat berekspresi secara bebas 

dalam membuat bentuk (motif/bagan) sesuai tema yang muncul dalam 

kegiatan menggambar bebas. 

o. Guru selaku pembimbing tidak perlu banyak mencampuri kegiatan peserta 

didik dalam menggambar, sehingga kebebasan peserta didik terjamin dalam 

berfantasi, berkreasi, dan membabarkannya. 
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p. Di akhir kegiatan guru memperlihatkan hasil karya terbaik dari peserta didik 

di depan kelas untuk menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap karya 

sendiri dan orang lain (teman). 

 
2). Strategi pembelajaran dengan ”pemberian motivasi” melalui tiga cara, yaitu: 

bercerita/berdialog, kontak langsung dengan alam secara sadar, dan demonstrasi 

pada strategi belajar mengajar dengan pendekatan ekspresi bebas secara terarah 

dinyatakan dapat meningkatkan penguasaan peserta didik akan teknik dan 

bahan/alat yang digunakan dalam kegiatan menggambar bebas, dan mengenalkan 

warna (hasil campuran warna) dalam kegiatan menggambar bebas, serta 

meningkatkan kualitas hasil kemampuan menggambar bebas peserta didik 

kelompok B 1 TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. 

Guna perbaikan dan penyempurnaan penerapan strategi pembelajaran 

pemberian motivasi melalui tiga cara, yaitu bercerita/berdialog, kontak langsung 

dengan alam secara sadar, dan mendemonstrasikan proses menciptakan karya seni 

rupa yang akan diajarkan. Seyogyanya strategi pembelajaran tersebut berpola 

integrated dalam beberapa bidang kegiatan (seperti bidang bahasa, bidang 

kognitif, dan bidang seni). Dengan demikian, daya cipta peserta didik dalam 

bentuk gambar dapat digali, dikembangkan, bahkan dimodivikasi oleh suatu 

pembelajaran yang strategis dan terpola. Penerapan strategi pembelajaran 

pemberian motivasi melalui tiga cara dan berpola integrated lebih efektif bagi 

daya cipta gambar peserta didik TK yang mencipta gambar bertipe visual dan 

haptic. 
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Untuk meningkatkan penguasaan peserta didik akan teknik dan bahan/alat 

serta mengenalkan warna dalam kegiatan menggambar bebas. Maka pada 

pelaksanaan kegiatan menggambar bebas (tindakan) lebih ditekankan pada cara 

mendemontrasikan proses menciptakan karya seni rupa yang diajarkan. 

Bagi peserta didik kegiatan menggambar dengan teknik basah yang proses 

pewarnaannya menggunakan cat air dan kuas akan lebih meningkat minat dan 

antusias peserta didik pada kegiatan menggambar bebas. Proses pencampuran 

warna dari warna primer yang disediakan dan hasil warna yang muncul 

menimbulkan kesenangan tersendiri bagi peserta didik. Di samping itu, peserta 

didik tidak mendapatkan kesulitan dalam menjabarkan dan mengoreskan bentuk 

(motif/bagan) menggunakan kuas langsung. 

Bagi peserta didik yang energi aktifnya lebih, maka permainan warna bisa 

memberikan motivasi untuk lebih konsentrasi pada kegiatan menggambar bebas. 

Ini disebabkan permainan warna dengan mencampur warna sendiri lebih 

memberikan tantangan dan dapat menjadi ajang untuk menyalurkan rasa 

keingintahuannya tentang warna yang dihasilkan. 

Peserta didik yang memiliki kecenderungan susah mengoreskan secara 

visual dari bentuk (motif/bagan) dalam karya, maka permainan warna dengan 

mencampur sendiri warna-warna tersebut bisa menjadi ajang untuk menuangkan 

ekspresi seni yang ada dalam dirinya. 
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5.2 Saran 

Berkaitan dengan hasil yang dicapai dari penelitian tindakan kelas ini, 

peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut ini. 

1. Hendaknya peserta didik dimungkinkan mendapat kesempatan dalam berolah 

seni dan berkreasi seni secara maksimal, utamanya dalam kegiatan 

menggambar bebas. Sehingga kreativitas dan kemampuan menggambar bebas 

mereka meningkat. 

2. Seyogyanya guru selaku pembimbing perlu meningkatkan hasil belajar peserta 

didik dalam kegiatan menggambar bebas dengan suatu pembelajaran yang 

strategis dan terpola. Salah satunya dengan penerapan secara optimal strategi 

belajar mengajar dengan pendekatan ekspresi bebas secara terarah yang 

merupakan strategi pembelajaran yang berpola terintregrated. Pendekatan 

ekspresi bebas secara terarah dapat dilakukan melalui strategi pembelajaran 

dengan ”pemberian motivasi” yang terdiri dari tiga cara, yaitu: bercerita 

/berdialog, kontak langsung dengan alam secara sadar, dan demonstrasi. 

3. Bagi sekolah hendaknya memberi perhatian pada ketersediaan sarana 

prasarana untuk memajang karya para peserta didik guna menumbuhkan 

apresiasi dan penghargaan terhadap karya sendiri dan orang lain (karya teman 

sendiri). 
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KECAMATAN JATEN 

KABUPATEN KARANGANYAR 
JL. MANGGIS 10 

PERUMNAS NGRINGO 

ARAH SOLO ARAH KARANGANYAR 

 
TAMAN 

SATWATARU 
JURUG 

ASMI SOLO - UNSA 

PT. AIR MANCUR 

JL.RAYA SOLO-SRAGEN 

ARAH SRAGEN 
SURABAYA 

SUNGAI BENGAWAN SOLO 
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Lampiran 2. TK Negeri Pembina Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar  
 
 

 

     
Gedung TK tampak dari depan 

 

       
Halaman dalam tempat bermain  Gedung TK dari dalam    

 

       
Aula 
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Lampiran 3.  Gambar binatang yang ada di tembok TK Negeri Pembina 
Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar  
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Lampiran 4. Kegiatan mengamati gambar binatang di tembok luar kelas 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

     
 
 
 
 

     
 
 
 
 



182 
 

  

Lampiran 5.  Kegiatan menggambar bebas sedang berlangsung 
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Lampiran 6.  Peneliti mengobservasi proses kegiatan menggambar di kelas 
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Lampiran 7.  Hasil karya peserta didik pada siklus I  
 
 

 
Raka 

 

        
Adi Nova     Kiki 

 

         
Dego      Billi 

 

         
Ary      Difa F 
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Nanda Putra     Dilla 

 

        
Rendra      Muri 

 

         
Diva Yuni     Diva A   

 

         
Aisya      Zenoni 
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Andre      Bilgis 

 

       
Rama      Nanda Putri 

 

        
Fikri      Anggita 

 

        
Linda R     Deni 
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Lampiran 8.  Hasil karya peserta didik pada siklus II  
 
 
 
 

 
Rendra 

 

        
Billi      Aizsya 

 

        
Raka      Kiki 

 

        
Dego      Adi 
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Zenoni      Andre 

 

        
Diva Yuni     Diva F 

 

        
Rama      Dilla 

  

        
Anggita     Muri 
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Zenoni      Bilqis 

 

       
Diva F      Linda R   

       

        
Diva Yuni     Nanda Putra 

 

        
Deni      Fikri 
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Lampiran 9.  Hasil karya peserta didik pada siklus III (pensil, cat air, kuas)  
 
 

 
Fikri 

 

        
Diva Yuni     Diva Febri 

 

        
Dego      Dilla 

 

        
Deni      Kiki 
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Ari      Linda 

 

        
Muri      Zenoni 
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Lampiran 10. Hasil karya peserta didik pada siklus III (cat air, kuas)  
 
 

 
Kiki 

 

         
Deni      Deni 

 

         
Bilqis       Dilla 

 

         
Raka      Dego 
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Rama      Zenoni 

 

         
Adi      Billi 

 

         
Anggita     Aizsya 

 

           
Ari      Rendra 
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Diva Yuni       Diva F 

 

           
Linda R     Muri 

 

           
Fikri      Fikri 
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Lampiran 11. Identifikasi Sumber Data 
 

 
SUMBER DATA RUMUSAN MASALAH 

1 2 
Pengungkapan 
(enquiring) : 
wawancara 
informal secara 
mendalam 
 

Suharyati TH 
(guru kelas) 
 

Suharyati TH 
(guru kelas) 
 

Pengalaman 
(experincing) : 
observasi 
partisipasif 
 

Mengamati proses 
pembelajaran menggambar 
bebas dari awal hingga akhir 
pembelajaran di dalam kelas 
Kelompok B 1 TK Negeri 
Pembina Jaten Karanganyar 
 

Mengamati proses 
pembelajaran menggambar 
bebas dari awal hingga akhir 
pembelajaran di dalam kelas 
Kelompok B 1 TK Negeri 
Pembina Jaten Karanganyar 
 

Pembuktian 
(examining) : 
sekumpulan karya 
atau portofolio 
kerja 
 

Hasil karya peserta didik Hasil karya peserta didik 

Pembuktian 
(examining) : 
mencari bukti-
bukti dokumenter 
(studi pustaka) 

Andayani . 2002 . Terapi Strategis Pembinaan Daya Cipta 
Gambar Murid Taman Kanak-kanak di Kodya 
Surakarta . Varidika Varia Pendidikan, Vol. 14 No. 25 
Desember 2002:79-88. 

Arikunto, Suharsimi, Suhardjono, Supardi . 2006 . Penelitian 
Tindakan Kelas . Jakarta: PT. Bumi Aksara. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . 1992 . Bahan Dasar 
Peningkatan Wawasan Kependidikan Guru TK 
Program Kegiatan Belajar Pengembangan Agama 
Islam . Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah. 

............. . 1993 . Pedoman Penyelenggaraan Taman Kanak-
kanak . Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah. 

............. . 1994 . Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-
kanak, Landasan, Program dan Pengembangan 
Kegiatan Belajar . Jakarta: Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar 
dan Menengah. 
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............. . 1994 . Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-
Kanak, Garis-Garis Besar Program Kegiatan Belajar 
(GBPKB) . Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

Departemen Pendidikan Nasional . 2003 . Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional . Jakarta: Kaldera Pustaka 
Nusantara. 

............. . 2005 . Kurikulum 2004, Standar Kompetensi Taman 
Kanak-kanak dan Raudatul Athfal . Jakarta: Direkrorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Sulistyo, Edy Tri . 2004 . ”Penerapan Teori Konstruktivistik 
Dalam Pembelajaran Seni Lukis anak” . Paedagogia, 
Jilid 7 No. 1 Pebruari 2004: 23-34. 

Hurlock, Elizabeth B . 1980 . Psikologi Perkembangan Suatu 
Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan . Edisi 
kelima . Jakarta: Penerbit Erlangga. 

Widiyastuti, Endang . 2006 . ”Implementasi Pendidikan Seni di 
TK Secara Umum” . Makalah disampaikan pada 
Pelatihan Kegiatan Menggambar Bebas Bagi Guru 
Taman Kanak-kanak di Kecamatan Jaten Kabupaten 
Karanganyar Jawa Tengah, FKIP Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, 16 September 2006.  

Wardhani, Igak, dkk . 2007 . Penelitian Tindakan Kelas . 
Jakarta: Universitas Terbuka Jakarta. 

Matthew B. Miles & A. Michael Huberman . 1992 . Analisis 
Data Kualitatif . Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi . 
Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).  

Moeslichatoen R . 2004 . Metode Pengajaran di Taman Kanak-
Kanak . Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

Yuliastuti, MY Ning . 1992 . Pendidikan Seni Rupa . Surakarta: 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Sukmadinata, Nana Syaodih . 2007 . Metode Penelitian 
Pendidikan . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

Suparno, Paul . 2004 . Teori Intelegensi Ganda dan Aplikasinya 
di Sekolah . Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 

Wiriaatmadja, Rochiati . 2005 . Metode Penelitian Tindakan 
Kelas untuk Meningkatkan Kinerja Guru dan Dosen . 
Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Sanggar Melati Suci . 1994 . Sanggar Melati Suci (1979-1994) . 
Yogyakarta: Aquarius Offset. 

Soedarsono, FX . 1996/1997 . Pedoman Pelaksanan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) Bagian Kedua Rencana, Desain 
dan Implementasi . Yogyakarta: Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, 
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BP-GSD, UP-SD, UKMP-SD  
Salam, Sofyan . 2005 . ”Paradigma Pendidikan Seni Berbasis 

Anak, Disiplin, dan Multikultural” . Makalah 
disampaikan pada perkuliahan Paradigma dan Masalah 
Pendidikan Seni, UNNES Semarang.  

Wiryawan, Sri Anitah, Noorhadi . 1990 . Strategi Belajar 
Mengajar . Jakarta: Universitas Terbuka Jakarta. 

Sumarwati . 2008 . Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
Bagaimana Menyusun Proposal dan Laporannya ? . 
Makalah disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan 
Profesi Guru (PLPG) Rayon 13 Surakarta, FKIP UNS 
Surakarta.  

Sumaryanto, Totok . 2006 . Konsep Pendidikan Seni . Makalah 
disampaikan pada perkulihan Konsep Pendidikan Seni, 
UNNES Semarang. 

Gulö, W .  2002  .  Strategi Belajar Mengajar  .  Jakarta: PT. 
Grasindo. 
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Lampiran 12. Penjabaran Pokok-Pokok Pertanyaan Wawancara 
 
RUMUSAN 
MASALAH 

POKOK PERTANYAAN INFORMAN 

Latar 
belakang 
masalah 

1. Apakah selama ini ibu mendapatkan 
kesulitan dalam PBM kegiatan 
menggambar bebas. 

2. Strategi belajar mengajar apa yang ibu 
pilih dalam kegiatan mengambar bebas. 

3. Apakah ibu sudah merasa maksimal 
dalam capaian hasil kegiatan 
menggambar bebas yang dilakukan 
peserta didik selama ini. 

4. Selain strategi belajar mengajar kendala 
lain yang ibu dapati dalam kegiatan 
mengambar bebas selama ini. 

5. Stratgi apa yang digunakan untuk 
meminimalis kendala tersebut. 

6. Dalam kegiatan menggambar bebas 
kesulitan apa yang sering dirasakan oleh 
peserta didik yang ibu bimbing selama 
ini. 

7. Metode serta pendekatan apa yang ibu 
gunakan dalam PBM kegiatan 
menggambar bebas 

 

Suharyati TH 
(guru kelas) 

 

1 
  

Siklus I : 
1. Adakah kesulitan dalam membawakan 

cerita/dialog. 
2. Bagaimana membuat cerita/dialog 

dapat menarik perhatian peserta didik 
3. Adakah peserta didik yang belum 

menampakkan kesunguhan dan aktif 
menyelesaikan kegiatan menggambar 
bebas. 

4. Pendekatan apa yang akan digunakan 
bagi peserta didik yang terlalu aktif 
dan tidak konsentrasi mengerjakan 
kegiatan. 

5. Dengan strategi apa untuk 
menumbuhkan suasana kelas yang 
kondusif untuk kegiatan menggambar 
bebas. 

 

Suharyati TH 
(guru kelas) 
 

Siklus II : 
1. Apakah dengan cerita/dialog yang 
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dibawakan sudah dapat 
membangkitkan perhatian peserta 
didik sehingga menampakkan 
kesunguhan dan aktif menyelesaikan 
kegiatan menggambar bebas. 

2. Adakah peserta didik yang belum 
menampakkan kesungguhan dan aktif 
menyelesaikan kegiatan menggambar 
bebas. 

3. Kesulitan atau kendala apa yang 
membuat peserta didik masih belum 
maksimal untuk berkonsentrasi 
menyelesaikan kegiatan menggambar 
bebas. 

4. Pendekatan apa yang digunakan untuk 
menumbuhkan kesungguhan dan 
keaktifan peserta didik dalam 
menyelesaikan kegiatan menggambar 
bebas. 

5. Apakah strategi yang digunakan dapat 
meningkatkan hasil capaian peserta 
didik dalam kegiatan mengambar 
bebas. 

 
Siklus III : 

1. Apakah masih ada peserta didik yang 
belum menampakkan kesungguhan 
dan aktif menyelesaikan kegiatan 
menggambar bebas. 

2. Apakah strategi yang digunakan telah 
berhasil meningkatkan konsentrasi 
peserta didik. 

3. Apakah strategi yang digunakan dapat 
meningkatkan hasil capaian peserta 
didik dalam kegiatan mengambar 
bebas. 

 
2 Siklus I : 

1. Pendekatan apa untuk menumbuhkan 
percaya diri peserta didik dalam 
menggoreskan motif (bentuk/bagan) 

2. Strategi apa untuk menumbuhkan  
kepercayaan diri peserta didik dalam 
menggoreskan dan mewarnai motif 
(bentuk/bagan) 

 

Suharyati TH 
(guru kelas) 
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Siklus II : 
1. Bagaimana untuk menumbuhkan rasa 

percaya diri peserta didik dalam 
menggores dan mewarnai bentuk 
(motif/bagan) yang dibuat. 

2. Bagaimana menumbuhkan konsentrasi 
peserta didik untuk mewarnai bentuk 
(motif/bagan) yang sudah dibuatnya. 

3. Untuk menambah penguasaan peserta 
didik dalam menggores dan mewarnai 
bentuk (motif/bagan), apakah bahan 
dan alat lain yang bisa digunakan pada 
siklus III. 

4. Apakah strategi yang digunakan dapat 
meningkatkan hasil capaian peserta 
didik dalam kegiatan mengambar 
bebas. 

 
Siklus III : 

1. Adakah kesulitan bagi peserta didik 
dalam menggunakan bahan dan alat 
dalam mengambar bebas. 

2. Adakah kesulitan dalam menggores 
bentuk (motif/bagan) dengan pensil 

3. Adakah kesulitan dalam menggores 
bentuk (motif/bagan) langsung dengan 
kuas. 

4. Adakah kesulitan dalam mewarnai 
dengan teknik basah dengan cat air  

5. Apakah alternatif bahan dan alat yang 
digunakan dapat meningkatkan hasil 
capaian peserta didik dalam kegiatan 
mengambar bebas. 
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Lampiran 13. Lembar Observasi Terstruktur (Siklus I) : Cerita/dialog dapat 
membangkitkan perhatian peserta didik 

 
NO NAMA PESERTA DIDIK MENAMPAKKAN 

KESUNGGUHAN AKTIF 
1 Andrea Arya Bima (Andre)   
2 Deni Kusuma Wijaya (Deni)   
3 Diva Febyana (Diva F) √ √ 
4 Linda R   
5 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary) √ √ 
6 Brilian Ramanda Putra (Nanda) √ √ 
7 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva)   
8 Aulia Wandera Putra (Raka) √ √ 
9 Felix Rajendra Adiyatma (Rama) √ √ 
10 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda P) 
  

11 Hanafi Adi Gustafa Fandinova (Adi 
Nova) 

√ √ 

12 Maulina Faradila (Dila) √ √ 
13 Muri Aditama (Muri) √ √ 
14 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)   
15 Rahmalia Bilqis (Bilqis)
16 Rendra Nur Cahyo (Rendra) √ √ 
17 Fritzki Oktavianus R (Kiki) √ √ 
18 Dego Purnomo Putro (Dego) √ √ 
19 Aisya Ardana Reswari (Aisya) √ √ 
20 Nugroho Adi Pratama (Adi) √ √ 
21 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y)   
22 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri)   
23 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita)   
 
Keterangan: 
√  : Menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan 

menggambar dengan baik, sejumlah 13 orang. 
 : Belum menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan 

menggambar dengan baik, sejumlah 10 orang.  
 
Secara klasikal diperoleh data sesuai dengan unit analisis masalah, yaitu: 
Cerita/dialog yang dibawakan guru belum dapat membangkitkan perhatian peserta 
didik dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas). Hal ini terbukti setelah guru 
bercerita/berdialog 43 % (10/23 x 100 % = 0.43) peserta didik belum 
menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan menggambar 
dengan baik. 
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Lampiran 14. Lembar Observasi Terstruktur (Siklus I) : Cerita/dialog dapat 
merangsang lahirnya motif sebagai dasar dalam berkarya 
(kegiatan menggambar bebas) 

 
 

NO 
 

NAMA PESERTA DIDIK 
MENGORESKAN BENTUK 

(MOTIF/BAGAN) 
BELUM 

MAKSIMAL 
MAKSIMAL 

1 Andrea Arya Bima (Andre)   
2 Deni Kusuma Wijaya (Deni)   
3 Diva Febyana (Diva F)  √ 
4 Linda R   
5 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary)   
6 Brilian Ramanda Putra (Nanda)   
7 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva)   
8 Aulia Wandera Putra (Raka)  √ 
9 Felix Rajendra Adiyatma (Rama)   
10 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda P) 
  

11 Hanafi Adi Gustafa Fandinova (Adi 
Nova) 

 √ 

12 Maulina Faradila (Dila)   
13 Muri Aditama (Muri)   
14 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)   
15 Rahmalia Bilqis (Bilqis)  √ 
16 Rendra Nur Cahyo (Rendra)   
17 Fritzki Oktavianus R (Kiki)  √ 
18 Dego Purnomo Putro (Dego)   
19 Aisya Ardana Reswari (Aisya)   
20 Nugroho Adi Pratama (Adi)   
21 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y)   
22 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri)   
23 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita)   
 
Keterangan: 
√  : Secara maksimal menggoreskan bentuk (motif/bagan) di atas kertas yang 

disediakan, sejumlah 5 orang. 
 : Belum maksimal menggoreskan bentuk (motif/bagan) di atas kertas yang 

disediakan, sejumlah 18 orang. 
 
Secara klasikal diperoleh data sesuai dengan unit analisis masalah, yaitu: 
Cerita/dialog yang dibawakan guru belum dapat merangsang lahirnya motif yang 
dapat dijadikan dasar dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas). Hal ini 
terbukti setelah guru bercerita/berdialog  78 % (18/23 x 100 % = 0.78) peserta 
didik belum bisa secara maksimal menggoreskan bentuk (motif/bagan) di atas 
kertas yang disediakan. 
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Lampiran 15. Lembar Observasi Terstruktur (Siklus I) : Peserta didik 
meningkat kualitas hasil dalam kegiatan mengambar bebas 

 
 

NO 
 

NAMA PESERTA DIDIK 
KUALITAS HASIL KEGIATAN 

MENGGAMBAR BEBAS 
BELUM 

MENINGKAT 
MENINGKAT 

1 Andrea Arya Bima (Andre)   
2 Deni Kusuma Wijaya (Deni)   
3 Diva Febyana (Diva F)  √ 
4 Linda R   
5 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary)  √ 
6 Brilian Ramanda Putra (Nanda)   
7 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva)   
8 Aulia Wandera Putra (Raka)  √ 
9 Felix Rajendra Adiyatma (Rama)   
10 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda P) 
  

11 Hanafi Adi Gustafa Fandinova (Adi 
Nova) 

 √ 

12 Maulina Faradila (Dila)  √ 
13 Muri Aditama (Muri)   
14 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)   
15 Rahmalia Bilqis (Bilqis)  √ 
16 Rendra Nur Cahyo (Rendra)  √ 
17 Fritzki Oktavianus R (Kiki)  √ 
18 Dego Purnomo Putro (Dego)  √ 
19 Aisya Ardana Reswari (Aisya)   
20 Nugroho Adi Pratama (Adi)   
21 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y)   
22 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri)   
23 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita)   
 
Keterangan: 
√  : Meningkat kualitas hasil dalam kegiatan menggambar bebas, sejumlah 9 

orang. 
 : Belum meningkat kualitas hasil dalam kegiatan menggambar bebas, 

sejumlah 14 orang. 
 
Secara klasikal diperoleh data sesuai dengan unit analisis masalah, yaitu: 
Terdapat 61 % (14/23 x 100 % = 0.61) peserta didik belum meningkat kualitas 
hasil dalam kegiatan menggambar bebas. 
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Lampiran 16. Lembar Observasi Terstruktur (Siklus II) : Cerita/dialog 
dapat membangkitkan perhatian peserta didik 

 
NO NAMA PESERTA DIDIK MENAMPAKKAN 

KESUNGGUHAN AKTIF 
1 Andrea Arya Bima (Andre) √ √ 
2 Deni Kusuma Wijaya (Deni)   
3 Diva Febyana (Diva F)   
4 Linda R √ √ 
5 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary) √ √ 
6 Brilian Ramanda Putra (Nanda)   
7 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva) √ √ 
8 Aulia Wandera Putra (Raka) √ √ 
9 Felix Rajendra Adiyatma (Rama) √ √ 
10 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda Putri) 
√ √ 

11 Hanafi Adi Gustafa Fandinova (Adi 
Nova) 

√ √ 

12 Maulina Faradila (Dila) √ √ 
13 Muri Aditama (Muri) √ √ 
14 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni) √ √ 
15 Rahmalia Bilqis (Bilqis) √ √ 
16 Rendra Nur Cahyo (Rendra) √ √ 
17 Fritzki Oktavianus R (Kiki) √ √ 
18 Dego Purnomo Putro (Dego) √ √ 
19 Aisya Ardana Reswari (Aisya) √ √ 
20 Nugroho Adi Pratama (Adi) √ √ 
21 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y)   
22 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri)   
23 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita) √ √ 
 
Keterangan: 
√  : Menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan 

menggambar dengan baik, sejumlah 18 orang. 
 : Belum menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan 

menggambar dengan baik, sejumlah 5 orang.  
 
Secara klasikal diperoleh data sesuai dengan unit analisis masalah, yaitu: 
Cerita/dialog yang dibawakan guru belum dapat membangkitkan perhatian peserta 
didik dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) secara maksimal. Hal ini 
terbukti setelah guru bercerita/berdialog masih ada 22 % (5/23 x 100 % = 0.22) 
peserta didik yang belum menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan 
kegiatan menggambar dengan baik. 
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Lampiran 17. Lembar Observasi Terstruktur (Siklus II) : Cerita/dialog 
dapat merangsang lahirnya motif sebagai dasar dalam 
berkarya (kegiatan menggambar bebas) 

 
 

NO 
 

NAMA PESERTA DIDIK 
MENGORESKAN BENTUK 

(MOTIF/BAGAN) 
BELUM 

MAKSIMAL 
MAKSIMAL 

1 Andrea Arya Bima (Andre)  √ 
2 Deni Kusuma Wijaya (Deni)   
3 Diva Febyana (Diva F)   
4 Linda R   
5 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary)  √ 
6 Brilian Ramanda Putra (Nanda)   
7 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva)   
8 Aulia Wandera Putra (Raka)  √ 
9 Felix Rajendra Adiyatma (Rama)   
10 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda Putri) 
 √ 

11 Hanafi Adi Gustafa Fandinova (Adi 
Nova) 

 √ 

12 Maulina Faradila (Dila)   
13 Muri Aditama (Muri)   
14 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)   
15 Rahmalia Bilqis (Bilqis)  √ 
16 Rendra Nur Cahyo (Rendra)  √ 
17 Fritzki Oktavianus R (Kiki)  √ 
18 Dego Purnomo Putro (Dego)  √ 
19 Aisya Ardana Reswari (Aisya)  √ 
20 Nugroho Adi Pratama (Adi)   
21 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y)   
22 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri)   
23 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita)   
 
Keterangan: 
√  : Secara maksimal menggoreskan bentuk (motif/bagan) di atas kertas yang 

disediakan, sejumlah 13 orang. 
 : Belum maksimal menggoreskan bentuk (motif/bagan) di atas kertas yang 

disediakan, sejumlah 10 orang. 
 
Secara klasikal diperoleh data sesuai dengan unit analisis masalah, yaitu: 
Cerita/dialog yang dibawakan guru belum dapat merangsang lahirnya motif yang 
dapat dijadikan dasar dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) secara 
maksimal. Hal ini terbukti setelah guru bercerita/berdialog masih ada 43 % (10/23 
x 100 % = 0.43) peserta didik yang belum bisa menggoreskan bentuk 
(motif/bagan) di atas kertas yang disediakan secara maksimal. 
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Lampiran 18. Lembar Observasi Terstruktur (Siklus II) : Peserta didik 
meningkat kualitas hasil dalam kegiatan mengambar bebas 

 
 

NO 
 

NAMA PESERTA DIDIK 
KUALITAS HASIL KEGIATAN 

MENGGAMBAR BEBAS 
BELUM 

MENINGKAT 
MENINGKAT 

1 Andrea Arya Bima (Andre)  √ 
2 Deni Kusuma Wijaya (Deni)  
3 Diva Febyana (Diva F)  
4 Linda R   
5 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary)  √ 
6 Brilian Ramanda Putra (Nanda)   
7 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva)  √ 
8 Aulia Wandera Putra (Raka)  √ 
9 Felix Rajendra Adiyatma (Rama)  √ 
10 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda Putri) 
 √ 

11 Hanafi Adi Gustafa Fandinova (Adi 
Nova) 

 √ 

12 Maulina Faradila (Dila)   
13 Muri Aditama (Muri)   
14 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)  
15 Rahmalia Bilqis (Bilqis)  √ 
16 Rendra Nur Cahyo (Rendra)  √ 
17 Fritzki Oktavianus R (Kiki)  √ 
18 Dego Purnomo Putro (Dego)  √ 
19 Aisya Ardana Reswari (Aisya)  √ 
20 Nugroho Adi Pratama (Adi)   
21 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y)   
22 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri)   
23 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita)   
 
Keterangan: 
√  : Meningkat kualitas hasil dalam kegiatan menggambar bebas, sejumlah 12 

orang. 
 : Belum meningkat kualitas hasil dalam kegiatan menggambar bebas, 

sejumlah 11 orang. 
 
Secara klasikal diperoleh data sesuai dengan unit analisis masalah, yaitu: 
Masih ada 48 % (11/23 x 100 % = 0.48) peserta didik yang belum meningkat 
kualitas hasil dalam kegiatan menggambar bebas. 
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Lampiran 19. Lembar Observasi Terstruktur (Siklus III: pensil, cat air, 
kuas) : Cerita/dialog dapat membangkitkan perhatian peserta 
didik 

 
NO NAMA PESERTA DIDIK MENAMPAKKAN 

KESUNGGUHAN AKTIF 
1 Deni Kusuma Wijaya (Deni) √ √ 
2 Diva Febyana (Diva F) √ √ 
3 Linda R √ √ 
4 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary) √ √ 
5 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva) √ √ 
6 Felix Rajendra Adiyatma (Rama) √ √ 
7 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda Putri) 
  

8 Maulina Faradila (Dila) √ √ 
9 Muri Aditama (Muri) √ √ 
10 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)   
11 Rahmalia Bilqis (Bilqis) √ √ 
12 Fritzki Oktavianus R (Kiki) √ √ 
13 Dego Purnomo Putro (Dego) √ √ 
14 Aisya Ardana Reswari (Aisya) √ √ 
15 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y) √ √ 
16 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri) √ √ 
17 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita)   
 
Keterangan: 
√  : Menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan 

menggambar dengan baik, sejumlah 14 orang. 
 : Belum menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan 

menggambar dengan baik, sejumlah 3 orang.  
 
Secara klasikal diperoleh data sesuai dengan unit analisis masalah, yaitu: 
Cerita/dialog yang dibawakan guru belum dapat membangkitkan perhatian peserta 
didik dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) secara maksimal. Hal ini 
terbukti setelah guru bercerita/berdialog masih ada 18 % (3/17 x 100 % = 0.18) 
peserta didik yang belum menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan 
kegiatan menggambar dengan baik.  
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Lampiran 20. Lembar Observasi Terstruktur (Siklus III : pencil, cat air, 
kuas) : Cerita/dialog dapat merangsang lahirnya motif sebagai 
dasar dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) 

 
NO NAMA PESERTA DIDIK MENGORESKAN BENTUK 

(MOTIF/BAGAN) 
BELUM 

MAKSIMAL 
MAKSIMAL 

1 Deni Kusuma Wijaya (Deni)   
2 Diva Febyana (Diva F)  √ 
3 Linda R  √ 
4 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary)  √ 
5 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva)  √ 
6 Felix Rajendra Adiyatma (Rama)  √ 
7 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda Putri) 
  

8 Maulina Faradila (Dila)  √ 
9 Muri Aditama (Muri)  √ 
10 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)  √ 
11 Rahmalia Bilqis (Bilqis)  √ 
12 Fritzki Oktavianus R (Kiki)  √ 
13 Dego Purnomo Putro (Dego)  √ 
14 Aisya Ardana Reswari (Aisya)  √ 
15 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y)  √ 
16 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri)   
17 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita)   
 
 
Keterangan: 
√  : Secara maksimal menggoreskan bentuk (motif/bagan) di atas kertas yang 

disediakan, sejumlah 13 orang. 
 : Belum maksimal menggoreskan bentuk (motif/bagan) di atas kertas yang 

disediakan, sejumlah 4 orang. 
 
Secara klasikal diperoleh data sesuai dengan unit analisis masalah, yaitu: 
Cerita/dialog yang dibawakan guru belum dapat merangsang lahirnya motif yang 
dapat dijadikan dasar dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) secara 
maksimal. Hal ini terbukti setelah guru bercerita/berdialog masih terdapat 23 % 
(4/17 x 100 % = 0.23) peserta didik belum dapat menggoreskan bentuk 
(motif/bagan) di atas kertas yang disediakan secara maksimal.  
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Lampiran 21.  Lembar Observasi Terstruktur (Siklus III : pensil, cat air, 
kuas) : Peserta didik meningkat kualitas hasil dalam 
kegiatan mengambar bebas 

 
 
NO NAMA PESERTA DIDIK KUALITAS HASIL KEGIATAN 

MENGGAMBAR BEBAS 
BELUM 

MENINGKAT 
MENINGKAT 

1 Deni Kusuma Wijaya (Deni)   
2 Diva Febyana (Diva F)  √ 
3 Linda R   
4 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary)  √ 
5 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva)  √ 
6 Felix Rajendra Adiyatma (Rama)   
7 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda Putri) 
  

8 Maulina Faradila (Dila)   
9 Muri Aditama (Muri)  √ 
10 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)   
11 Rahmalia Bilqis (Bilqis)  √ 
12 Fritzki Oktavianus R (Kiki)  √ 
13 Dego Purnomo Putro (Dego)   
14 Aisya Ardana Reswari (Aisya)   
15 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y)  √ 
16 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri)   
17 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita)   
 
 
Keterangan: 
√  : Meningkat kualitas hasil dalam kegiatan menggambar bebas, sejumlah 7 

orang. 
 : Belum meningkat kualitas hasil dalam kegiatan menggambar bebas, 

sejumlah 10 orang. 
 
Secara klasikal diperoleh data sesuai dengan unit analisis masalah, yaitu: 
Terdapat 59 % (10/17 x 100 % = 0.59) peserta didik yang belum meningkat 
kualitas hasil berdasarkan bahan yang digunakan dan proses pewarnaan yang 
dilakukan peserta didik dalam kegiatan menggambar bebas secara maksimal.  
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Lampiran 22. Lembar Observasi Terstruktur (Siklus III : cat air, kuas) : 
Cerita/dialog dapat membangkitkan perhatian peserta didik 

 
NO NAMA PESERTA DIDIK MENAMPAKKAN 

KESUNGGUHAN AKTIF 
1 Andrea Arya Bima (Andre) √ √ 
2 Deni Kusuma Wijaya (Deni) √ √ 
3 Diva Febyana (Diva F) √ √ 
4 Linda R √ √ 
5 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary) √ √ 
6 Brilian Ramanda Putra (Nanda)   
7 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva) √ √ 
8 Aulia Wandera Putra (Raka) √ √ 
9 Felix Rajendra Adiyatma (Rama) √ √ 
10 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda Putri) 
√ √ 

11 Hanafi Adi Gustafa Fandinova (Adi 
Nova) 

  

12 Maulina Faradila (Dila) √ √ 
13 Muri Aditama (Muri) √ √ 
14 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)   
15 Rahmalia Bilqis (Bilqis) √ √ 
16 Rendra Nur Cahyo (Rendra) √ √ 
17 Fritzki Oktavianus R (Kiki) √ √ 
18 Dego Purnomo Putro (Dego) √ √ 
19 Aisya Ardana Reswari (Aisya) √ √ 
20 Nugroho Adi Pratama (Adi) √ √ 
21 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y) √ √ 
22 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri) √ √ 
23 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita) √ √ 
 
Keterangan: 
√  : Menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan 

menggambar dengan baik, sejumlah 20 orang. 
 : Belum menampakkan kesungguhan dan aktif menyelesaikan kegiatan 

menggambar dengan baik, sejumlah 3 orang.  
 
Cerita/dialog yang dibawakan guru belum dapat membangkitkan perhatian peserta 
didik secara klasikal dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) dengan 
maksimal. Hal ini terbukti setelah guru bercerita/berdialog masih ada 13 % (3/23 
x 100 % = 0.13) peserta didik yang belum menampakkan kesungguhan dan aktif 
menyelesaikan kegiatan menggambar dengan baik.  
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Lampiran 23. Lembar Observasi Terstruktur (Siklus III : cat air, kuas) : 
Cerita/dialog dapat merangsang lahirnya motif sebagai dasar 
dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) 

 
 

NO 
 

NAMA PESERTA DIDIK 
MENGORESKAN BENTUK 

(MOTIF/BAGAN) 
BELUM 

MAKSIMAL 
MAKSIMAL 

1 Andrea Arya Bima (Andre)  √ 
2 Deni Kusuma Wijaya (Deni)  √ 
3 Diva Febyana (Diva F)  √ 
4 Linda R  √ 
5 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary)  √ 
6 Brilian Ramanda Putra (Nanda)   
7 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva)  √ 
8 Aulia Wandera Putra (Raka)  √ 
9 Felix Rajendra Adiyatma (Rama)  √ 
10 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda Putri) 
 √ 

11 Hanafi Adi Gustafa Fandinova (Adi 
Nova) 

  

12 Maulina Faradila (Dila)  √ 
13 Muri Aditama (Muri)  √ 
14 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)   
15 Rahmalia Bilqis (Bilqis)  √ 
16 Rendra Nur Cahyo (Rendra)  √ 
17 Fritzki Oktavianus R (Kiki)  √ 
18 Dego Purnomo Putro (Dego)  √ 
19 Aisya Ardana Reswari (Aisya)  √ 
20 Nugroho Adi Pratama (Adi)  √ 
21 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y)  √ 
22 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri)  √ 
23 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita)  √ 
 
Keterangan: 
√  : Secara maksimal menggoreskan bentuk (motif/bagan) di atas kertas yang 

disediakan, sejumlah 20 orang. 
 : Belum maksimal menggoreskan bentuk (motif/bagan) di atas kertas yang 

disediakan, sejumlah 3 orang. 
 
Cerita/dialog yang dibawakan guru dapat merangsang lahirnya motif yang dapat 
dijadikan dasar dalam berkarya (kegiatan menggambar bebas) walau secara 
klasikal belum maksimal. Hal ini terbukti setelah guru bercerita/berdialog  masih 
ada 13 % (3/23 x 100 % = 0.13) peserta didik yang  belum dapat menggoreskan 
bentuk (motif/bagan) di atas kertas yang disediakan secara maksimal.  
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Lampiran 24.  Lembar Observasi Terstruktur (Siklus III : cat air, kuas) : 
Peserta didik meningkat kualitas hasil dalam kegiatan 
mengambar bebas 

 
 

NO 
 

NAMA PESERTA DIDIK 
KUALITAS HASIL KEGIATAN 

MENGGAMBAR BEBAS 
BELUM 

MENINGKAT 
MENINGKAT 

1 Andrea Arya Bima (Andre)  √ 
2 Deni Kusuma Wijaya (Deni)  √ 
3 Diva Febyana (Diva F)  √ 
4 Linda R  √ 
5 Ary Wahyu Setyo Nugroho (Ary)  √ 
6 Brilian Ramanda Putra (Nanda)   
7 Diva Alif Tina Dirgantara (Diva)  √ 
8 Aulia Wandera Putra (Raka)   
9 Felix Rajendra Adiyatma (Rama)  √ 
10 Fayza Nanda Dielsya Putritama 

(Nanda Putri) 
 √ 

11 Hanafi Adi Gustafa Fandinova (Adi 
Nova) 

  

12 Maulina Faradila (Dila)  √ 
13 Muri Aditama (Muri)  √ 
14 Zenoni Putri Zulaikha (Zenoni)   
15 Rahmalia Bilqis (Bilqis)  √ 
16 Rendra Nur Cahyo (Rendra)  √ 
17 Fritzki Oktavianus R (Kiki)  √ 
18 Dego Purnomo Putro (Dego)   
19 Aisya Ardana Reswari (Aisya)  √ 
20 Nugroho Adi Pratama (Adi)  √ 
21 Diva Yuni Harminingsih (Diva Y)  √ 
22 Dhaniar Fikri Bilfaqih (Fikri)  √ 
23 Anggita Danu Prasetya Aji (Anggita)  √ 
 
Keterangan: 
√  : Meningkat kualitas hasil dalam kegiatan menggambar bebas, sejumlah 18 

orang. 
 : Belum meningkat kualitas hasil dalam kegiatan menggambar bebas, 

sejumlah 5 orang.  
 
Masih terdapat 22 % (5/23 x 100 % = 0.22) peserta didik yang belum secara 
maksimal meningkat kualitas hasil dalam kegiatan menggambar bebas 
berdasarkan bahan yang digunakan dan pewarnaan yang dilakukan peserta didik.  
 
 


