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ABSTRAK 
 

Siti Rohmah, 2013.Ekspresi KreativitasAnak Melalui Kegiatan Bercerita 
dengan Gambar Pada Kelompok B TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 
Semarang Tahun Pelajaran 2012-2013.Skripsi Jurusan Pendidikan Guru 
Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Semarang. 
Pembimbing I    : Dr.SS.Dewanti H, M.Pd. 
Pembimbing II   : Yuli Kurniawati SP, SPsi, MA. 
 
Kata kunci : Ekspresi, Kreativitas, Bercerita dan gambar 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ekspresi kreativitas anak 
melalui kegiatan bercerita dangan  gambar yang dibuatnya sendiri  pada 
kelompok B TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 Tahun Pelajaran 2012-
2013.Hal ini dikarenakan anak-anak kelompok B senang dengan kegiatan 
menggambar. Namun kadang-kandang gambar yang dibuat tidak dapat 
diketahui maknanya. 

Untuk mengetahui makna dari gambar yang dibuat, maka kegiatan  
bercerita dengan gambar digunakan untuk mengetahui bagaimanakah 
ekspresi kreativitas anak melalui kegiatan bercerita dengan gambar. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan Metode Kualitatif Deskriptif, dengan teknik pengumpulan data 
secara triangulasi data yaitu dengan observasi, wawancara dan 
pengumpulan dokumentasi  terhadap sembilan anak kelompok B yang 
menjadi responden penelitian. Dari data yang terkumpul kemudian 
dianalisis yang meliputi orisinalitas gambar, bentuk gambar dan cerita atas 
gambar yang dibuat oleh responden A1-A9. 

Berdasarkan penelitian ini ditemukan, bahwa anak kelompok B 
dalam menggambar melalui beberapa tahapan, sebagaimana pendapat 
Wismiarti dan Khodijah. Anak kelompok B dalam menggambar sudah 
masuk pada  tahapan ketujuh yaitu gambar dengan ciri-ciri “kepala besar” 
dengan bentuk batang sebagai badan dan anggota-anggota tubuh lainnya 
menggambang di atas kertas, dan sampai dengan tahapan kesebelas 
yaitugambar yang dibuat berada pada sebuah garis dasar yang menopang 
benda di atasnya seperti rumah atau obyek-obyak lain. 

   Sedangkan dalam menceritakan gambar yang dibuat, anak-anak 
kelompok B, ada yang berimajinasi dengan benda hidup, benda mati 
maupun benda mati yang dapat bertingkah laku seperti benda hidup. 

   Kegiatan bercerita dengan gambar adalah kegiatan yang dapat 
meningkatkan kreativitas anak baik dalam kegiatan motorik halus 
(menggambar) maupun kemampuan berbahasa (bercerita). Oleh karena 
setiap anak hendaknya diberikan kebebasan dan kesempatan untuk 
mengekspresikan kreativitasnya terutama melalui kegiatan bercerita 
dengan gambar yang dibuat sendiri. 
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BAB  I 

   PENDAHULUAN 

 

A.   Latar balakang 

  Secara ilmiah perkembangan anak berbeda-beda, baik dalam bakat, 

minat, kreativitas, kematangan emosi, kepribadian, keadaan jasmani dan 

sosialnya. Selain itu seorang anak memiliki kemampuan tak terbatas dalam 

belajar yang  inheren  (telah ada) dalam dirinya untuk dapat berpikir kreatif 

dan produktif. Anak akan berkreativitas sesuai dengan minat dan potensi 

yang dimiliki dirinya, pengembangan terhadap kreativitas anak harus 

diberikan stimulasi dari mulai usia dini, sehingga anak akan terangsang untuk 

berpikir kreatif. Melalui stimulasi sejak dini diharapkan anak mampu 

mengekspresikan dan mengembangkan kreativitas yang dimiliki supaya  

tumbuh menjadi pribadi yang kreatif yang akan mampu memberikan 

pemikiran baru atau mencari solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi 

baik masalah pribadi maupun masalah orang lain yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari maupun berkaitan dengan pengalaman. Dalam 

mengekspresikan kreativitas seorang anak dapat mengalami berbagai 

hambatan atau rintangan yang dapat merusak bahkan mematikan 

kreativitasnya. Oleh karenanya salah satu bentuk stimulasi dalam 

mengekspresikan kreativitas pada anak dapat melalui  bercerita, hal ini sesuai 

dengan pendapat  Hurluok (1978: 12-22). Cerita yang disampaikan dapat 

menggunakan media atau alat peraga langsung yaitu berupa benda-benda 
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yang dibicarakan (objek cerita) dan alat peraga tak langsung yang dapat  

boneka, buku, film bisu atau gambar (Musfiroh :2010: 84),  baik gambar 

buatan orang lain maupun gambar buatan sendiri.             

            Menggambar adalah satu aktivitas yang sangat disukai oleh anak-

anak, walaupun  gambar yang dibuat  hanyalah  sebuah corat-coret yang 

belum jelas maksud dan bentuknya, baik itu dilakukan di atas selembar kertas 

maupun di tempat lain, seperti, dinding, meja dan kursi. Melalui kegiatan 

menggambar akan berkembang kemampuan psikomotorik halus, dimana anak 

mencoba memvisualisasikan imajinasi, pikiran, angan-angan dan fantasi yang 

berhubungan dengan pengalaman pribadi atau hasil aktualisasi diri dari 

interaksi dengan lingkungannya, dalam mengekspresikan kreativitasnya 

melalui kegiatan menggambar, gambar yang dibuat anak antara lain  berupa 

bentuk  benda-benda hidup seperti, manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan 

dan bentuk bentuk benda mati seperti: rumah, gedung, kursi, meja, batu, 

pasir, awan, air, langit, matahari den lain-lain. Dalam menggambar anak 

mencoba untuk berkomukasi dengan orang lain. (Pamadhi, Sukardi 2008: 

2.9).  

  Namun kadang-kadang bentuk coretan atau gambar yang dibuat  

anak sulit dipahami “maknanya” oleh orangtua maupun  guru di sekolah, 

karenanya  untuk mendapatkan penjelasan atau informasi tentang  corat-coret 

atau gambar yang dibuat anak, kita hendaknya orangtua dan guru 

memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan gambar yang 

dibuatnya. Kegiatan menceritakan gambar ini sangat baik untuk 
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perkembangan bahasa anak dalam mengkomunikasikan perasaan atau pikiran 

kepada orang lain yang disampaikan secara verbal. Hal ini sejalan dengan 

Matrik /Program Tahunan TK Kelompok B, lingkup Perkembangan Bahasa 

Indikator 16: Bercerita tentang gambar yang disediakan atau dibuat sendiri 

dengan urut dan bahasa yang jelas. 

  Fenomena yang ada di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 (ABA 35) 

anak kelompok B, suka menggambar.  Gambar  yang  dibuat anak terlihat 

unik dengan  hasil gambar yang berbeda-beda sesuai dengan kreativitas dan  

imajinasi anak. Hasil ekspresi kreativitas dari gambar yang buat anak,  

kadang-kadang sulit untuk dimengerti maknanya  oleh karenanya kesempatan 

untuk menceritakan gambar yang dibuat oleh anak perlu diberikan supaya 

makna atau pesan yang ingin disampaikan  anak melalui gambar dapat 

dipahami. Dari hasil gambar yang dibuat oleh anak  ada sesuatu yang menarik 

bagi peneliti ketika anak-anak menceritakan gambar yang dibuatnya yaitu ada 

anak yang mengekspresikan kreativitasnya dengan menggambar benda-benda 

mati namun mempunyai kekuatan seperti manusia.  

Peneliti melihat ada yang menarik dari ekspresi kreativitas  anak TK 

ABA 35 kelompok B  tersebut dan ingin mengetahui lebih jauh apa yang 

menjadi ekspresi kreativitas anak pada saat menggambar dan menceritakan 

gambar tersebut, dengan menggunakan pendekatan Metode Kualitatif 

Deskriptif. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

Bagaimanakah ekspresi kreativitas anak melalui kegiatan bercerita dengan 

gambar yang dibuatnya sendiri pada kelompok B di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal 35 Tahun Pelajaran 2012-2013. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ekspresi kreativitas anak melalui 

kegiatan bercerita dengan  gambar yang dibuatnya sendiri  pada kelompok B 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 Tahun Pelajaran 2012-2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Bagi dunia akademis penelitian ini untuk menambah pustaka, dimana hasil 

dari penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan hal yang sama. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Guru TK secara umum dapat mengembangkan ekaspresi kreativitas 

anak melalui kegiatan bercerita dengan menggambar.  

b. Guru dapat mengetahui kondisi  peserta didik melalui gambar dan cerita 

yang diungkapkan sendiri oleh anak.  
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      3.  Manfaat bagi peneliti 

a. Memberikan pengetahuan kepada peneliti bahwa anak mempunyai 

kreativitas yang luar biasa apabila anak diberikan kesempatan untuk 

mengekspresikannya.  

b. Kegiatan menggambar adalah salah satu kegiatan positif yang perlu 

dilakukan anak, namun dalam kegiatannya hendaknya anak diberikan 

kebebasan untuk berekspresi. 

c. Kegiatan bercerita adalah metode yang tidak boleh dilupakan oleh guru 

dalam memberikan pembelajaran atraktif dan  menyenangkan bagi anak. 
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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

 

A. Hakikat  Kreativitas 

1. Pengertian kreativitas 

Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang 

baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk karya baru 

maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang belum pernah ada 

sebelumnya dengan menekankan kemampuan yaitu yang berkaitan dengan 

kemampuan untuk mengkombinasikan, memecahkan atau menjawab 

masalah, dan cerminan kemampuan operasional anak kreatif.   

Kreativitas adalah proses mental yang melibatkan pemunculan 

gagasan atau anggitan (concept) baru, atau hubungan baru antara gagasan dan 

anggitan yang sudah ada. Berdasarkan sudut pandang keilmuan, hasil dari 

pemikiran berdaya cipta (creative thinking) (kadang disebut pemikiran 

bercabang) biasanya dianggap memiliki keaslian dan kepantasan. Sebagai 

alternatif, konsepsi sehari-hari dari daya cipta adalah tindakan membuat 

sesuatu yang baru. Namun demikian pengertian kreativitas ada dalam  

beberapa definisi  antara lain kreativitas adalah kemampuan untuk 

menciptakan gagasan baru yang imajinatif dan juga kemampuan 

mengadaptasi gagasan baru dengan gagasan yang sudah ada (menurut Gordon 

dan Browne dalam Moeslichatoen 2004: 19) yang ditulis kembali oleh 

Susanto 2011. Pendapat ini sejalan  dengan Supriyadi (2001: 7 dalam Susanto 
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2011 ) yaitu, kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, 

baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda dengan yang 

telah ada sebelumnya. Hal ini juga didukung oleh pendapat Hurlock 1978, 

yang menyatakan kreativitas adalah suatu proses yang menghasilkan sesuatu 

yang baru, dalam bentuk suatu gagasan atau suatu objek dalam suatu bentuk 

atau susunan yang baru. 

Pendapat yang lain disampaikan oleh Munandar (1999:47-50) dalam 

Susanto 2011, yang  menyatakan bahwa kreativitas adalah suatu proses yang 

tercermin dalam kelancaran, kelenturan (fleksibilitas) dan originalitas dalam 

berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi (mengembangkan, 

memperkaya, memerinci) suatu gagasan. Pendapat ini didukung oleh Guilford 

yang menyatakan kreativitas adalah kemampuan melihat dan memecahkan 

masalah yang ditandai oleh sifat bakat (aptitude) berpikir kreatif yaitu: 

kepekaan (sensitivity) masalah, kelancaran, keaslian, perumusan kembali, 

kerincian (elaborasi) dalam pemikiran dan gagasan (Colangelo dan Davis, 

1991 dalam mutiah 2010).     

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa kreativitas adalah kemampuan atau potensi seseorang untuk 

menemukan hubungan-hubungan baru dan membuat kombinasi-kombinasi 

baru yang mencerminkan kelancaran, keluwesan dan orisinalitas dalam 

berpikir, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang baru. Dalam hal ini 

sesuatu yang baru tidak berarti sebelumnya tidak ada, akan tetapi sesuatu 

yang baru ini dapat berupa sesuatu yang belum dikenal sebelumnya dan 
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kreativitas adalah salah satu bentuk aktivitas manusia yang berguna bagi 

kehidupan, merupakan bakat  dan anugrah yang perlu dikembangkan. 

2.  Cara anak mengekspresikan kreativitas  

Dalam mengekspresikan kreativitasnya banyak cara yang dilakukan 

oleh anak, yang memerlukan pengertian dan dukungan dari lingkungan 

sekitarnya. Cara-cara yang biasanya dilakukan oleh anak menurut Hurlock 

(1978: 12-22) adalah: 

a. Animisme 

Animisme adalah kecenderungan menganggap semua benda 

mempunyai nyawa. Hal ini tampak pada anak usia 2-5 tahun. Mereka 

menganggap bahwa benda-benda di sekitarnya seperti pintu, pohon atau 

boneka juga bertingkah laku seperti manusia. 

Pada anak-anak usia TK, biasanya mereka mengganggap boneka atau 

benda- benda lain seperti kursi, pedang-pedangan, jam tangan dan lain-

lain dapat diperankan menjadi benda hidup yang mempunyai kekuatan.    

b. Permainan dramatis  

Bisa juga dikatakan sebagai permainan pengandaian. Misalnya 

balok-balok  yang dianggap sebagai boneka, bangunan atau kucing. 

Pada anak TK biasanya benda-benda seperti balok-balok, kursi, meja 

dapat di mainkan menjadi mobil-mobilan, pesawat, kereta api-apian dan 

lain-lain sesuai dengan imajinasi anak. 
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c. Teman imajiner 

Anak yang kurang teman seringkali membentuk teman imajiner.  

Anak akan bermain dengan teman dalam imajinasinya yang tersebut 

seolah-olah sang teman memang ada. 

Anak TK yang pendiam atau sedang tidak mau bermain dengan teman-

temannya, biasanya senang bermain dengan teman imajinernya, yaitu 

teman imajinasi yang diciptakan anak-anak sendiri. Misalnya dengan 

memainkan alat-alat tulisnya menjadi tokoh-tokoh yang diinginkannya, di 

mana dalam permainan ini ada dialog yang dilakukan anak sendiri (anak 

terlihat asyik bicara sendiri).    

d. Melamun  

Kebanyakan orang menggangap melamun, terutama pada anak-

anak adalah suatu kebiasaan yang tidak baik dan tidak berguna. Anggapan 

itu tidak benar. Melamun merupakan salah satu bentuk dari pemainan 

kreatif secara mental. 

Pada anak-anak kegiatan melamun ini terlihat, misalnya anak akan diajak 

ke suatu tempat yang baru buat anak, kadang anak-anak malam harinya 

sulit tidur karena membayangkan tentang tempat yang akan di 

kunjunginya nanti, apa yang akan dilakukan di sana dan lain-lain.   

e. Bercerita 

Anak menuturkan atau mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman atau 

khayalannya baik kepada teman maupun kepada orang lain. 
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Pada anak-anak di TK biasanya kegiatan ini ada dalam pengembangan 

bahasa, dimana anak diberikan kesempatan untuk bercerita di depan guru 

dan teman-temannya, baik bercerita langsung maupun dengan gambar.  

Jadi anak dalam mengekspresikan kreativitas tidak hanya bakat 

dalam bidang seni atau musik, akan tetapi meliputi cara berpikir kreatif 

dalam setiap bidang, kemampuan untuk menemukan ide-ide baru, 

merumuskan konsep-konsep baru dan menemukan jawaban baru terhadap 

suatu pertanyaan. Seorang anak yang dapat mengekspresikan 

kreativitasnya berarti memiliki taraf kecerdasan tinggi, walaupun  belum 

tentu memperoleh angka tinggi dalam tes IQ, terutama dalam  kemampuan 

akademis. Di TK anak dalam mengekspresikan kretivitas bisa macam-

macam antara lain; dalam menggambar, menarik garis, mewarnai, 

melukis, menggunting, melipat, mencocok, mengayam dan lain 

sebagainya.  

3. Kondisi yang meningkatkan kreativitas   

Ada kondisi tertentu yang dapat meningkatkan kreativitas.Kondisi-

kondisi ini mendukung individu untuk tetap berkreasi tanpa ada hambatan. 

Kondisi-kondisi yang meningkatkan kreativitas ini akan mendukung jiwa 

kreatif yang dimiliki seseorang. 

 

 

 



11 
 

 
 

Menurut Hurlock (1999:11 dalam Susanto 2011) yangmeningkatkan 

kreativitas adalah sebagai berikut:  

a. Waktu 

Untuk menjadi kreatif, kegiatan anak seharusnya jangan diatur 

sedemikian rupa sehingga hanya sedikit waktu bebas bagi merek auntuk 

bermain-main dengan gagasan-gagasan dan konsep-konsep dan 

mencobanya dalam bentuk baru dan orisinal. 

Untuk memberikan kesempatan dalam berkreativitas, di TK ABA 

35 dalam kegiatan belajar mengajar, guru memberikan kebebasan kepada 

tiap anak untuk memilih kegiatan belajar yang ingin dilakukan oleh anak 

pada kegiatan inti yang sudah disiapkan oleh guru, dalam hal ini guru 

hanya menfasilitasi dan mengarahkan supaya anak belajar dengan tuntas 

sesuai dengan kegiatan  yang sudah dipilih oleh anak. 

b. Dorongan 

Terlepas dari seberapa jauh prestasi anak memenuhi standar orang 

dewasa, mereka harus didorong untuk kreatif dan bebas dari ejekan dan 

kritik yang seringkali dilontarkan pada anak yang kreatif. 

Di Tk ABA 35 anak-anak  diajarkan menghargai hasil karya orang 

lain, jadi sebagai seorang guru apapun hasil karya anak tidak boleh 

dikatakan “jelek”, namun harus dihargai dan apabila masih kurang bagus 

kita bisa memotivasinya dengan mengatakan “ ini sudah bagus, tapi akan 

lebih bagus apabila…”. Dan anak-anak juga juga diajarkan untuk 
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menghargai hasil karya temannya, misalnya tidak boleh saling mengejek, 

mencoret, merobek hasil karya teman. 

c. Kesempatan 

Menyendiri hanya apabila tidak mendapat tekanan cari kelompok 

sosial, anak dapat menjadi kreatif. Anak menyendiri untuk 

mengembangkan kehidupan imajinatif  yang kaya. 

Pada anak-anak kadang-kadang datang di sekolah dengan rewel 

karena tidak ingin masuk sekolah dengan berbagai alasan. Dan apabila 

sudah sampai di sekolah guru hendaknya tidak memaksakan anak untuk 

mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetapi terlebih dahulu menanyakan 

kepada anak apa yang ingin dia lakukan (biarkan anak bermain sendiri 

atau melakukan kegiatan yang inginkan), namun tetap dalam pengawasan 

guru. 

d. Sarana 

Sarana untuk bermain dan kelak sarana lainnya harus disediakan 

untuk merangsang dorongan eksperimentasi dan eksplorasi, yang 

merupakan unsur penting dari semua kreativitas. 

Di TK ABA 35 untuk menstimulasi kreativitas anak disediakan 

alat permainanan baik di dalam maupun di luar kelas yang bisa digunakan 

oleh anak-anak saat kegiatan bermain bebas. 

e. Lingkungan yang merangsang 

Lingkungan rumah dan sekolah harus merangsang kreativitas 

dengan memberikan bimbingan dan dorongan untuk menggunakan sarana 
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yang akan mendorong kreativitas. Ini harus dilakukan sedini mungkin 

sejak masa bayi dan dilanjutkan hingga masa sekolah dengan menjadikan 

kreativitas suatu pengalaman yang menyenangkan dan dihargai secara 

sosial. 

Di TK lingkungan di luar maupun di dalam sekolah selalu dijaga 

kebersihan keindahannya supaya anak-anak nyaman dan sistem 

pembelajaran yang menyenangkan, tidak memaksakan kehendak kepada 

anak dengan prinsip bermain seraya belajar dan belajar seraya bermain.  

f.  Hubungan orang tua – anak yang tidak posesif 

Orangtua yang tidak terlalu melindungi atau terlalu posesif 

terhadap anak, mendorong anak untuk mandiri dan percaya diri, dua 

kualitas yang sangat mendukung kreativitas. 

Di TK ABA 35, guru berusaha untuk menanamkan rasa percaya 

diri dan kemandirian baik ketika belajar maupun ketika bermain dengan 

tetap mengingatkan anak untuk berhati-hati apabila apa yang dilakukan 

anak agak berbahaya. Misalnya saat anak bermain bebas, menaiki bola 

dunia dan naik terlalu tinggi, guru  di samping waspada menjaga  juga 

mengingatkan supaya anak hati-hati.    

g. Cara mendidik anak 

Mendidik anak secara demokratis dan permisif di rumah dan 

sekolah meningkatkan kreativitas sedangkan cara mendidik otoriter 

memadamkannya. 
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Di sekolah anak dimotivasi dan dididik  supaya anak tumbuh menjadi anak 

yang mandiri, percaya diri dan dihargai, sehingga kreativitas anak akan 

tumbuh dan berkembang serta memiliki manfaat bagi kehidupan anak 

selanjutnya. Pemberian motivasi kepada anak untuk mengekspresikan diri 

sangat perlu, antara lain dengan cara : 

1) Beri kesempatan anak untuk menyampaikan perasaan, keinginan, dan 

gagasannya tanpa mencela atau membuatnya malu. 

2) Hormatilah cara anak mengekspresikan kreativitasnya dengan 

memberikan pengakuan dan pujian terhadap proses kreatif yang 

dilakukannya. 

 3). Ciptakanlah lingkunganyang kaya akan peluang mengekpresikan diri 

dengan menyediakan sumberdaya (mainan, buku, benda bekas), ruang 

dan waktu untuk kreativitas. 

 4). Tanyakan dahulu pendapat/penilaian anak terhadap hasil karyanya 

sebelum orang di sekitarnya memberikan penilaian. 

5). Menghargai hasil karya anak dengan membingkainya, menempel hasil 

karyanya, dan memujinya. 

6).  Hindarkan tindakan membanding-bandingkan anak dengan temannya. 

7). Biarkan anak bermain dengan gembira, karena bermain adalah wujud 

kreativitas bagi anak.  Pada waktu bermain, anak akan merasa gembira 

dan  pada saat itulah kreativitas akan mengalir deras. 
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h.  Kesempatan untuk memperoleh pengetahuan 

Kreativitas tidak muncul dalam kehampaan. Semakin banyak 

pengetahuan yang dapat diperoleh anak, semakin baik dasar untuk 

mencapai hasil yang kreatif. 

Oleh karenanya di TK ABA 35 seorang guru senantiasa dituntut 

untuk terus  belajar dan mengembangkan diri supaya mendapatkan ilmu 

pengetahuan baru yang dapat di terapkan bagi kemajuan pendidikan anak-

anak didiknya.   

Berdasarkan uraian di atas  kreativitas  anak dapat ditingkatkan 

sebab, meningkatnya kreativitas seorang anak didorong oleh  

kefitrahannya sebagai manusia yang berpikir. Anak menjadi kreatif 

juga karena mereka membutuhkan  pemuasan dorongan emosi. Kreativitas 

anak  dikoridori  oleh keunikan gagasan dan tumbuhnya imajinasi serta 

fantasi. Anak-anak yang kreatif  sensitif terhadap stimulasi. Mereka juga 

tidak dibatasi oleh frame-frame apapun. Artinya, mereka memiliki  

kebebasan dan keleluasaan beraktivitas tanpa harus dibatasi oleh aturan-

aturan yang belum pasti kebenarannanya namun dapat menghambat 

aktivitas  anak. 
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Sedangkan bentuk kreativitas pada anak Taman Kanak – kanak 

dapat digambarkan seperti berikut : 

Tabel 1 :Bentuk Kreativitas Anak Taman Kanak-kanak 

No  Bidang  Bentuk Kreativitas 

1  Bahasa  Humor (kejutan, release, ketidaksinkronan) 

 Coinage, bermain peran 

 Teka – Teki , permainan bahasa 

 Menebak lirik, membelokkan lirik 

2  Musik  Mencipta lagu, bersenandung 

 Mengisi kata – kata dalam lagu 

 Menebak nada, membelokkan nada 

 Memukul benda, menikmati bunyinya 

4  Visual  Menggambar sesuai imajinasi 

 Memberi warna sesuai keinginan 

 Menggambar sesuai persepsi 

 Bermain bayangan 

5  Kinestetik  Sosial  Berjoged dan membuat gerakan/ tarian sendiri 

 Gerak dan lagu 

 Menirukan gerakan orang (senam fantasi) 
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4.  Kondisi penghambat kreativitas 

Adakalanya kemampuan anak dalam mengungkapkan imajinasi dalam 

bentuk karya yang kreatif menjadi terhambat karena berbagai hal yang 

menjadikan anak menjadi tidak bahagia.  

Imam Musbikin (2006:7) menyatakan ada delapan penghambat kreativitas 

anak diantaranya sebagai berikut: 

       a. Tidak ada dorongan bereksplorasi 

Yaitu tidak adanya rangsangan dan kurangnya pertanyaan yang 

membangkitan rasa ingin tahu anak dapat menghambat kreativitas anak 

serta jawaban dari pertanyaan anak sering diabaikan oleh orang-orang 

disekelilingnya. 

Contohnya: orangtua atau guru kadang-kadang malas menjawab 

pertanyaan dari anak yang selalu tanya dan tanya lagi, tidak memberi 

kesempatan kepada anak untuk menceritakan pengalaman atau masalah 

yang sedang dia hadapi dan sering mengesampingkan pendapat anak. 

b.  Jadwal yang terlalu ketat 

Penjadwalan kegiatan yang terlalu padat membuat anak kehilangan 

salah satu unsur dalam pengembangan kreativitas karena anak tidak dapat 

mengeksplorasi kemampuannya. 

Contohnya: orangtua sering kali tidak memberi kesempatan kepada anak 

untuk bermain, seandainya ada sisa waktu anak diarahkan untuk mengikuti 

berbagai les untuk mendukung pelajaran akademiknya,  sehingga anak 
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tidak punya waktu untuk bermain untuk mengenal lingkungannya dan 

mengembangkan kreativitasnya.   

c. Terlalu menekankan kebersamaan keluarga 

Adakalanya anak membutuhkan waktu untuk menyendiri. Dengan 

kesendiriannya anak belajar mengembangkan imajinasinya sebagai bekal 

untuk menumbuhkan kreativitasnya. 

Misalnya: kadang-kadang orangtua agak memaksa anak untuk mengikuti 

acara keluarga. Padahal anak tidak tertarik untuk mengikutinya dan ingin 

di rumah saja atau ingin bermain dengan teman-temannya. Jika itu yang 

terjadi kadang orangtua juga harus dapat memberikan kepercayaan kepada 

anak yang penting  ada yang menjaga  saat di tinggalkan.   

d. Tidak boleh berkhayal 

Memberikan kesempatan kepada anak untuk berkhayal dapat 

mengembangkan kreativitasnya melalui imajinasinya.Orang tua hanya 

perlu mengarahkan dan memfasilitasi anak untuk mengembangkan 

imajinasinya. 

Contohnya: orangtua bisa menanyakan apa yang menjadi cita-cita anaknya 

jika besar nanti, hal ini akan bisa memotivasi anak untuk aktif dan kreatif 

untuk mewujudkan apa yang jadi keinginannya, sebagai orangtua kita 

perlu mengarahkan dan menfasilitasinya sebaik mungkin. 
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        e. Orang tua konservatif 

Orang tua yang konsevatif biasanya tidak berani menyimpang dari 

pola sosial lama. Orangtua model ini biasanya cepat khawatir dengan 

proses kreativitas anak yang berada diluar garis kebiasaanya.  

Misalnya: ada anak yang lebih tertarik dengan kegiatan melukis atau 

menggambar dari pada belajar membaca atau matematika, hal ini kadang-

kadang membuat orangtua menjadi gelisah dan takut kalau-kalau anaknya 

tidak siap saat masuk sekolah dasar  atau tidak masuk SD favorid  pilihan 

orangtua, jadi orangtua selalu memaksa anaknya untuk belajar membaca 

dan matematika dan menyimpan alat-alat gambar dan lukisnya. 

f. Over protektif 

Perlindungan yang berlebihan pada anak akan menghilangkan 

kesempatan mereka bereksplorasi dalam cara baru atau cara berbeda. 

Karena kreativitas anak akan terhalang oleh aturan-aturan dan ketakutan-

ketakutan orang tua yang sebenarnya belum tentu benar dan malah 

mematikan kreasi anak untuk bereskplorasi. 

Misalnya: orangtua sering kali melarang anak untuk bermain gunting 

karena takut kalau-kalau tangan atau bagian tubuh yang lain terkena 

gunting. Hal ini sebenarnya bisa dihindari apabila orangtua memberi 

kesempatan kepada anak untuk mengasah kreativitasnya, namun tetap 

dalam pengawasan dan bimbingan orangtua.   
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g. Disiplin otoriter 

Disiplin otoriter mengarah pada tidak bolehnya anak menyimpang 

dari prilaku yang ditujui orangtua. Akibatnya, anak tidak kreatif dan 

kreativitas anak menjadi terhalang oleh aturan-aturan yang belum tentu 

benar. 

Misalnya: di rumah ada aturan kalau siang harus tidur siang, sehingga 

setiap siang anak harus tidur (hal ini boleh-boleh saja supaya anak bisa 

istirahat), namun kadang kala anak tidak mau tidur siang tapi ingin 

menggambar  atau bermain dengan bonekanya dulu. Orangtua hendaknya 

tidak memaksakan diri tapi buatlah anak mempunyai komitmen dengan 

keputusan yang dibuatnya. Tanyakan berapa lama dia akan bermain, dan 

kapan  dia  akan tidur siang  untuk istirahat. 

h. Penyediaan alat permainan yang terstuktur  

Alat permainan yang terlalu terstuktur menghilangkan kesempatan 

anak melakukan bermain secara kreatif. Karena dengan penyediaan 

permainaan yang terstruktur membuat anak kurang mengembangkan 

imajinasinya. 

Misalnya: di samping permianan yang dibuat dengan bentuk-bentuk yang 

tersetruktur seperti: alat-alat memasak, timbangan, pussel dan lain-lain 

yang sudah berbentuk/jadi, juga sebaiknya disediakan  alat-alat permainan 

yang bisa bebas dimainkan dan dibentuk apa saja oleh anak, antara lain: 

balok-balok, rubby, kardus-kadus bekas, plastisin dan lain-lain.     
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan yang 

menghambat kreativitas anak, akan dapat mempengaruhi kehidupan anak 

dimasa yang akan datang. Lingkungan yang kondusif, menyenangkan dan 

mendukung berkembangnya imajinasi dan kreativitas anak perlu 

diciptakan oleh orangtua dan guru, supaya kreativitas (life skill) anak dapat 

muncul melalui kegiatan kreatif yang diciptakan sendiri oleh anak.   

Di sekolah keadaan yang dapat menghambat kreativitas anak 

antara lain karena guru yang kurang profesional dalam memberikan 

pembelajaran, sehingga anak kurang stimulasi karena guru  kurang/tidak  

mengembangkan ketrampilan yang bersifat seni, namun lebih sering 

memberikan pembelajaran yang bersifat hafalan dan logika.  

5. Karakteristik kondisi yang dapat mematikan kreativitas anak  

Dalam mengembangkan kreativitasnya, seorang anak dapat 

mengalami berbagai hambatan yang dapat merusak atau mematikan 

kreativitasnya. Berikut adalah karakteristik yang dapat mematikan 

kreativitas anak menurut (Cropley dalam Adipura 2001; 44), yang ditulis 

kembali oleh Susanto (2011, 125) antara lain:  

a. Penekanan bahwa guru yang paling benar 

Yaitu masih adanya anggapan bahwa adalah orang yang paling benar, 

paling baik, dan paling dipatuhi, sehingga segalanya gurulah yang 

berhak menentukan, menilai, memilih. Menganggap apa yang 

dilakukan anak belum tentu baik atau benar, sehingga anak/siswa 

wajib  meniru, menurut apa yang dilakukan gurunya.    
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b. Penekanan berlebihan pada hafalan  

Yaitu pembelajaran yang menekankan hafalan tapi mengesampingkan 

imajinasi dan kebebasan berkreasi pada anak. 

c. Penekanan pada belajar secara mekanis teknik pemecahan masalah  

Yaitu pembelajaran yang lebih mengutamakan penalaran dari pada 

kebebasan berkreasi. 

d. Penekanan pada evaluasi eksternal  

Yaitu adanya evaluasi pada saat anak asyik berkreasi, sehingga karya 

yang dihasilkan anak akan dinilai baik/buruk berdasarkan penilaian 

guru yang kurang menghargai perbedaan kemampuan pada anak.   

e. Penekanan secara ketat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

Yaitu anak diharus mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh 

guru, tidak melihat minat anak terhadap tugas tersebut. 

f. Perbedaan secara kaku antara bekerja dan bermain dengan 

menekankan makna dan manfaat bekerja, sedang bermain  adalah 

sekedar untuk rekreasi saja. 

Yaitu masih adanya anggapan bahwa bermain adalah hal yang tidak 

bermafaat untuk anak, sehingga guru lebih menggutamakan kegiatan 

belajar dikelas dari pada memberikan kesempatan anak-anak bermain. 

 6.   Ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif  

Setiap individu mempunyai kepribadian yang berbeda, dan 

setiap individu yang mempunyai  kepribadian  kreatif  menurut  

Ihat Hatimah (2002:71) dalam  (Susanto 2011:121) menyatakan 
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berpikir kreatif pada anak usia dini  mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

               a.    Berpikir luwes (fleksibel) 

Yaitu anak mampu menggungkapkan pengertian lain yang 

bersifat sama, memberi jawaban yang tidak kaku saat 

menjawab pertanyaan.  

g. Berpikir orisinal  

Yaitu anak mampu menjawab pertanyaan dengan jawaban 

yang baru dan mampu menyebutkan kegunaan masing-

masing benda. 

h. Berpikir terperinci 

Yaitu anak mampu mengembangkan ide yang bervariai, 

mengertjakan sesuatu dengan tekun dan teliti. 

i. Berpikir menghubungkan  

Yaitu anak memiliki tingkat kemampuan menginggat dan 

menghubungkan masa lalu dan masa kini. 

B. Kegiatan bahasa anak melalui cerita 

  1.   Pengertian bahasa 

Dalam kehidupan manusia bahasa merupakan alat menyatakan 

pikiran dan perasaan serta sekaligus sebagai alat komunikasi antar 

manusia menurut para ahli ilmu jiwa berpikir, bahasa juga merupakan alat 

untuk berpikir. Pendidikan berbahasa adalah usaha atau kegiatan 

mengembangkan kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan 
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lingkungannya melalui bahasa. Dalam perkembangan anak usia 3-6 tahun 

sedang mengalami fase peralihan dari masa egosentris kepada masa sosial. 

Pada masa itu, anak mulai sadar bahwa lingkungannya tidak selalu 

menyetujui apa yang diinginkan sehingga anak harus menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. Latihan berbahasa misalnya dengan bercerita. 

Melatih anak berbahasa sangat penting sebab bahasa sebagai alat 

komunikasi yang esensial yang terdapat disekolah maupun dan di 

masyarakat oleh karenanya perlu dikembangkan pada setiap peserta didik 

supaya perkembangan bahasa anak dapat berkembang secara wajar sesuai 

tahap perkembangan bahasa anak. 

Sebagaimana  pendapat  Yudibrata, Sasatromiharjo, dan Harras ( 

1997: 11), yang menyatakan bahwa  bahasa merupakan sebuah system 

lambang bunyi ujaran yang arbitrer (sewenang-wenang, tanpa 

direncanakan, bebas, atau mana suka ) dan bermakna yang digunakan oleh 

manusia secara konvensional, unik, bervariasi dan produktif dalam sebuah 

kelompok sosial untuk berkomuniksi dan mengidentifikasi diri. Karenanya 

bahasa mempunyai peran sentral dalam perkembangan intelektual, social, 

dan emosional anak didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

pengembangan aspek lainnya pada anak didik. 

Pendapat yang sejalan disampaikan oleh Piker The Language 

Instinct1994:18) yang ditulis oleh Brown (2007:6) yang menyatakan 

bahwa bahasa adalah ketrampilan khusus yang kompleks, berkembang 

dalam diri anak-anak secara spontan, tanpa usaha sadar atau instruksi 
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formal, dipakai tanpa memahami logika yang mendasarinya, secara 

kwalitatif sama dalam diri setiap orang, dan berbeda dari kecakapan-

kecakapan yang lain yang sifatnya lebih umum dalam hal memproses 

informasi atau berperilaku secara cerdas.  

Pendapat yang berbeda  disampaikan oleh Pranowo (2009:3), yang 

menyatakan bahwa bahasa merupakan cermin kepribadian seseorang. 

Bahkan bahasa merupakan cermin kepribadian bangsa artinya melalui 

bahasa (yang digunakan) seseorang atau suatu bangsa dapat diketahui 

kepribadiaannya. Kita akan sulit mengukur apakah seseorang memiliki 

kepribadian baik atau buruk jika mereka tidak mengungkapkan 

perasaannya melalui tindak bahasa (baik verbal maupun nonverbal).  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang bahasa, maka 

kesimpulan dari pengertian bahasa adalah merupakan alat berkomunikasi 

untuk menyampaikan suatu maksud, baik secara lisan, tulisan, isyarat 

ataupun mimik muka. Bahasa bukan hanya berbicara, melainkan ada 

keterampilan lainnya yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. 

Bahasa bersifat sosial karena dalam berkomukasi selalu ada dua pihak 

yang terlibat, yaitu pemberi materi dan penerima informasi, baik informasi 

kognitif terkait  dengan penalaran maupun informasi afektif yang 

berkaitan dengan perasaan sedih, gembira, rasa solidaritas, sakit dan 

sebagainya.  
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2.  Kemampuan berbahasa  

Dalam berkomunikasi, bahasa merupakan alat yang penting bagi 

setiap orang. Melalui berbahasa seseorang atau anak akan dapat 

mengembangkan kemampuan bergaul (social skill) dengan orang lain. 

Penguasaan keterampilan bergaul dalam lingkungan sosial dimulai dengan 

penguasaan kemampuan berbahasa. Tanpa bahasa seseorang tidak akan 

dapat berkomunikasi dengan orang lain. Anak dapat mengekspresikan 

pikirannya menggunakan bahasa sehingga orang lain dapat menangkap 

apa yang dipikirkan oleh anak. Komunikasi antar anak dapat terjalin 

dengan baik dengan bahasa sehingga anak dapat membangun hubungan 

sehingga tidak mengherankan bahwa bahasa dianggap sebagai salah satu 

indikator kesuksesan seorang anak. Anak yang dianggap banyak berbicara, 

kadang merupakan cerminan anak yang cerdas. 

Menurut Sofiyanti (2000:83-84) kemampuan berbahasa dibagi menjadi 2 

yaitu: 

a. Kemampuan bahasa yang bersifat Reseptif  

Pada hakikatnya merupakan proses decoding yaitu kemampuan 

memahami bahasa yang dituturkan kepada pihak lain. Kemampuan 

dalam bahasa ini adalah kegiatan menyimak dan membaca. 

Contohnya pada kegiatan anak TK yaitu: kegiatan menyimak cerita 

yang disampaikan guru maupun teman, dan kegiatan membaca pada 

anak TK yaitu: anak diminta untuk menceritakan suatu gambar 

(membaca gambar). 
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b. Kemampuan bahasa yang bersifat aktif produktif 

Yaitu kegiatan untuk mengahasilkan bahasa kepada pihak lain baik 

secara lisan atau tulisan. 

Contoh kegiatannya : bercerita dengan gambar yang dibuat anak dan 

bercerita tanpa gambar.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan kemampuan 

berbahasa secara efektif baik secara lisan maupun tulisan sangatlah 

penting dimiliki oleh setiap anak lebih-lebih diawal masa 

perkembangannya. Hal ini bertujuan untuk supaya anak memiliki 

kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dengan 

baik, memiliki kemampuan bahasa untuk menyakinkan orang lain, 

mampu mengingat dan menghafal informasi, mampu memberi 

penjelasan, mampu untuk membahas bahasa itu sendiri. 

Kemampuan berbahasa di TK baik secara lisan maupun tulisan 

dikembangkan dengan memberikan istimulasi yaitu pengenalan 

terhadap bahasa sesuai dengan bidang pengembangan bahasa yang 

terdapat dalam Permen Diknas No. 58 Tahun 2009. 

3. Ciri-ciri bahasa 

Bahasa merupakan alat yang penting untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan kemampuan bergaul (social skill) dengan orang lain 

yang mempunyai ciri-ciri tertentu. 

Menurut Yudibrata, Sastromiharjo, Harras (1997:9), bahasa 

mempunyai ciri-ciri  sebagai berikut:  



28 
 

 
 

a. Bahasa itu bersistem dan sistematis  

Sebagai sebuah system bahasa terdiri atas sejumlah unsur  atau 

komponen yang tersusun secara teratur dan bekerja sama serta 

saling berhubungan dalam mewujudkan sebuah tujuan. 

Unsur-unsur bahasa antara lain: unsur bunyi, unsur makna, unsur 

fungsi, unsur struktur, unsur proses, dan lain-lain. 

b. Bahasa itu lambang bunyi 

Satuan-satuan bahasa dari yang terendah sampai yang tertinggi 

adalah lambang atau simbol. Ada beberapa macam lambang 

seperti: lambang bunyi, lambang warna, lambang bentuk, lambang 

arah. 

c. Bahasa itu arbitrer 

Bahasa itu arbitrer artinya lambang bunyi itu tidak ada hubungan 

wajib dengan konsep, ide, atau pengertian yang dikandungnya. 

Lambang bunyi/kembang/ yang mengacu pada konsep atau 

pengertian /bakal buah/ secara bebas, seseorang dapat 

menggunakan lambang bunyi yang lain: bunga, puspa, sekar, 

flower, kanna dan seterusnya. Dengan demikian terjadilah 

bermacam-macam bahasa: ada bahasa Indonesia, bahasa Sunda, 

Jawa, Jepang, Belanda dan lain-lain. 
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d. Bahasa itu bermakna  

Satuan-satuan bunyi bahasa yang berupa lambang itu: morfem, 

kata, frase, klausa, kalimat yang mengacu pada suatu pengertian, 

konsep, ide, atau pikiran baik yang mempunyai referen atau 

rujukan konkret atau abstrak maupun yang tidak, karena digunakan 

secara fungsional untuk berkomunikasi dan mengidentifikasi diri, 

maka lambang-lambang bunyi mempunyai makna atau bermakna. 

e. Bahasa itu konvensional  

Supaya komunikasi dalam sebuah kelompok sosial dapat berjalan 

lancar dan tidak terjadi kesalah pahaman pengertian dan makna, 

maka semua anggota masyarakat bahasa tertentu, mesti mematui 

konvensi keterkaitan lambang bunyi yang digunakan dengan 

konsep, ide, pengertian atau pikiran yang diwakilinya. 

Kekonvensionalan bahasa terletak pada ketaatan dan kepatuhan 

para penuturnya untuk menggunakan lambang bunyi itu sesuai 

dengan konsep yang dilambangkannya. 

f. Bahasa itu unik  

Setiap bahasa mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak 

dimiliki oleh bahasa yang lain. Ciri khas itu bisa mengenai seluruh 

tataran kebahasaan: fonem, morfem, kata frase, klausa, kalimat dan 

wacana. Keunikan juga bisa terjadi pada struktur: nada, tekanan, 

intonasi, jeda dan makna. 
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g.  Bahasa itu bervariasi  

Setiap anggota kelompok sosial atau anggota kelompok masyarakat 

bahasa mempunyai perbedaan akibat adanya perbedaan: tingkat 

pendidikan, status sosial, tempat tinggal atau letak geografis, umur, 

profesi atau keahlian pekerjaan, latar belakang budaya dan lain-lain. 

Adanya perbedaan-perbedaan itu, maka akan timbul variasi-variasi 

atau ragam-ragam penggunaan bahasa. Misalnya saja, adanya variasi 

bahasa (Indonesia) sarjana, bahasa rayat, bahasa pejabat, bahasa 

dialek, bahasa anak-anak dan lain-lain. 

h. Bahasa itu produktif  

Meskipun jumlah unsur-unsur bahasa itu terbatas ( fonem, morfom, 

kata) namum dapat dibuat atau diturunkan satuan-satuan baru yang 

jumlahnya relative tak terbatas. Misalnya dengan jumlah kosa kata 

yang terdapat dalam sebuah kamus, secara produktif dapat dibuat 

kalimat-kalimat yang tak terbatas, sehingga bisa berupa buku-buku 

yang jumlahnya tak terhingga. 

i. Bahasa itu alat komunikasi dan bekerja sama, serta identifikasi diri   

suatu kelompok sosial. 

Suatu kelompok sosial bila ingin berkomunikasi dan bekerja sama 

secara intensif sudah barang tentu akan menggunakan bahasa. 

Bahasalah yang paling utama bisa digunakan dalam komunikasi 

antar individu. Misalnya orang-orang Indonesia yang bersuku-suku,  

bila ingin berkomunikasi antar atnis pada tingkat nasional, harus 
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menggunakan bahasa Indonesia, komunikasi antar bangsa 

internasional dengan menggunakan bahasa internasional .(misalnya 

bahasa Inggris). 

j. Bahasa itu bersifat Universal  

Sifat keuniversalan bahasa itu adalah : 

1). Setiap bahasa mempunyai satuan-satuan bunyi ujaran yang     

bermakna, seperti kata, frase, klausa, kalimat dan wacana. 

                   2). Setiap bahasa mempunyai vocal dan konsonan 

3). Setiap bahasa merupakan alat komunikasi utama suatu 

kolompoksosial 

       4). Setiap bahasa itu berstruktur. 

                k. Bahasa itu dinamis dan berkembang  

Bahasa itu selalu berubah dan berkembang sesuai dengan 

perubahan dan  perkembangan masyarakat penuturnya.  

Study ilmiah tentang bahasa ditandai dengan tiga syarat utama 

yaitu: 

1). Keeksplisitan dengan kriteria peristilahan yang konsisten.  

2). Kesistematisan dengan prosedur baku dalam kerangka berpikir  

mengumpulan data, identifikasi data, klasifikasi data, analisis 

data verifikasi atau evaluasi data dan generalisasi atau 

pengambilan kesimpulan. 
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3).Keobjektifan dengan sikap terbuka dan kritis dalam analisis, dan 

pengujian hipotesis, serta menggunakan prosedur standar 

dalam pengukuran.     

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan, 

bahwa bahasa adalah suatu alat komunikasi dalam memahami 

dunia, yang mempunyai aturan-aturan tertentu yang baku, namun 

senantiasa mengikuti perkembangan peradapan manusia selaku 

pengguna bahasa itu sendiri. Jadi manusialah yang menentukan 

apakah bahasa itu akan berkembang atau sebaliknya bahasa itu 

akan mati.   

4. Tujuan  pengembangan bahasa anak Depdiknas  

Tujuan berbahasa bagi anak, supaya anak mampu 

mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang sederhana secara tepat, 

mampu berkomunikasi secara efektif dan membangkitkan minat untuk 

dapat berbahasa Indonesia. (Depdiknas, 2006:3). Kompetensi yang harus 

dicapai oleh anak  adalah anak mampu mendengarkan, berkomunikasi 

secara lisan, memiliki perbendaharaan kata dan mengenal simbol-simbol 

yang melambangkannya. Hasil belajar yang diharapkan dari 

pengembangan berbahasa anak adalah untuk dapat mendengarkan dan 

membedakan  bunyi suara, bunyi  bahasa dan mengucapkan dengan lafal 

yang benar. Dapat mendengar dan memahami kata dan kalimat 

sederhana serta mengkomunikasikannya. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa tujuan 

pengembangan bahasa anak  adalah supaya anak mempunyai 

ketrampilan berbahasa yang efektif, baik dan benar dalam 

berkomunikasi yang sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan 

benar  terutama dalam berbahasa Indonesia,  setelah melalui pelatihan 

stimulasi berbahasa yang diajarkan baik dirumah maupun disekolah.   

5. Fungsi bahasa 

Bahasa  senantiasa berkembang di lingkungan terdekat anak 

yaitu di keluarga dan tempat tinggalnya. Oleh karenya pengembangan 

bahasa pada anak perlu diperhatikan supaya kemampuan berbahasa 

pada anak dapat sejalan fungsi bahasa itu sendiri.  

Sebagaimana pendapat Somantri (2000,5) tentang fungsi 

bahasa antara lain :   

a. Alat komunikasi dengan lingkungan terdekat, 

b.Alat matematik, bahasa, musik, ruang dan tempat (spasial ), 

kenestetik olah tubuh, olah raga, tari ), sosialisasi dengan orang lain 

(interpersonal) dapat memahami diri sendiri, control tingkah laku 

(intrapersonal) (Gardner,1993).  

c.  Alat mengembangkan ekspresi, perasaan, imajinasi, pikiran. 

d. Alat untuk menumbuh kembangkan minat dan kebiasaan membaca   

sejak dini. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, 

bahasa mempunyai manfaat atau fungsi yang luar biasa dalam 
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kehidupan sehari-hari, utamanya bagi anak-anak manfaat itu dapat 

dilihat dari sisi kognitif, afektif dan psikomotorik yang berguna bagi 

perkembangan kemampunan dasarnya. 

6. Tujuan penilainan kemampuan berbahasa anak di TK 

  Untuk dapat mengukur dan untuk mengetahui sejauh mana tingkat       

kertercapaian kemampuan berbahasa anak atau untuk  mengetahui  

keberhasilan hasil belajar anak dalam berbahasa maka dikembangkan 

indikator keberhasilan sebagaimana tertuang didalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional RI No.58 Tahun 2009, tentang Standar 

Pendidikan Anak Usia Dini.  

                                   Dimana Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan anak kelompok B 

usia 5 samapai 6 tahun pada Lingkup Perkembangan Bahasa adalah 

sebagai berikut: 

a. Menerima Bahasa  

1). Mengerti beberapa perintah secara bersamaan  

2).  Mengulang kalimat yang lebih kompleks 

3). Mamahami aturan dalam suatu perminan 

           b.  Mengungkapkan Bahasa  

1). Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks 

2). Menyebutkan komplek gambar yang memiliki bunyi yang sama 

3). Berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata serta  

simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis, berhitung. 
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4). Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap (pokok   

kalimat- predikat-keterangan ). 

5). Memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide 

pada orang lain 

6).  sebagian cerita/dongeng yang lelah diperdengarkan. 

     c. Keaksaraan 

1).  Menyebutkan symbol-simbol huruf yang dikenal 

2). Mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada di 

sekitarnya. 

3). Menyebutkan kelompok gambar yang memilik bunyi/huruf 

awal yang sama 

4). Memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf. 

5). Membaca nama sendiri 

6). Menuliskan nama sendiri.      

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, tujuan 

penilaian kemampuan berbahasa bagi anak TK adalah untuk 

mengetahui kemampuan berbahasa anak dengan berdasarkan 

kurikulum yang sudah disesuaikan dengan usia atau tahap 

perkembangan anak, dimana dalam kegiatannya dijabarkan pada 

setiap indikator-indikator. 
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7.  Fungsi penilaian kemampuan bahasa di TK  

Penilaian kemampuan berbahasa  adalah suatu usaha 

mendapatkan berbagai informasi secara berkesinambungan dan 

menyeluruh, tentang proses dan hasil belajar yang dicapai oleh 

peserta didik melalui kegiatan belajar khususnya dalam 

pengembangan kemampuan berbahasa, sehingga hasil penilaian 

dapat berfungsi sebagai dasar untuk mengetahui tingkat kemampuan 

berbahasa anak dan sebagai dasar untuk menetukan langkah 

selanjutnya untuk kemajuan peserta didik.  

Sebagaimana fungsi penilaian kemampuan berbahasa di TK 

menurut Sofiyanti (2000:84) adalah sebagai berikut:    

a. Memberikan umpan balik pada guru untuk memperbaiki   

kegiatan belajar mengajar. 

b. Memberikan informasi kepada orangtua tentang ketercapaian 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 

c. Sebagai pertimbangan guru untuk menempatkan anak dalam 

kegiatan belajar mengajar sesuai dengan minat dan kemampuan 

anak. 

d. Tumbuh kembangkan minat anak dalam membaca dan menulis. 

e. Sebagai bahan pertimbangan pihak lain untuk memberikan 

pembinaan selanjutnya. 

Berdasarkan pendapat di atas, penilaian kemampuan 

berbahasa pada anak TK mempunyai fungsi yang sangat penting di 
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samping sebagai alat untuk mengukur kemampuan berbahasa peserta 

didik juga mempunyai fungsi untuk memberikan informasi kepada 

pihak-pihak yang memerlukan. Dalam hal ini bisa orangtua peserta 

didik, lembaga sekolah, komite atau masyarakat lain yang 

membutuhkan informasi tersebut.  

8.  Prinsip-prinsip penilaian kemampuan bahasa anak di TK 

Supaya suatu kegiatan dapat dievaluasi atau dinilai dengan 

baik, sehingga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi pihak-

pihak yang memerlukannya. Hendaknya guru dalam melaksanakan 

penilaian terhadap peserta didik di sekolah berpegang pada prinsip-

prinsip penilaian yang benar. Menurut Nuraeni (2000:76-79) prinsip-

prinsip penilaian kemampuan bahasa anak TK antara lain: 

                      a. Menyeluruh  

 Penilaian menyeluruh baik menyangkut pengetahuan, sikap, 

perilaku, nilai, moral, jasmani, serta ketrampilan motorik dan 

empat ketrampilan berbahasa. Penilaian menyeluruh juga 

terhadap proses adalah penilaian pada saat kegiatan tersebut 

sedang berlangsung. Misalnya di TK, kita dapat melihat 

kemampuan berbicara anak pada saat berbicara dengan 

menggunakan kalimat yang sederhana, menyanyikan beberapa 

lagu anak-anak atau mengucapkan sajak sederhana. Penilaian 

menyeluruh berikutnya adalah terhadap hasil kerja anak.Misalnya 

guru menilai hasil mencontoh huruf pada anak. 
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b.  Berkesinambungan 

penilaian yang berkesinambungan adalah penilaian yang                 

dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus menerus untuk 

memperoleh gambaran tentang perkembangan hasil belajar anak 

didik sebagai hasil kegiatan belajar mengajar.  

Di TK berkesinambungan bisa diwujudkan dalam bentuk 

penilaian harian yang dilanjutkan dengan penilaian minggunan, 

penilaian bulanan dan penilaian per semester. 

c.  Berorientasi pada tujuan dan proses 

 Penilaian berorientasi pada tujuan dan proses pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Penilaian dilakukan berdasarkan pada hasil 

kegiatan anak melalui indicator yang sudah ditetapkan dan 

merupakan wujud dari perilaku dan kemampuan setiap anak. 

                Pada penilaian di TK disamping penilaian berdasarkan hasil karya 

anak, guru juga hendaknya memperhatikan proses kegiatan 

belajar yang lakukan oleh setiap anak.                 

  d.  Objektif 

 Penilaian harus bersifat objektif dan tidak berdasarkan perasaan-

perasaan, keinginan-keinginan atau prasangka-prasangka yang 

dapat menambah atau mengurangi penilaian yang dilakukan. 

Dalam penilaian ini hendaknya bersifat terus menerus dan 

bertahap serta memperhatikan perbedaan perkembangan anak. 
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                     Di TK guru hendaknya menilai sesuai dengan kemampuan yang  

dicapai oleh setiap anak, mencatatnya secara continue dan 

berkesinambungan, sehingga dapat dilihat perkembangan 

kemampuan pada masing-masing anak.    

e.  Mendidik  

Hasil penilaian bersifat mendidik artinya dapat digunakan untuk 

membina dan memberi  kepada semua siswa TK agar dapat 

meningkatkan hasil pertumbuhan dan perkembangan anak dan 

bersifat terbuka.  

Sebagai guru TK dalam melaporkan hasil penilaian jangan 

sampai membuat anak menjadi takut dan tertekan dan dengan 

bahasa yang baik, mudah dipahami oleh orangtua siswa sebagai 

pihak yang sangat memerlukan informasi tersebut untuk 

mengetahui perkembangan belajar anak di sekolah. 

f. Kebermaknaan  

Hasil penilaian harus memiliki kebermaknaan bagi guru,  

orangtua, anak didik maupun pihak lain yang memerlukan. Maka 

dalam memberikan laporan penilaian harus diusahakan dapat 

pahami oleh semua pihak. 

Guru TK dalam memberikan penilaian, hendaknya dengan 

bahasa yang mudah dipahami, sehingga apa yang disampaikan 

dapat dicerna, dipertimbangkan bahkan didiskusikan oleh pihak-

pihak yang memerlukan informasi tersebut. 
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g. Kesesuaian 

Kesesuaian disini maksudnya adanya kesesuaian pembelajaran di 

sekolah dengan laporan yang dibuat guru. Atau kesesuaian antara 

apa yang diajarkan dengan apa yang dinilai oleh guru.                

Guru TK dalam memberikan penilaian hendaknya sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran yang diberikan pada hari itu, oleh karena 

setiap guru kelas/kelompok wajib membuat Program semester, 

Rencana Mingguan dan Rencana Harian sebelum melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan betapa 

pentingnya hasil evaluasi terhadap pembelajaran khususnya dalam 

kemampuan berbahasadi TK, oleh karena menjadi sebuah kewajiban 

bagi guru di sekolah untuk melaksanakan evaluasi atau penilaian 

terhadap peserta didiknya pada saat pembelajaran di sekolah. Dalam 

memberikan penilaian seorang guru hendaknya menilai anak secara  

9.  Alat penilaian kemampuan berbahasa di TK 

     Alat penilaian kemampuan berbahasa anak di TK digunakan 

untuk memudahkan guru dalam memberikan penilaian terhadap 

peserta didik saat proses belajar mengajar berlangsung.  

 

 

 



41 
 

 
 

Menurut Sofiyanti (2000: 76-79) alat penilaian kemampuan berbahasa 

antara  lain: 

a.  Pengamatan 

Pengamatan atau observasi adalah cara mengumpulkan data 

penilaian yang pengisian berdasarkan pengamatan secara langsung 

terhadap sikap dan perilaku anak. Pengamatan yang dilakukan 

harus bersifat sesuai dengan tujuan pengajaran, direncanakan 

secara sistematis, teliti, dalam mengamati semua aspek, dapat 

dikelompokan atau dikatagorikan. 

Di TK pengamatan terhadap anak dapat dilakukan di dalam 

maupun di luar kelas, di dalam kelas saat anak mengikuti kegiatan 

belajar mengajar, misalnya: pengamatan saat anak berdoa, saat 

anak mengerjakan tugas dari guru dan lain-lain, yang semua itu 

hendaknya  dicatat oleh guru untuk bahan laporan penilaian.   

b. Pencatatan anekdot 

Catatan anekdot atau “anecdotal record” merupakan kumpulan                            

catatan tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi -situasi 

tertentu yang bersifat khusus. Kesimpulan catatan tersebut meliputi 

aktivitas anak yang bersifat positif dan negative. 
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Pencatatan anekdot merupakan sumber informasi yang penting di 

sekolah sebab: 

1). Dapat dipakai untuk menambah data dalam memberikan 

penilaian atau kebijakan-kebijakan yang bisa diambil 

berdasarkan, catatan, tentang peristiwa-peristiwa khusus 

yang terjadi secara periode yang dialami siswa. 

2). Dapat diketahui suatu penyakit yang dialami anak yang 

 memerlukan penanganan khusus. 

3). Dapat digunakan guru untuk menceritakan secara  

 kronologis peristiwa-peristiwa penting yang dialami 

 siswa di sekolah.  

c. Pemberian tugas 

Penilaian hasil pemberian tugas diberikan setelah kegiatan 

selesai, seperti hasil kerja anak, guru juga menilai proses atau 

langkah-langkah ketika mengerjakan tugas tersebut baik dilakukan 

secara individual maupun secara kelompok.  

Di sekolah pada saat anak melakukan kegiatan/belajar guru 

mencatat proses anak saat menyelesaikan tugas dan setelah selesai 

guru memberikan penilaian terhadap hasil belajar anak. 
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d. Percakapan  

Percakapan yang dilakukan ada 2 dalam penilaian terhadap anak 

saat pembelajaran yaitu: 

           1). Penilaian percakapan yang berstruktur  

Yaitu jenis percakapan yang disengaja, direncakan, 

menggunakan pedoman tertentu dengan tujuan untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman anak terhadap 

kemampuan-kemampuan tertentu. 

Di TK kegiatan ini bisa dilakukan dengan bercerita 

terlebih dahulu, baik dari guru atau murid dan dilanjutkan 

dengan tanya jawab terhadap apa yang diceritakan.  

            2). Penilaian percakapan yang tidak berstruktur  

yaitu model percakapan yang dilakukan oleh guru dan 

murid tanpa persiapan, di mana saja dan kapan saja tanpa 

rencana dan pedoman tertentu. Cara ini dipakai apabila 

kita tidak dapat menciptakan suasana tertentu yang 

disengaja supaya anak dapat mengeluarkan 

kemampuannya dan guru dapat menilainya. 

Anak TK di sekolah, kadang-kadang  ada  yang 

agak sulit untuk diajak bicara saat di kelas, maka untuk 

menilai kemampuan anak seperti ini dalam bercakap-

cakap  bisa dilakukan di luar kelas atau di kesempatan 
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yang lain saat anak kondisi “senang”. Misalnya saat 

bermain dengan teman-temannya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan 

pentingnya  penggunaan alat penilaian saat proses belajar mengajar di 

kelas, disamping memudahkan bagi guru untuk melakukan penilaian 

juga memberikan kejelasan informasi secara sistematis, berkala, 

berkelanjutan dan menyeluruh  tentang hasil evaluasi belajar peserta 

didik saat pembelajaran berlangsung.  Penggunaan alat penilaian di 

TK dalam pembelajaran sangat membantu guru dalam kegiatan 

pembelajaran khususnya dalam melakukan penilaian terhadap 

kemampuan belajar anak. 

C.  Kegiatan anak melalui bercerita 

1. Pengertian bercerita 

Bercerita atau cerita merupakan salah atau sarana untuk 

mengungkapkan imajinasi anak dengan menggunakan bahasa lisan, 

hal ini juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan bahasa 

anak dalam berkomunikasi dan perluasan terhadap kosa kata yang 

telah anak kuasai. Hal ini merupakan dua aspek yang paling 

esensial bagi perkembangan bahasa anak aspek yang lain seperti 

fonologi (bunyi bahasa) dan kalimat akan diperoleh secara ilmiah 

melalui pengalaman berbahasa.  

Hal sejalan dengan  pendapat Egan (2009:3), yang 

menyatakan bahwa bercerita ataucerita merupakan salah satu alat 
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kognisi paling ampuh yang dimiliki oleh para siswa, yang tersedia 

untuk keterlibatan imajinatif dengan ilmu pengetahuan. Cerita 

membentuk pemahaman emosional kita terhadap isi. Cerita dapat 

membentuk isi dunia nyata dan juga materi fiksional. Pembentukan 

cerita dunia nyata inilah yang menjanjikan nilai paling besar dari 

pengajaran. 

Pendapat lain juga disampaikan oleh Musfiroh (2010:52), 

yang menyatakan bercerita adalah: 1). Tuturan,  yaitu upaya yang 

membentangkan bagaimana terjadinya suatu  hal peristiwa dan 

kejadian, 2). Karangan, yaitu upaya yang menuturkan perbuatan, 

pengalaman atau penderitaan orang, kejadian dan lain-lain, baik 

kisah nyata maupun rekaan, 3). Lakon, yaitu yang mewujudkan 

atau dipertunjukan kedalam gambar hidup, sandiwara, wayang dan 

lain-lain.  

Sedangkan pengertian cerita anak sendiri menurut 

(Sugihastuti,1996:70) adalah media seni, yang mempunyai ciri-ciri 

tersendiri sesuai dengan selera penikmatnya. Tidak ada pengarang 

cerita anak yang sanggup berkarya dengan mengabaikan dunia 

anak-anak. Dunia anak tidak dapat diremehkan dalam proses 

kreatif penciptaan cerita anak. Oleh karena itu, walaupun cerita 

anak diciptakan oleh orang dewasa, seolah-olah cerita tersebut 

merupakan ekspresi diri anak-anak lewat idiom-idiom bahasa 

anak-anak. Pendapat ini didukung oleh Christantiowati lewat 
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(Trimasnyah, 1999:28), yang menyatakan bahwa  Sastra anak 

memiliki “kedalaman yang rendah” jika dibandingkan dengan 

sastra orang dewasa. Hal ini berkaitan dengan pengalaman anak 

yang lebih terbatas daripada orang dewasa, sehingga anak belum 

dapat memahami ide-ide yang rumit.Ide dalam sastra anak harus 

disampaikan dalam bentuk dan bahasa yang lebih sederhana. 

Sedangkan cerita anak mempunyai ciri- ciri sebagai berikut 

menurut Sarumpaet (1975:24), (a) adanya sejumlah pantangan, (b) 

penyajian dengan gaya langsung, dan (c) adanya fungsi terapan. 

a).Unsur pantangan, 

Berkaitan dengan tema dan amanat cerita. Kita harus 

mempertimbangkan tema apa yang sesuai untuk anak-anak 

berdasarkan kelompok usianya. Tidak semua tema, yang 

biasa ditemukan dalam cerita orang dewasa, dapat disajikan 

untuk cerita anak-anak.Ukuran untuk menentukan suatu 

tema, pantas atau tidak pantas, baik tidak baik, masih bersifat 

relatif dan sukar dibakukan. Walaupun demikian, pantangan 

dalam cerita anak akan tetap ada, apalagi bagi masyarakat 

Indonesai yang masih memegang kuat adat ketimurannya. 

Di TK tema yang angkat sebaiknya yang bermuatan 

budi pekerti, tolong menolong, bekerja sama, kasih sayang, 

semangat belajar dan lain-lain dan dihindari tema kekerasan, 
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menakutkan, menjijikan, anarkis. Dan pada akhir cerita 

hendaknya berakhir dengan kebahagian. 

b). Unsur langsung dalam cerita anak, 

Artinya cara penyajian cerita cenderung beralur datar, tidak 

menyajikan cerita bertele-tele ataupun berbelit-belit. Hal itu dapat 

dirumuskan bahwa cerita anak harus dideskripsikan sesingkat 

mungkin dan menuju sasaran langsung, mengetengahkan aksi yang 

dinamis dan jelas sebab-akibatnya. 

Dalam bercerita terhadap anak di TK, cerita yang 

dideskripsikan  tersebut disertai dengan dialog yang wajar, organis, 

dan hidup. Melalui pengisahan dan dialog tersebut, terwujud 

suasana dan tersaji tokoh-tokoh yang jelas, baik sifat, peran, 

maupun fungsinya dalam cerita, sehingga anak menjadi tertarik. 

                   c).  Fungsi terapan dalam cerita anak,  

Maksudnya adalah digunakannya cerita anak-anak sebagai 

sarana pendidikan oleh orang dewasa. Oleh karena cerita anak 

dibuat oleh orang dewasa, kerapkali cerita anak digunakan sebagai 

sarana untuk menggurui anak. Dalam cerita anak sering ditemukan 

hal-hal yang informatif, adanya elemen-elemen yang bermanfaat, 

baik pengetahuan umum maupun keterampilan, dan pertumbuhan 

anak. 
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Berdasarkan pendapat di atas kesimpulan yang dapat 

diambil dari pengertian cerita adalah sarana berkomunikasi dengan 

mengunakan bahasa yang bisa dipahami oleh pendengarnya yang 

digunakan untuk menyampaikan pendapat atau pesan tertentu yang 

tujuannya untuk menarik pendengarnya, baik cerita itu 

disampaikan dengan alat peraga seperti gambar atu tulisan atau 

dengan tanpa alat peraga.Melalui cerita yang menarik bagi anak 

diharapkan pesan moral yang ada dalam cerita tersebut bisa 

tersampaikan kepada anak dan menjadikan motivasi yang tumbuh 

dalam dirinya sendiri untuk melakukan yang terbaik. Dan dalam 

cerita anak  merupakan pengembangan imajinasi atau fantasi 

hingga tingkat yang serba mungkin. Pengembangan yang serba 

mungkin ini bersifat antromorfomis (pengenaan sifat-sifat manusia 

kepada tumbuhan, hewan, atau benda mati). 

Pada anak seusia TK sering  menganggap segala sesuatu itu 

berjiwa atau bernyawa seperti manusia. Hal itu disebabkan oleh 

kemampuan mereka dalam mengembangkan imajinasinya untuk 

memberikan ciri-ciri kemanusiaan pada segala sesuatu sungguh 

besar, sehingga benda-benda mati dapat mereka ubah seolah-olah 

hidup, berbicara, bertingkah laku, dan berperasaan seperti manusia 

2.  Tujuan bercerita sebagai program belajar di TK 

Kemampuan berbahasa merupakan salah satu bidang 

pengembangan kemampuan dasar yang ada di TK. Salah satunya 
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adalah dengan metode bercerita baik oleh guru maupun peserta 

didik. Menutur Hidayat (2003:4) tujuan bercerita sebagai program 

pembelajaran di TK adalah untuk:  

a. Mengembangkan kemampuan dasar untuk mengembangkan daya 

cipta dalam pengertian membuat anak menjadi kreatif, yaitu 

lancar, fleksibel dan orisinal dalam bertutur kata, berpikir, serta 

berolah tangan dan berolah tubuh sebagai latihan motorik halus 

dan motorik kasar. 

b. Pengembangan kemampuan dasar dalam pengembangan bahasa 

agar anak didik mampu berkomunikasi secara lisan dengan 

lingkungannya 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan tujuan 

bercerita dalam pembelajaran di sekolah tidak boleh dipandang 

sebelah mata untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak, 

malah sebaliknya bercerita mempunyai peranan yang cukup besar 

untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak, melalui bercerita 

anak bisa mengutarakan pendapat, ide, mendidik kemandirian dan 

keberanian, mengasah imajinasinya dan melatih daya pikir dan 

ingatnya.   

3. Bentuk cerita anak  

 Dalam menyampaikan cerita kepada anak, hendaklah 

disampaikan dengan cara yang menyenangkan, supaya tujuan dari 

cerita dapat dimengherti  anak.  
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Bentuk cerita menurut  Musfiroh (2010;57) adalah:  

a.  Cerita lisan 

Konsekuensi utama pada cerita lisan terletak pada kemampuan 

pencerita menyampaikan  cerita kepada audiens. 

Dalam bercerita lisan yang harus diperhatikan adalah:  

1) Memahami audiens dengan kapasitas anak, baik kapasitas 

konsentrasi, pendengarkan, maupun kapasitas penalarannya . 

2) Memiliki materi yang sesuai dengan kapasitas pendengar dan 

menguasainya. 

3) Menguasai olah suara (vocal), baik volume, artikulasi, inotasi, 

maupun   diksi (pilihan kata). 

4) Menguasai berbagai macam karakter 

5) Luwes dalam olah tubuh 

6) Menjaga daya tahan tubuh 

7) Memperbaiki daya konsentrsasi 

Guru TK dalam bercerita secara lisan baik dengan alat atau 

tanpa alat hendaknya bisa menguasai beberapa tokoh yang 

diperankan. Penguasaan terhadap tokoh yang diperankan dengan 

karakter suara yang berbeda. 
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b. Cerita tertulis 

Utama cerita tertulis terletak pada kemampuan penyampaian 

cerita secara hidup dengan bahasa serta pemilihan kata yang tepat . 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menulis cerita anak-

anak, yaitu: 

1). Menggunakan  bahasa anak-anak dengan pilihan kata yang tepat  

2). Menulis dengan perasaan mewakili perasaan anak-anak 

3). Menetukan usia anak yang akan menjadi sasaran pembaca  

4). Menggunakan judul yang menarik 

5). Membuat awal dan akhir cerita yang menarik 

c. Cerita panggung 

Konsekuensi utama dari cerita panggung atau pementasan 

adalah kemampuan dalam tampilan visualisasi gerak atau akting 

dengan dukungan tata panggung yang menarik . 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bentuk 

cerita yang buat mempunyai tujuan supaya audiens dalam hal ini 

peserta didik, merasa senang, terhibur dan  diharapkan dapat 

mengambil manfaat dari cerita yang disampaikan. Mengikuti nasehat 

atau perilaku yang baik dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik.  

4. Manfaat cerita untuk anak 

Cerita  yang disampaikan kepada anak akan mempunyai 

manfaat yang sangat baik, apabila cerita yang yang yang disampaikan 

dapat menumbuhkan sesuatu yang positif bagi anak.  
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Menurut Musfiroh (2010:72-76) manfaat cerita bagi anak adalah: 

a. Mengasah Imajinasi Anak 

Imajinasi anak dapat dimunculkan melalui pengenalan sesuatu 

yang baru sesuatu yang baru sehingga otak anak akan produktif 

memproses yang diterimanya. Bagi anak pengenalan terhadap 

angin akan mampu membawanya pada pemikiran tentang 

bagaimana layang-layang dan pesawat bisa terbang. Imajinasi 

anak juga dapat muncul melalui tema dan jalan cerita yang 

bervariasi. Dengan sering membaca dan mendengar dan cerita, 

anak akan terbiasa berpikir dan menduga-duga jalan cerita dengan 

memunculkan berbagai  alternatif  jalan cerita yang kreatif.  

b. Mengembangkan kemampuan berbahasa 

Cerita juga mengembangkan kemampuan berbahasa, yaitu melalui 

perbendaharaan kosa kata yang sering didengarnya.Semakin 

banyak kosa kata yang dikenalnya, semakin banyak juga konsep 

tentang sesuatu yang dikenalnya.Selain kosa kata, kemampuan 

berbahasa juga dapat diasah melalui ketepatan berbahasa sesuai 

dengan emosi, yaitu bagaimana berbahasa ketika suasana sedih, 

mengharukan, membahagiakan, dan sebagainaya. 

c. Mengembangkan Aspek social 

Cerita tidak mungkin dibangun hanya oleh satu tokoh.  Munculnya 

berbagai tokoh dalam cerita mencerminkan kebersasamaan dalam 

kehidupan sosial. Dalam cerita anak, tokoh-tokoh  itu saling 



53 
 

 
 

berkomunikasi dan bersosialisasi satu sama lain. Berbagai karakter 

dan berbagai reaksi yang muncul pada tokoh-tokoh cerita tersebut 

dapat dipelajari oleh anak, apalagi sebuah cerita pasti 

menggandung pesan-pesan yang dalam. 

d. Mengembangkan Aspek Moral 

Cerita memiliki peluang yang sangat besar untuk menanamkan 

moralitas pada anak. Pesan-pesan yang kental tentang penanaman 

disiplin, kepekaan terhadap kesalahan, kepekaan untuk meminta 

maaf dan memaafkan, kepekaan untuk menghormati yang tua dan 

menyayangi yang muda, dan sebagainya dapat dititipkan melalui 

para tokoh cerita. 

e. Mengembangkan kesadaran beragama 

Mengembangkan aspek spiritual melalui cerita dapat dilakukan 

dengan cerita-cerita bertema keagamaan. Dengan demikian 

menceritakan kehidupan para Nabi dan sahabat-sahabatnya, atau 

cerita yang dibuat sendiri dapat menumbuhkan kesadaraan 

beragama. Kesadaran beragama pada anak muncul dalam bentuk 

penanaman semangat ibadah, memperbanyak amal sholeh, memilki 

akhlaq atau moralitas yang baik. 

f. Mengembangkan Aspek Emosi 

Emosi yang menyenangkan pada anak dapat dibentuk melalui 

aktivitas bercerita. Suasana yang dibangun dalam cerita akan 

berpengaruh dalam pembentukan emosi. Cerita yang dominan 
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berisi rasa dendam dan sakit hati yang diceritakan terus-menerus 

pada anak akan dapat membentuk emosi yang negatif, yaitu 

prasangka buruk yang belebihan. Begitu juga cerita yang dominan 

tentang kegagalan, yang diceritakan terus menerus dapat 

membentuk rasa putus asa dan tidak percaya diri. Idealnya, sebuah 

cerita dapat membangun variasi emosi pada anak, dimana ada 

kalanya anak senang atau gembira, ada kalanya marah, ada kalanya 

sukses, ada kalanya gagal, dan sebagainya. Semua emosi itu harus 

bisa dirasakan pada anak secara proporsional. 

g. Menumbuhkan semangat berprestasi 

Semangat berprestasi dapat ditumbuhkan melalui cerita-cerita 

kepahlawanan, cerita biografi, atau cerita–cerita yang direka yang 

memiliki muatan semangat berprestasi.Dalam hal ini imajinasi anak 

juga memiliki peran yang tidak kecil, sehingga anak dapat 

mengandaikan dirinya menjadi orang sukses, menjadi juara, 

menjadi pahlawan, menjadi pilot, menjadi arsitek, dan sebagainya. 

          h. Melatih konsentrasi anak 

Cerita dapat menjadi terapi bagi lemahnya konsentrasi anak. Melalui 

aktivitas bercerita, anak terbiasa untuk mendengar, menyimak 

mimik dan gerak si pencerita,  atau memberi komentar  di sela-sela 

bercerita. Sebagai sarana melatih konsentrasi, hal ini juga 

diimbangan oleh kemampuan seorang pencerita dalam 

menghidupkan cerita. Selain dengan cerita yang menarik dan 
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penampikan yang ekspresif, pencerita juga dapat melibatkan anak 

dalam aktivitas berceritanya, misalnya dengan memberikan 

pertanyaan, berteriak, menirukan suara binatang atau menirukan 

gerak. 

Berdasarkan pendapat manfaat bercerita di atas dapat 

disimpulkan betapa pentingnya bercerita kepada anak, oleh 

karenanya bercerita dapat digunakan oleh  orangtua dan guru  dalam 

mendidik dan menyampaikan nasehat maupun pembelajaran baik 

disekolah maupun di rumah. Hal ini akan lebih menyetuh hati anak 

sehingga diharapkan anak akan melakukan sesuatu dengan senang 

hati, mengubah tingkah laku sesuai dengan pesan moral yang di 

sampaikan lewat cerita.  

D. Kegiatan bercerita melalui gambar 

1. Pengertian menggambar 

Pada dasarnya menggambar adalah sebuah ketrampilan yang bisa 

dipelajari oleh setiap orang, terutama yang mempunyai minat untuk 

belajar, karena menggambar adalah kegiatan mencoret, menggores, 

menorehkan benda tajam ke benda lain dan memberi warna, sehingga 

menimbulkan hasil gambar. Menggambar merupakan kebiasaan anak usia 

dini. Kegiatan mengambar seperti halnya menyanyi dapat dilakukan 

dengan kesadaran penuh berupa maksud dan tujuan tertentu maupun 

sekedar membuat gambar tanpa arti. Kegiatan ini dimulai dari 

menggerakkan tangan untuk mewujudkan sesuatu bentuk gambar secara 
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tidak sengaja, sampai dengan menggambar untuk maksud tertentu   

(Pamadhi dan Sukadi, 2008:25). 

Pendapat yang mendukung pernyataan di atas adalah menggambar 

merupakan proses mengungkapkan ide, angan-angan, perasaan, 

pengalaman dan dilihatnya dengan menggunakan jenis peralatan tertentu. 

Hasil kegiatan tersebut disebut gambar (picture). Secara luas menggambar 

adalah kegiatan berkarya (membuat gambar) yang berwujud dwi matra/ 

dua demensi, sebagai perwujudan tiruan yang menyerupai sesuatu (orang, 

binatang, tumbuh-tumbuhan dan lainnya) termasuk juga lukisan, karya 

cetak, foto, dan sebagainya. Dalam arti sempit, menggambar adalah 

kegiatan untuk mewujudkan angan-angan (pikiran, perasaan) berupa hasil 

goresan benda runcing (pensil, pena, crayon, kapur, dan lain-lain) pada 

permukaan bidang datar (kertas, papan, dinding, dan lain-lain) yang 

hasilnya lebih mengutamakan tampilnya unsur garis (Sumanto, 2005:47). 

Pendapat lain yang berbeda menyatakan  bahwa  gambar 

merupakan ekspresi segala sesuatu yang muncul dalam kesadaran anak 

pada saat itu. Gambar yang diekspresikan bersifat  simbolik dan bukan 

tiruan bendanya sendiri secara langsung. Anak menggambar tentang 

sesuatu yang ada dalam ingatan dan tidak memperhatikan aspek 

perspektif, proporsi maupun hubungan. Baru kemudian anak menggambar 

berdasarkan apa yang diamati. (Moeslichatun, 2004:41). Pendapat ini 

didukung oleh Lowenfeld dalam (Nugroho 2004:235) yang menyatakan 

bahwa gambaran anak adalah refleksi spontan dati tingkat kematangannya, 
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bila anak diajarkan untuk menggambar sesuatu yang belum siap untuk itu, 

hal itu tidak akan menambah kemampuan menggambarnya dan akan 

melumpuhkan dorongan kreatifnya. 

Pendapat lain tentang menggambar adalah sebuah proses kreasi 

yang dilakukan secara intensif dan terus-menerus. Menggambar 

merupakan wujud pengeksplorasian teknik dan gaya, penggalian gagasan 

dan kreativitas, bahkan bisa menjadi sebuah ekspresi dan aktualisasi  diri. 

Dalam hal ini  karena selain memiliki fungsi praktis, menggambar juga 

memiliki fungsi untuk terapi psikologis. Pada trasa (taste), gagasan (idea), 

kreativitas (create), pengetahuan (knowledge), dan wawasan (concept). 

(Apriyatno, 2008:1). 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan 

menggambar adalah memindahkan suatu objek kedalam sebuah bidang 

atau media yang mempunyai unsur ide dan kreativitas dari pembuatnya 

yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau karena sesuatu yang 

menarik perhatian yang dituangkan lewat goresan dengan berbagai media 

seperti: kertas, kayu, dinding, dan lain-lain. Dalam menggambar anak 

melakukan aktivitas  untuk menuangkan imajinasinya sebagai salah satu 

cara untuk mengungkapkan perasaan yang dialami dan dirasakan serta 

yang ada dalam angan-angan. Dengan demikian kegiatan menggambar 

sangat penting bagi anak usia Taman kanak-kanak, karena dengan 

menggambar anak dapat mengasah  kemampuan imajinasinya.    
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2. Masa kecakapan  menggambar anak 

Aktivitas menggambar ini berkaitan dan berhubungan dengan 

pengalaman diri seseorang atau hasil aktualisasi dari interaksi dengan 

lingkungannya yang ditumpahkan lewat suatu media gambar. Setiap 

orang mempunyai pola dan teknik yang berbeda untuk mengekspresikan 

pengalamannya lewat gambar. 

Para psikolog seperti Tjinsan(2009) membedakan anak dalam lima masa 

kecakapan menggambar, dari kecil sampai umur matang sekolah, yaitu:  

a.  Masapertama, dari 0 sampai 3 tahun dengan bentuk gambar coretan.  

b. Masa kedua dari usia 3 sampai 4 tashun  berupa gambar tanpa 

perasaan.  

c. Masa ketiga dari umur 5 sampai 7  tahun masih berupa bagan tetapi  

bentuk simbolis, dan  

d. Masa keempat dari usia 8 sampai 10 tahun gambarnya berbentuk  

analistis-realistik 

e. Masakelima, antara 10 sampai 12 tahun gambar yang mereka buat   

sudah berbentuk realisme sempurna layaknya gambar nyata seperti  

gambar yang dilihatnya. 

3. Tahapan menggambar anak 

Kegiatan menggambar dapat memberikan kesempatan pada anak 

untuk peka terhadap lingkungan sekitar sejalan dengan obyek dan siatuasi 

yang mereka tampilkan dalam gambar. Hal ini dikarenakan menggambar 
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adalah media yang paling ekspresif yang dengan langsung dapat 

mengekspresikan gagasan yang ada dari dalam diri setiap anak.  

Menurut Lusia GayatriYosep 17/01/2013 (dalam Harian Online Kabar 

Indonesia) 

a. Tahap pertama adalah (usia 8 bulan sampai 4 tahun)  

adalah tahap coreng moreng. Penelitian menunjukkan bahwa coreng-

moreng merupakan bentuk kesadaran anak pada suatu pola dan 

pertumbuhan koordinasi tangan dan mata. 

b. Tahap kedua, tahap pre-skema (usia 4-7 tahun).  

Pada fase ini biasanya anak menggambar figur manusia dengan lingkaran 

dan dua garis yang menggambarkan kaki. Kadang mereka juga mulai 

menggambar binatang. Pada tahap ini gambar anak sering disebut sebagai 

simbol dari kenyataan. Anak tampak senang dengan simbol yang 

sederhana dari suatu obyek. 

c. Tahap ketiga, tahap skema (usia 7-9 tahun).  

Dalam tahap ini diindikasikan/ditandai oleh apa yang anak pikirkan 

dengan atau lawan apa yang dilihat oleh anak. Hal yang menarik pada 

tahap ini adalah ”X-drawing”. Anak akan menggambarkan sesuatu yang 

tidak terlihat. Misalnya seorang anak menggambar bayi yang ada dalam 

kandungan ibu. Dalam tahap ini anak mulai menggambar tangan, jari, 

pakaian dengan detil. Anak juga mulai menggambar suatu obyek dengan 

lengkap, misalnya menggambar rumah dan pohon. Dalam tahap ini anak 

mulai mengenal ukuran dan  obyek.  
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d. Tahap keempat, tahap awal realisme (usia 9 tahun ke atas).  

Dalam tahap ini anak membawa figure komik ke dalam gambar mereka. 

Anak mulai mengenal rasa tidak puas terhadap hasil gambar. 

  4. Persiapan dalam menggambar 

Pada dasarnya setiap orang dapat menggambar. Menggambar sama 

halnya dengan belajar cara mengamati. Sebelum menggambar ada langkah-

langkah yang harus dipersiapkan Muntoha (2008: 1-10), yang antara lain 

adalah : 

a. Kertas 

 Ada berbagai tipe ukuran dan warna. Ada yang teksturnya (nilai 

raba) halus dan ada yang kasar. Kertas dengan tekstur yang halus dapat 

digunakan untuk menggambar dengan media pensil. Sedangkan kertas 

yang kasar bagus digunakan untuk menggambar dengan media pastel, 

kapur,  krayon, dan arang.      

b. Spidol Hitam(Permanen) 

 Alat ini sangat bagus untuk membuat garis dalam membuat sketsa. 

Siapkan spidol hitam, karena warna hitam paling kuat (tegas) sehingga 

nantinya bila diwarnai sketsa masih kelihatan jelas . 

c. Pewarna       

1. Pastel 

Berdasarkan bahannya, ada dua jenis pastel. Jenis pertama yaitu pastel 

berbahan kapur. Pastel ini memberi efek lembut dan kabur. 
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Kelemahannya mudah patah. Jenis kedua yaitu pastel berminyak yang 

memberi efek gambar menjadi lebih terang dan cerah. Ciri-ciri  pastel 

yang berminyak yang baik:lunak, menggandung banyak minyak, warna 

cerah dan pekat,  tidak mudah patah,  tidak mudah rontok ketika dipakai. 

2. Krayon 

Krayon merupakan pewarna berbahan dasar lilin dan agak keras. Krayon 

bagus untuk teknik percampuran antara pewqarna dan cat berbahan dasar 

air. 

3. Cat Poster 

Cat poster digunakan untuk membuat gambar dengan teknik campuran 

antara basah dan kerin. Cat poster yang baik adalah yang kandungan 

airnya pas, tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu pekat. 

5.Unsur-unsur pembentuk gambar 

1. Garis 

 Garis digunakan untuk menentukan suatu bentuk. Menurut George 

Seurat (Prancis) dalam Muntoha (2008:3), garis dapat mewakili sifat dan 

karakter seseorang berdasarkan coretan atau goresan yang dihasilkan. 

Macam-macam garis yang harus kalian kenal sebagai berikut : 

a. Garis lurus 

 

___________________ 
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b. Garis lengkung 

 

 

  

 

c. Garis gelombang 

 

 

 

d. Garis patah-patah 

 

 

 

e. Garis putus-putus 

 

  

f. Garis miring/diagonal 

 

 

 

g. Garis spiral 
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h. Contoh dari perpaduan garis-garis 

 

 

 

2. Bidang 

Gabungan dari garis-garis membentuk suatu bidang. Bidang 

merupakan unsur terpenting dari kedua setelah garis. Macam-macam 

bidang antara lain : 

a. Bidang Segitiga 

 

 

 

b. Bidang Segi Empat 

 

 

 

 

 

c. Bidang lingkaran dan elips 
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d. Bidang setengah lingkaran 

 

 

 

e. Bidang tak beraturan 

 

 

3. Warna 

Brewter menyatakan bahwa warna merah, kuning dan biru sebagai 

warna utama (the primary colors). Dari ketiga warna tersebut apabila 

dicampurkan akan memnjadi berbagai warna yang disebut warna 

kedua. Misalnya warna merah dicampur biru maka akan menghasilkan 

warna hijau.   

6.Manfaat kegiatan menggambar bagi anak 

Kegiatan yang biasanya orangtua anggap pembahayakan, kemungkinan 

akan dilarang dan dihentikan justru ketika anak sedang melakukan pengembangan 

imajinasinya.  

Menurut Hajar dan Sukadi (2008:29) manfaat dari kegiatan menggambar: 

a. Menggambar sebagai alat bercerita (bahasa visual/bentuk) 

Cerita didalam gambar yang dibuat anak merupakan tanda bahwa 

kegiatan menggambar berfungsi untuk menggungkapkan peristiwa 

yang akan dialami, atau berimajinasi. Melalui kegiatan menggambar 
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anak akan merasakan bahwa apa yang dipikirannya akan selalu 

diperhatikan orang lain, serta bangga dapat mengutarakan pendapat 

kepada orang lain, walaupun dari segi bentuknya gambar anak masih 

sulit dipahami karena belum sempurna. 

b. Menggambar sebagai media mencurahkan perasaan  

Ilustrasi tentang gambar adalah ungkapan visual sebagai asosiasi 

sebagai perhubungan peristiwa dengan gambar sebagai ungkapan 

perasaan.Asosiasi ini sering dilakukan oleh anak. Asosiasi semakin 

jelas dan nyata ketika anak  mulai berkembang dan berpikir khusus 

(parsial) menuju berpikir nyata dan global.  

c. Menggambar sebagai alat bermain 

Menggambar melatih anak untuk berfantasi.Fantasi muncul adalah 

bentuk-bentuk yang kadangkala aneh dilihat orangtua atau bentuk 

sederhana seperti lingkungan sekitar anak.Disamping itu juga muncul 

gambar digunakan untuk bermain-main. 

d. Menggambar melatih ingatan  

Melalui menggambar anak dapat melatih anak mengungkapkan 

pengalaman/ kejadian yang cukup lama terjadi. 

e. Menggambar melatih berfikir komprehensif (menyeluruh) 

Melalui gambar bahwa anak ingin mengungkapkan seluruh peristiwa 

dalam satu gambar (total narratives)  
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f. Menggambar sebagai media sublimasi perasaan 

Menggambar dapat digunakan untuk mendidik anak melatih 

mengendurkan spontaanitas dan mengerahkannya untuk mengajarkan 

cara berbicara. Hal ini tidak dimaknai bahwa menggambar anak tidak 

eksprsif, melainkan mengarahkan anak untuk kegiatan membaca, 

berbicara maupun bercerita yang dialihkan kepada gambar. 

g. Menggambar melatih keseimbangan  

Menggambar dapat digunakan untuk menyeimbangkan perasaan dan 

pikiran yang tidak dapat muncul. 

h. Menggambar  mengembangkan kecakapan emosional  

Jika diamati susunan gambar, figur-figur benda atau objek pada 

gambar anak akan mempunyai komposisi yang tepat berdasarkan 

teori penyusunan bentuk. Anak akan menata dan figur itu dengan 

keseimbangan tidak mutlak (obviuous axial balance) yang 

sebenarnya, menggambarkan perasaan anak. Kegiatan ini akan dapat 

menampung ide dan melatih menyeimbangkan perasaan secara 

spontan. 

i. Menggambar melatih kreativitas anak  

Dalam hal ini anak dapat membuat gambar yang berbeda dari gambar 

yang sebelumnya pernah dibuat. Maka muncullah kreativitas 

mencipta karya-karya rupa, termasuk menggambar. Sifat ini 

kemudian dimanfaatkan oleh pelajaran seni (menggambar) untuk 
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melatih kreativitas dengan latihan mencipta bentuk-bentuk yang lain 

dari pada yang lain. 

j. Menggambar melatih ketelitian melalui pengamatan langsung. 

Menggambar bagi anak merupakan hasil pengamatan terhadap 

bend benda yang ada dilingkungan sekitar tempat tinggal, seperti 

meja, kursi, bunga, mobil, maupun benda bergerak lainnya. 

Sebagian anak sudah mampu mewujudkannya secara secara detail, 

namun sebagian belum mampu mewujudkan bentuk yang 

sempurna.                 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian merupakan proses yang sangat panjang.  Penelitian berawal dari 

minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi 

gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan  

seterusnya. Hasil akhirnya, melahirkan gagasan dan teori baru pula sehingga 

merupakan proses  yang tiada hentinya. Dalam melakukan penelitian, titik tolak 

yang sesungguhnya bukanlah metode penelitian, tetapi kepekaan dan minat , 

ditopang oleh akal sehat.  

Metode penelitian merupakan suatu  metode  bagaimana seorang peneliti  

melakukan penelitian terhadap sesuatu yang dianggap menarik untuk dikaji. 

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif yang mengarah pada 

penggunaan data deskriptif. 

A.  Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2004:4)  penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik serta dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 
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alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2004:6). 

Dengan dasar penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas, terinci dan 

ilmiah mengenai ekspresi kreativitas anak melalui kegiatan bercerita dengan 

gambar pada kelompok B di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 Semarang.  

B. Populasi  

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh 

Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga 

elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktifitas (activity) yang 

berinterakasi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat di rumah berikut 

keluarga dan aktifitasnya, atau orang-orang di sudut-sudut  jalan yang sedang 

ngobrol, atau di tempat kerja, di kota, desa, di sekolah atau wilayah suatu negara. 

Situasi sosial tersebut, dpat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin 

difahami secara lebih mendalam “ apa yang terjadi” di dalamnya. Pada situasi 

sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat ,mengamati secara mendalam 

aktivitatas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu. 

(Sugiyono,  Metode Penelitian Pendidikan,  2010) 

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, yang 

dapat berupa lembaga pendidikan tertentu, melakukan observasi dan wawancara 

kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. 

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara 

purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian 

dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut. Hasil 

penelitian tersebut dapat ditransferkan atau diterapkan ke situasi sosial (tempat) 
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lain, apabila situasi sosial tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan dengan 

situasi yang diteliti.  

Adapun populasil dalam penelitian ini adalah sembilan dari sepuluh anak 

anak kelompok B TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 Semarang, yang diberi 

kesempatan untuk  mengekspresikan kreatvitasnya melalui kegiatan bercerita 

dengan gambar. Mengapa hanya sembilan anak dari sepuluh anak kelompok B?  

Karena satu anak A10KLB (Diva), menggalami masalah kesulitan/keterlambatan 

bicara (ABK), sehingga tidak bisa diteliti. Masing-masing  anak diamati  secara 

purpossive sampling. Pengamatan lapangan /observasi terhadap anak meliputi: 

observasi terhadap gambar anak dari A1KLB sampai A9KLB, dimana yang 

diobservasi adalah a) orisinilitas gambar, b) bentuk gambar dan c) cerita atas 

gambar yang dibuatnya.  

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan, di TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal 35 (ABA 35) Semarang. Jalan Tanggul Mas Barat VIII/307 Telp. 

(024) 70110677. 

C.  Metode Pengumpulan Data 

      Dalam Moleong (2004:112), Lofiand menyatakan sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen, foto dan lain-lain. Sumber data penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.   Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung melalui  

wawancara dengan informan di lapangan, dalam penelitian ini yaitu 

dilakukan pada kelompok B dari A1KLB sampai A9KLB dan 
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didukung dengan hasil wawancara dengan orangtua kelompok B dari 

OTA1KLB sampai OTA9KLB. Kegiatan  wawancara ini bertujuan 

untuk memperoleh keterangan yang rinci dan autentik mengenai  

ekspresi kreativitas anak baik di rumah maupun di sekolah terhadap 

kegiatan bercerita dengan gambar buatan sendiri. 

2.  Data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya, dalam hal ini adalah buku-buku, hasil penelitian dan 

sumber lainnya yang relevan. 

Dalam mengumpulkan data penelitian, digunakan beberapa macam 

metode yaitu: 

a. Observasi  

Obsevasi adalah teknik pengumpulan data yang menpunyai ciri 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain seperti wawancara dan 

kuesioner. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutrisno Hadi (1986) dalam 

Sugiyono (2010;203) yang mengemukakan bahwa, obsvervasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari pelbagai proses 

biologis dan psikhologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan.     

Dalam observasi ini, peneliti menggunakan teori observasi partisipasif, 

dimana peneliti  terlibat dengan kegiatan sehari-hari dengan anak yang 

sedang diamati  atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.  

Dalam tahap observasi   peneliti  menggunakan cara observasi deskriptif 

yaitu peneliti pada saat memasuki situasi sosial tertentu sebagai obyek 
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penelitian. Pada tahap ini peneliti belum membawa masalah yang akan 

diteliti, maka peneliti melakukakan penjelajah umum, menyeluruh, 

melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dirasakan. 

Semua data direkam. Oleh karena itu hasil dari observasi ini disimpulkan 

dalam keadaan yang belum tertata. Observasi tahap ini sering disebut 

sebagai grandtour observasion, dan peneliti menghasilkan kesimpulan 

pertama. Bila dilihat dari segi analisis maka peneliti melakukan analisis 

domain,  sehingga mampu mendeskripsikan terhadap semua yang diteliti. 

Pada penelitian ini peneliti melakukan Empat kali observasi selama 

Empat hari yang meliputi observasi terhadap gambar anak dan observasi 

terhadap cerita atas gambar yang dibuat anak. Subjek observasi terdiri dari 

Sembilan anak yang terdiri dari: Tiga anak laki-laki dan Enam anak 

perempuan.    

b. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan study pendahuluan untuk menemukan masalah 

yang akan diteliti,  juga apabila peneliti ingin respondennya sedikit/kecil. 

Hal ini sesuai pendapat Moleong (2004:186) menyatakan wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh 

dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

terwawancara dan interviewee yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu. 
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 Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap Sembilan anak 

sebagai responden A1KLB sampai A9KLB, secara purposive dan  

wawancara juga dilakukan kepada orangtua anak kelompok B dari 

OTA1KLB sampai OTA9KLB untuk mendapatkan data yang autentik.   

c.  Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat teori, 

hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sedangkan 

menurut Arikunto (2006:158) dokumentasi berasal dari kata dokumen, 

yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode 

dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya. 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang tidak 

dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Metode 

dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan-catatan tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi 

bukti yang resmi. 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar hasil karya anak, 

foto-foto kegiatan anak yang berhubungan dengan penelitian serta 

lampiran-lampiran pendukung lainnya, yang diperlukan untuk 

memperkuat data yang diperoleh di lapangan. 
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D. Validitas Data 

Moleong menyebutkan validitas data yang diharapkan dalam 

penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 

data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 

2002:178). Triangulasi yang dipakai adalah alat triangulasi dengan sumber 

yang membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui alat yang berbeda alam metode kualitatif 

(Patton dalam Moleong,  2002:178). Triangulasi data ini dapat dicapai 

dengan jalan:  

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa. 

Orang yang berpendidikan menengah dan tinggi, orang yang 

berada, dan orang pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

terkait. 
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Dalam penelitian ini validitas data dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil gambar dari empat kali penelitian dan  cerita 

yang disampaikan anak dari A1KLB samapi A9KLB atas gambar 

yang dibuatnya yang dilakukan melalui pengamatan di lapangan 

pada setiap penelitian. Sebagai data pendukung  yaitu hasil hasil 

wawancara peneliti dengan anak A1KLB sampai  A9KLB serta 

hasil wawancara dengan orangtua OTA1KLB sampai OTA9KLB. 

E. Analisis Data 

  Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, maka diadakan suatu 

analisis untuk mengolah data yang ada. Analisis data adalah proses 

pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kecil seperti yang disarankan pada data (Moleong,  2002:103) 

Dalam proses analisis data terdapat komponen-komponen utama 

yang harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, 

sajian data, dan penarikan kesimpulan atau Verifikasi. Untuk menganalisis 

berbagai data yang sudah ada digunakan metode Deskriftif analitik. 

Metode ini digunakan untuk menggambarkan data-data yang sudah 

diperoleh melalui proses analisis yang mendalam dan selanjutnya 

dikomunikasikan dalam bentuk secara runtut atau dalam bentuk naratif. 

Menurut Patton dalam Moleong (2002:103) analisis data 

merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 

dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 
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ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kecil seperti yang 

disarankan pada data. Sedangkan menurut Bogdan dan Tylor dalam 

Moleong (2001:103). Analisis data merupakan proses yang merinci usaha 

secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) 

seperti yang disarankan oleh data-data sebagai usaha untuk memberikan 

bantuan tema dan hipotesis. 

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan 

atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. 

Menurut  Huberman (1999:20) tahap analisi data adalah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data 

Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

b. Reduksi data 

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data-data yang direduksi. Memberikan gambaran 

yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah 

peneliti untuk mencari sewaktu-waktu diperlukan. 
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c. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam 

bentuk matrix network chart atau grafis sehingga peneliti dapat 

menguasai data 

d. Pengambilan simpulan atau verifikasi 

Peneliti berusaha mencari pola model, tema, hubungan, persamaan, 

hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya, jadi dari data 

tersebut peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Verifikasi dapat 

dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data dan 

penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat 

dalam penelitian. keempatnya dapat digambarkan dalam bagan 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen analis data model interaktif (Miles, 1992:19) . 

Pengumpulan data 

Reduksi Data 

Penarikan kesimpulan atau 
Verifikasi 

Penyajian data 
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Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian 

dilapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut 

tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka 

diadakan reduksi data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk 

penyajian data. Apabila ketiga  tersebut selain dilakukan, maka diambil 

suatu keputusan atau verifikasi. 

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap 

hasil pengamatan di lapangan yang dilakukan selama 4(empat) kali peneltian 

pada hari yang berbeda di bulan Nopember terhadap sembilan anak 

kelompok B TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 Semarang. Dimana yang 

dianalisis adalah orisinalitas gambar, bentuk gambar dan cerita atas gambar 

yang dibuat oleh setiap anak sebagai responden dan analisis terhadap hasil 

wawancara  dari responden yaitu anak kelompok B dari A1KLB sampai 

A9KLB, juga wawancara pendukung dari orangtua/wali dari kelompok B 

dari OTA1KLB sampai OTA9KLB.  
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BAB  IV 

  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini merupakan temuan studi berikut pembahasannya. Secara 

berurutan pada kajian ini disajikan informasi tentang; (1) gambaran umum 

tentang seting penelitian, (2) gambaran umum responden penelitian, (3) hasil 

temuan atas ekspresi kreativitas anak melalui kegiatan bercerita dengan 

gambar  pada anak kelompok B TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35.  

A. Gambaran umum seting penelitian  

Penelitian dilaksanakan di Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul 

Athfal 35 (ABA 35), yang beralamat di Jalan Tanggul Mas Barat  VIII/307, 

Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara yang berdiri sejak tahun 

1983. Pendiriaan TK itu  atas inisiatif dari masyarakat Tanggul Mas pada 

waktu itu, yang menginginkan berdirinya Taman Kanak-kanak yang 

bernafaskan Islam, mengingat di lingkungan Tanah Mas saat itu belum ada 

sekolah TK Islam.TK ABA 35 berdiri di atas tanah dengan Luas  bangunan ± 

Panjang 18m2, Lebar 12m2. Luas bangunan ± 216m2. Kondisi di masa awal 

pendiriannya jumlah siswanya sangat banyak mencapai ± 80 anak, hal ini 

dikarenakan belum banyak berdiri TK seperti saat ini dan pada waktu itu  

masih banyak orang yang bermukim di perumahan Tanah Mas Semarang.  

Saat ini dimana persaingan di dunia pendidikan semakin besar salah 

satunya semakin banyak berdirinya TK-TK, sehingga mempengaruhi jumlah 

siswa di TK ABA 35 yang jumlahnya kurang lebih 32 anak, yang terdiri dari 
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22 anak kelompok A dan 10 anak kelompok B di tahun 2012/2013, namun 

demikian TK ABA 35 tetap berdiri untuk ikut berperan di dunia pendidikan di 

bawah naungan Majelis Dikdasmen Aisyiyah Kota Semarang. Walaupun 

jumlah siswa yang tidak begitu banyak, tidak menjadikan TK ABA 35 mundur 

dari kwalitas pembelajaran, hal ini ditunjukan dengan perbaikan sarana dan 

prasarana yang menunjang kwalitas kegiatan belajar peserta didik, juga 

peningkatan sumber daya manusia dari para pendidik  guna memenuhi standar 

kompentensi guru TK, baik melalui, seminar, work shop, pelatihan, lomba, 

diskusi dan menempuh pendidikan S1 PAUD.  

TK ABA 35 juga sudah mendapat NIS yaitu 004410 dan NSS 

002030113004, dan pada tahun 2007 sudah terakreditasi dengan nilai “B”. TK 

ABA 35  berperan aktif dalam organissasi IGB (Ikatan Guru Bustanul Athfal) 

se-Kota Semarang dan IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonedia) 

yang ada di UPTD kecamatan Semarang Utara.   

Sebagai salah satu lembaga pendidikan anak usia dini, TK ABA 35 

mempunyai visi, misi, dan motto, yaitu sebagai berikut: 

1. VISI 

Berperan serta mewujudkan generasi yang unggul, cerdas, tangguh dan 

berakhalaqul karimah dengan mengembangkan secara optimal semua potensi 

pada diri anak pada fase golden age. 

2. MISI 

a. Mendidik anak menjadi anak yang unggul, berpribadi muslim sholeh 

dan sholiha berakhlak mulia, cakap, percaya diri dan mandiri. 
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b. Memajukan dan mengembangkan pengetahuan umum dan agama serta 

mengembangkan ketrampilan dan kreativitas  anak. 

c. Menjadikan anak yang mencintai seni budaya bangsa dan Tanah Air. 

3. MOTTO: 

“Mendidik dengan ilmu dan hati. Belajar di waktu kecil bagaikan melukis di 

atas batu. “ 

Identitas guru yang mengajar di TK ABA 35 Semarang UPTD Pendidikan 

Kecamatan Semarang Utara adalah sebagai sebagai berikut:   

 Tabel 2: Identitas Guru 

No. 

 

Nama         Usia    Alamat Pendidikan  Masa  

kerja 

1 

 

Gr 1     36  tahun Tembalang     S1    14ahun 

2 

 

Gr 2     37  tahun Genuk     D2    

PGTK 

  8   tahun

3   

 

Gr 3     38  tahun Boom Lama     S1   6   tahun

 

B. Gambaran Umum Responden Penelitian 

Dalam penelitian ini responden terdiri atas adalah 9 (Sembilan ) 

anak yang terdiri dari 3 (tiga) anak laki-laki dan 6 (enam) anak perempuan, 

dari kelompok B TK ABA 35 Semarang. Pengambilan data yang peneliti 

lakukan adalah dengan observasi terhadap kegiatan anak dalam 
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menggambar dan menceritakan atas gambar yang dibuat, wawancara 

dengan anak-anak kelompok B sebagai responden  dan orangtua 

responden  serta mendokumentasikan hasil karya yang berupa hasil 

gambar anak  dan foto kegiatan anak selama penelitian. Berikut adalah 

data 9 (Sembilan ) anak kelompok B. 

                 Tabel 3: Data Responden 

No. Kode Nama 

Anak/Responden 

Tempat, tgl lahir Nama 

orangtua 

Alamat 

rumah 

1. A1KLB Ainun Navia 

 

Semarang, 02-07-

2007 

Mursidi  Jl.TMT 

VI/166 

2. A2KLB Angganararas P 

 

Semarang, 12-01-

2007 

Bharoto Jl.Slamet 

No. 24 

3. A3KLB Daniswara R B 

 

Semarang, 27-10-

2006 

Mudjiono  Jl. Tambak 

Mas 

4. A4KLB Firdiana A M 

 

Semarang, 28-02-

2008 

Fatchur R Delta Mas 

III/135 

5. A5KLB Kirana Mulia S 

 

Semarang, 30-11-

2006 

Hendri P Sendang 

Indah  

6. A6KLB Leysa Anggun 

 

Semarang, 09-06-

2007  

Bram S Jl.TMT 

IV/23 

7. A7KLB M.Azril S 

 

Bandung, 10-06-

2007 

Rendra P Tanggul Mas 

XI/335 

8. A8KLB M.Caesar Surya Semarang, 03-10- Depri N Ngaliyan 
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 2006 Indah III 

9. A9KLB Naylaturrahmah Kebumen, 12-12-

2006 

Arifudin SeloMas 

Tmr.I/24 A 

 

 

Tabel 4  Data Orangtua Responden 

No. Kode Nama 

orangtua/wali 

Responden 

Tempat, tgl lahir Alamat rumah 

1. OTA1KLB 

 

 

Ibu Suparti  Semarang, 06-04-1982 Jl.TMT VI/166 

Telp.085865603300 

2. OTA2KLB 

 

 

Eyang Srei Elly 

PP 

Kroya, 14-08-1946 Pasir Mas I/135 

Telp.024 3515044 

3. OTA3KLB 

 

 

Ibu Yiyik  Semarang, 13-04-1972 Jl.TambakMas15/361 

Telp.024 3552290 

4. OTA4KLB 

 

 

Ibu Yuke Zeinita Semarang, 17-07-1969 Delta Mas III/135 

Telp.024 3513430 

5. OTA5KLB 

 

Bp.Hendri 

 

Semarang, 29-05-1976 SendangIndah 

RT.04/03  
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6. OTA6KLB Ibu Lielian Semarang, 07-12-1986  Jl.TMT IV/23 

Telp.024 5343929 

7. OTA7KLB Ibu Ratri  Semarang , 31-10-1976 Tanggul Mas XI/335 

8. OTA8KLB Ibu Istichoroh  Semarang, 20-11-1974 Ngaliyan Indah III 

Blok O/9 Pokok 

Pondasi. 

Telp.(085640155664 

9. OTA9KLB Siti Khotimah  Kebumen, 13 Juli 1978 Selomas Tmr I/24A 

Telp. 024 70440970 
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C. Hasil temuan atas ekspresi kreativitas anak melalui kegiatan bercerita 

dengan gambar sendiri 

1. Temuan pada hari pertama penelitian  

                  

                       A1KLB  

Aku menggambar rumah 

Rumahnya bagus karena ada 

bunganya, aku di luar, adikku ke 

luar ke kolam ikan, ikannya pada 

datang, sama burung juga 

datang, sama kupu-kupu juga, 

ada temanku mbak Cika manjat 

pohon mau ambil burung juga 

apel juga kunci yang disimpan di 

pohon. Terus mamah sama 

papahnya datang menurunkan 

mbak Cika, terus potnya 

dilempar di air, soalnya 

papahnya marah. 

 Berdasarkan hasil pengamatan lapangan terhadap A1KLB (Ainun) 

pada penelitian hari pertama adalah anak kelopok B, yang termasuk anak tidak 

suka bicara di kelas (pendiam) dan tidak banyak teman, Ainun lebih senang 

bermain sendiri atau hanya duduk sambil melihat teman-teman yang lain bermain,  
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namun melalui gambar yang dibuat, Ainun  dapat bercerita secara panjang dan 

runtut dihadapan guru dan teman-temannya. Pada hari pertama ini Ainun bercerita 

tentang “rumah”.  

  Berdasarkan hasil observasi atas ekspresi kreativitas anak melalui 

kegiatan bercerita dengan gambar terhadap  A1KLB  adalah bahwa A1KLB anak 

yang senang bercerita apabila diberi kesempatan dan didengarkan. Hal ini sesuai 

dengan catatan  wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada  A1KLB  pada 

hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2012 adalah sebagai berikut:   

Apakah kamu suka menceriakan gambar yang kamu buat kepada orang lain? 

 Jawab A1KLB : Tidak, karena aku  tidak ada teman, tapi kalau ada tak kasih tahu.

Pernyataan A1KLB ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada 

OTA1KLB selaku ibu dari A1KLB  pada hari Jum’at, 9 Nopember 2012 yaitu: 

Apakah anak suka menceritakan gambar yang dibuat?  

Jawab OTA1KLB: Kadang-kadang diceritakan, sama siapa yang ada di dekatnya 

waktu dia menggambar. Sambil menggambar dia ceritakan maksudnya. 

             Berdasarkan catatan lapangan A1KLB dalam mengekspresikan kreativitas 

melalui kegiatan menggambar pada hari pertama penelitian adalah anak sudah 

dapat menceritakan gambar yang dibuat dengan baik, dimana antara gambar yang 

ibuat dengan cerita yang disampaikan cukup runtut. Anak bercerita tentang rumah 

dengan berbagai aktivitasnya yang dilakukan oleh penghuninya baik di dalam 

maupun di luar rumah.  
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                          A2KLB 

 

Gambarku tentang taman 

 Aku sama mbak Intan dan mas 

Varen (itu cowok tinggi seperti 

orangtua), ini aku ke taman lihat-

lihat taman, aku melihat pohon 

kelapa terus sama mbak Intan 

ambil kelapa terus airnya 

diminum, aku lihat bendera kena 

angin, aku lihat rumah aku masuk 

aku lihat tulisan di awan” Raras 

mbak Intan sama mas Varen mau 

pulang karena mau hujan tidak 

bawa payung,  yang menulis putri 

(kata papahku putri itu  surga). 

  Berdasarkan hasil pengamatan lapangan terhadap A2KLB (Raras) 

termasuk anak yang mudah bergaul, banyak teman dan suka menggambar, hal ini 

terlihat dari hasil gambar yang dibuat anak di sekolah dan  hasil observasi 

terhadap gambar anak pada hari pertama, dimana anak begitu autusias saat 

menuangkan gagasannya  melalui kegiatan menggambar,  gambar yang dibuat 

orisinil karena dibuat dan diciptakan sendiri oleh anak dan bentuk gambar cukup 

baik, ada bentuk yang sudah dapat diketahui maknanya seperti:  rumah, awan, 

taman bunga dan ada yang belum dapat diketahui maknnya seperti: pohon . Hal 
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ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Raras pada hari Sabtu tanggal 

3 Nopember 2013, yaitu sebagai berikut:  

Pertanyaan:  Apakah kamu suka menggambar? Mengapa ? 

 Jawab  A2KLB      :  Suka. Karena enak dan aku senang menggambar. 

  Sedangkan berdasarkan hasil observasi di lapangan terhadap Raras dalam 

mengekspresikan kreativitas melalui kegiatan bercerita dengan gambar  sudah 

baik, dimana anak sudah dapat  bercerita sesuai dengan gambar, bahasa yang 

disampaikan cukup singkat, namun jelas maknanya. Raras dalam bercerita anak 

juga berimajinasi selain dengan benda-benda hidup juga berimajinasi dengan 

benda-benda mati yang dapat bergerak seperti makhluk hidup yaitu, hal ini terlihat 

pada hasil cerita atas gambar pada hari pertama yaitu sebagai berikut: 

Aku lihat tulisan di awan” Raras mbak Intan sama mas Varen mau pulang 

karena mau hujan tidak bawa payung,  yang menulis putri (kata papahku putri 

i )  Raras juga termasuk anak yang senang bercerita di depan guru dan teman-

teman  baik dengan gambar maupun tidak.  Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

peneliti dengan Raras pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 yaitu sebagai 

berikut: 

Apakah kamu juga suka menceritakan gambar yang kamu buat? Dengan siapa 

biasanya kamu ceritakan ? 

Jawab A2KLB: Iya aku ceritakan sama mamah, kakak dan Yang Ti. 
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                        A3KLB 

 

 

Aku mau cerita tentang masjid 

Aku menggambar masjid, di 

sana ada pohon kelapa sudah 

tumbuh, ada burung-burung 

datang pingin ke pohon kelapa, 

ada sawah dan burung pingin 

makan padi di sawah, 

sawahnya ada lumpurnya, 

awanya besar karena panas 

sekali.      

 

  Berdasarkan hasil pengamatan lapangan terhadap A3KLB (Danis) adalah 

anak yang rajin, tekun dan mandiri dalam menyelesaikan setiap tugas dari guru. 

Dalam observasi hari pertama anak dalam menggambar  sudah  dapat 

menggambar berbagai bentuk benda dengan baik dan orisinil. Danis adalah anak 

yang suka menggambar, hal ini didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan 

Danis pada tanggal 3 Nopember 2013, yaitu : 

    Apakah kamu suka menggambar? Mengapa? 

    Jawab A3KLB: suka, karena enak, menyenangkan  

Pernyataan dari Danis juga didukung oleh hasil wawancara dengan ibunda Danis, 

ibu Yiyik Rembini pada hari Jum’at tanggal 9 Nopember 2013 yang menyatakan: 
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Apakah di rumah anak suka dengan kegiatan menggambar? 

Jawab OTA3KLB: Sangat suka menggambar dengan tema bermacam-macam. 

Dari benda atau alam menurut imajinasi anak saat itu. 

  Pada hari pertama penelitian Danis mengekspresikan gambar tentang 

bangunan masjid dan pohon kelapa yang ada di dekat rumah tinggalnya. 

Dari gambar yang dibuat, Danis mengekspresikan kreativitasnya melalui kegiatan 

bercerita. Pada hari pertama observasi penelitian  Danis sudah dapat bercerita 

sesuai dengan gambar yang dibuatnya, bahasa yang disampaikan cukup singkat 

dan jelas maknanya.   
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                        A1KLB 

 

 

 

 

Aku gambar rumah Om 

Aku pergi ke rumah Om di 

Surabaya, aku lihat bunga, 

burung, orang, kupu-kupu. Aku 

tinggal di rumah Rungkut 

Barata, ini ayah, adik, aku . 

 

 

  Berdasarkan hasil pengamatan lapangan terhadap A4KLB (Diana) adalah 

anak yang paling muda usianya di kelompok B yaitu 5 tahun hal ini dikarenakan 

anak sudah masuk kelompok bermain dari usia 2 tahun di tempat yang berbeda, 

pada saat usia 3 tahun, Diana pindah ke TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 masuk di 

kelompok A dengan pertimbangan  anaknya sudah pernah di kelompok bermain 

di Banyumanik. Oleh kepala sekolah diijinkan dengan syarat anaknya bisa 

mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada di kelompok A apabila tidak dapat 

mengikuti maka anak bersedia mengulang di kelompok A, namun anak tersebut 

mampu mengikuti dan naik ke kelompok B. Namun demikian rasa percaya diri 

dan kemandirian anak masih terus ditingkatkan. Dalam observasi terhadap 

kegiatan menggambar pada hari pertama penelitian terhadap Diana yaitu anak 

sudah dapat menggambar sendiri, namun bentuk gambar masih sederhana (belum 
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porposional) teruma dalam menggambar bentuk orang (bentuk orang seperti lidi). 

Sedangkan dalam mengekspresikan kreativitas melalui kegiatan bercerita dengan 

gambar,  berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 1 Nopember 

2012, yaitu anak  dalam menceritakan gambar yang dibuat  belum sesuai serta 

dalam bercerita belum runtut, sehingga  makna gambar  masih sulit dipahami  

dalam bercerita ada gambar yang tidak (gambar burung ) ada tapi diceritakan dan 

dalam gambar ada (gambar awan) namun tidak ada dalam cerita .   

  Kemampuan anak dalam bercerita masih perlu ditingkatkan supaya anak 

punya rasa percaya diri saat bercerita dan tidak malu saat bercerita. Hal ini sesuai 

dengan hasil wawancara antara peneliti dengan Diana pada tanggal 3 Nopember 

2013 yaitu: 

Apakah kamu juga suka menceritakan gambar yang kamu buat?  

Jawab  A4KLB: Tidak, karena aku malu.    

Namun pernyataan Diana berbeda dengan pernyataan ibu Yuke/OTA4KLB, yang 

menyatakan:  

Apakah anak suka menceritakan gambar yang dibuat?  

Jawab OTA4KLB : Suka cerita, terutama sama saya (ibunya). Cerita gambar 

yang dibuat biasanya dihubungkan dengan tokoh karakter kartun yang disukai. 

Misalnya: barby, doraemon dan lain-lain. 
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                          A5KLB 

 

Gambarku tentang Hotel 

Aku pergi ke hotel, itu aku sama 

eyang, papah, mamah, adik dua, 

kakak juga dua, lalu aku turun dari 

hotel lalu pergi ke desa, di sana aku 

lihat bebek, bola karet, habis itu 

semua ke gunung terus mengambil 

buah apel, ada rumput, ada air, aku 

lihat awan banyak, lihat burung 

hitam, matahari ada tiga papahnya 

jahat (karena ngracuni bebek satu), 

ibu sama adiknya.   

 Berdasarkan hasil pengamatan lapangan terhadap A5KLB (Rara) adalah 

anak yang lebih senang dengan kegiatan di luar kelas. Rara mudah bergaul  

walaupun kadang-kadang terjadi salah paham dengan teman. Rara senang dengan 

kegiatan seperti berlari, lompat, menari, bermain polisi polisian dan lain-lain 

kecuali naik di tempat yang tinggi. Dalam menggambar Rara termasuk anak yang 

tidak begitu suka sekali menggambar, hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

antara peneliti dengan bapak Hendri  pada hari Jum’at tanggal 9 Nopember 2012 

yang menyatakan : 
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Apakah anak suka menggambar di rumah?  

Jawab OTA5KLB: Kadang-kadang , kalau pas dia ingin menggambar, kalau tidak 

ya tidak, dia lebih senang bermain bersama teman-temannya, seperti: pasar-

pasaran pakai tepung, sekolah-sekolahan dan lain-lain.    

Namun pernyataan di atas berbeda dengan hasil wawancara antara peneliti dengan 

Rara yaitu sebagai berikut: 

Apakah kamu suka menggambar? Mengapa? 

Jawab A5KLB : Suka. Karena bisa membentuk kreasi 

 Dalam mengekspresikan kreativitasnya melalui kegiatan menggambar 

pada penelitian hari pertama penelitian, Rara sudah dapat menggambar sendiri 

sesuai ide dan gagasannya,  namun bentuk gambar masih belum proposional 

terutama pada bentuk orang yang masih seperti lidi. A5KLB juga menggambar 

matahari yang  jumlahnya lebih dari satu.  

 Dalam mengekspresikan kreativitas melalui kegiatan bercerita A5KLB 

sudah sesuai dengan gambar, bahasa yang digunakan mencerninkan tingginya 

imajinasi anak dalam menyampaikan ide maupun pengalamannya yang tentunya 

tidak hanya berdasarkan kenyataan namun juga khayalan yang anak ciptakan 

sendiri, seperti anak bercerita tentang matahari yang jumlahnya tiga  dan salah 

satunya mempunyai sifat yang jahat.  A5KLB juga menggambar matahari yang  

juga ceritakan mempunyai sifat jahat (animisme). 
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                         A6KLB 

 

 

 

Ceritaku tentang pergi ke ADA  

Ini toko ADA, itu masjid ada 

bintangnya dua, ini masjid lagi, 

ini jalan, ini batu, batu, batu, ini 

papah, mamah, temanku yang 

mau pergi bareng-bareng ke 

ADA, ini ada masjid lagi, ini 

kolam renang, ada pohon apel. 

  Berdasarkan hasil pengamatan lapangan terhadap A6KLB (Tiara), pada 

hari pertama penelitian Tiara dalam mengekspresikan gambar sudah dapat 

menggambar sendiri, walaupun masih kurang percaya diri saat membuatnya,  

karena A6KLB pada saat menggambar masih sering melihat gambar teman-

tamannya (A8KLB dan A9KLB), namun demikian hasil gambar yang dibuat tidak 

sama dengan teman-temannya.  Menurut hasil wawancara dengan A6KLB  pada 

hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012, A6KLB senang dengan kegiatan 

menggambar. Berikut  adalah hasil wawancara peneliti dengan A6KLB :   

Apakah kamu suka menggambar? Mengapa? 

Jawab A6KLB : Senang.  Senang gambarnya bagus-bagus 
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Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan OTA6KLB pada hari Sabtu, 

10 Nopember 2012 yang menyatakan : 

Apakah di rumah anak suka dengan kegiatan menggambar? 

OTA6KLB: Suka, dia suka menggambar sesuatu yang dia bisa. 

Kesenangan anak dalam menggambar juga dibuktikan dengan kesukaan anak 

menggambar di tembok-tembok yang ada di rumah. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara A6KLB dengan peneliti pada hari selasa , 6 Nopember 2012 adalah 

sebagai berikut:  

Dimana biasanya kamu menggambar? 

Jawab A6KLB: Tembok. Karena ditembok gambarnya bagus dikertas tidak. 

 Bentuk gambar pada hari pertama penelitian, A6KLB ada yang belum 

proposional terutama pada bentuk orang yang masih seperti lidi. Sedangkan dalam 

mengekspresikan kreativitas melalui kegiatan bercerita dengan gambar A6KLB 

masih kurang percaya  diri dan sering lupa, hal ini terlihat kadang anak masih 

harus diingatkan dalam menceritakan apa telah bentuk atau digambar. Oleh 

karenanya dalam menceritakan gambar seperti diulang-ulang. 
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                       A7KLB 

 

Gambarku tentang masjid di 

Bandung yang ketembak. 

Ini masjid, ini ada pesawat yang 

di dalamnya ada penjahat dan 

pesawat dua itu di tembak 

kemudian jatuh ke bawah 

orangnya mati semua. Masjidnya 

kena tembak roboh, ada orang 

bilang “Astaqfirulloh” dan 

masjidnya rusak semua, ada 

burung, pohon dan rumput-

rumput. Ada mobil di jalanan 

malam-malam dinyalakan 

lampunya dan tidak sengaja 

menabrak orang dan mati terus 

ditangkap pak polisi. 

  Berdasarkan hasil pengamatan lapangan terhadap A7KLB (Azril) adalah 

anak yang tinggal dengan saudara ( bu de dan Pak de) kedua orangtuanya berpisah 

(bercerai), A7KLB termasuk anak yang mandiri. Dalam penelitian hari pertama 

ini A7KLB  mengekspresikan kreativitasnya melalui kegiatan menggambar sudah 

dapat menggambar sendiri sesuai dengan ide dan kreativitasnya. A7KLB dalam 

menggambar punya rasa percaya diri yang tinggi, sehingga tidak memperdulikan 

gambar dari teman-temannya. A7KLB senang dengan kegiatan menggambar, hal 
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ini sesuai dengan hasil wawancara antara peneliti dengan A7KLB pada hari 

Selasa, 6 Nopember 2012 yang menyatakan: 

Apakah kamu suka menggambar? Mengapa?   

Jawab A7KLB: Suka menggambar. Aku suka gambar yang bagus-bagus. 

Hasil wawancara di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan OTA7KLB 

pada hari Sabtu 10 Nopember 2012 adalah sebagai berikut: 

Apakah di rumah anak suka dengan kegitan menggambar? 

Jawab OTA7KLB: Suka. Bahkan hampir setiap hari, Azril menggambar apa 

saja yang ada disekitarnya. 

 Bentuk gambar dalam penelitian hari pertama ini sudah baik dan 

proposional, dimana A7KLB sudah dapat menggambar dengan bentuk yang dapat 

diketahui maknanya seperti gambar orang, mobil, masjid dan pesawat. 

 Dalam mengekspresikan kreativitasnya melalui kegiatan bercerita dengan 

gambar A7KLB, sudah sesuai dengan gambar, punya rasa percaya diri dan 

menceritakannya dengan runtut. Cerita yang disampaikan mencerminkan 

tingginya imajinasi anak dalam menyampaikan ide, sehingga makna gambar yang 

dibuat seakan-akan kejadian yang pernah dilihat  atau berdasarkan khayalan anak. 

Namun demikian A7KLB tidak senang menceritakan gambar yang dibuat kepada 

orang lain. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

A7KLB pada hari Selasa 6 Nopember 2012 yang menyatakan : 

Apakah kamu juga suka menceritakan gambar yang kamu buat? Dengan siapa 

biasanya kamu ceritakan? 

Jawab A7KLB: Tidak suka cerita. Karena memang tidak mau cerita. 
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Namun pernyataan di atas berbeda dengan hasil wawancara antara peneliti dengan 

OTA7KLB pada hari Sabtu 10 Nopember 2012 yang menyatakan: 

Apakah anak suka menceritakan gambar yang dibuat?  

Jawab OTA7KLB: Ya. Azril bercerita apa yang digambarkan kepada saya 

atau mbake. 
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                        A8KLB 

 

 

Aku menggambar masjid 

Aku sholat di masjid setelah 

selesai aku pulang, habis itu ke 

kantor Semarang Indah tempat 

kantor papahku, aku tidur di sana, 

kalau mau tidur disuruh mamah 

makan dulu, terus bangun pergi 

ke sekolah. Ini papah, mamah, 

kakak, aku dan temanku. Ini 

pohon kelapa, aku sholat lagi 

lihat monyet di pohon kelapa 

mengambil kelapa lalu pergi. 

 Berdasarkan hasil pengamatan lapangan terhadap A8KLB (Surya) adalah 

anak yang senang dengan kegiatan yang bersifat fisik motorik. Pada penelitian 

hari pertama terhadap ekspresi kreativitas melalui kegiatan menggambar, A8KLB 

sudah dapat menggambar sendiri sesuai dengan ide dan kreativitasnya. Bentuk 

gambar yang dibuat sudah dapat diketahui maknanya, namun pada bentuk orang 

masih kurang proposional (seperti lidi). Berdasarkan wawancara dengan A8KLB 

pada tanggal 6 Nopember 2012, A8KLB senang dengan kegiatan menggambar. 

Berikut adalah hasil wawancara tersebut: 
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Apakah kamu suka menggambar? 

Jawab A8KLB: Senang. Karena enak dan aku suka menggambar terus. 

Namun hasil wawancara dengan A8KLB berbeda dengan hasil wawancara 

OTA8KLB pada hari sabtu 10 Nopember 2012 

Apakah di rumah anak suka dengan kegiatan menggambar? 

Jawab OT8KLB: Tidak begitu suka, karena anak lebih suka dengan belajar 

berhitung. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Kamis 1 Nopember 2012, 

A8KLB dalam mengekspresikan  kreativitas melalui kegiatan bercerita dengan 

gambar pada penelitian hari pertama, A8KLB kurang sesuai  antara gambar 

dengan yang dibuat dengan cerita yang disampaikan atas gambar tersebut. 

Berdasarkan wawancara pada hari Selasa 6 Nopember 2012 atas pertanyaan yang 

diberikan oleh peneliti, A8KLB  adalah anak yang tidak suka menceritakan 

gambar yang dibuatnya. Berikut adalah hasil wawancara tersebut: 

Apakah kamu juga suka menceritakan gambar yang kamu buat? Dengan siapa 

biasanya kamu ceritakan ? 

Jawab A8KLB: Tidak. Tidak suka ceritakan gambar. Karena bunda tidak suka.

 Pernyataan A8KLB di atas juga didukung oleh hasil wawancara peneleti dengan 

OTA8KLB pada hari Sabtu 10 Nopember 2012, yaitu sebagai berikut: 

 

 

Apakah anak suka menceritakan gambar yang dibuat?  

Jawab OTA8KLB: Tidak juga 
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                            A9KLB 

 

 

 

Aku pergi ke Jakarta  

Aku pergi ke Tugu Monas di 

Jakarta sama ibu dan bapak, terus 

pulang, habis itu makan. Pagi-

pagi ibu menyapu daun-daun 

yang berserakkan, aku pergi sama 

ibu dan lupa tak bawa payung 

jadi kehujanan terus pilek dan 

batuk-batuk. 

 

 Berdasarkan hasil pengamatan lapangan terhadap A9KLB (Lala) adalah 

anak yang mandiri, berdasarkan hasil observasi pada hari  pertama penelitian pada 

hari kamis, 1 Nopember 2012, A9KLB sudah dapat mengekspresikan kreativitas 

melalui kegiatan menggambar dengan mandiri.  Bentuk gambar yang dibuat sudah 

proposional seperti: rumah, orang, bunga, awan. Berdasarkan wawancara/catatan 

lapangan  pada hari pertama penelitian A9KLB adalah anak yang senang dengan 

kegiatan menggambar. Berikut adalah hasil wawancara tersebut: 

Apakah kamu suka menggambar? 

Jawab A9KLB: Suka menggambar. Karena lala senang. 

  



103 
 

 
 

Pernyataan A9KLB di atas berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti pada hari Sabtu, 10 Nopember 2012 kepada OTA9KLB. Berikut adalah 

hasil wawancara tersebut:  

Apakah di rumah anak suka dengan kegiatan menggambar? 

Jawab OTA9KLB: Kadang-kadang karena sekarang lebih suka belajar menulis, 

berhitung dan membaca 

 Berdasarkan catatan lapangan/observasi  yang dilakukan peneliti pada hari 

kamis, 1 Nopember 2012, A9KLB dalam mengekspresikan kreativitasnya melalui 

kegiatan bercerita dengan gambar  masih kurang sesuai antara gambar yang dibuat 

dengan cerita yang disampaikan. Kadang-kadang A9KLB juga masih kesulitan 

memaknai gambar yang dibuatnya sendiri. 

 Berdasarkan wawancara dengan A9KLB, pada hari Selasa 2012, dia 

termasuk anak yang suka menceritakan gambar yang dibuat  terutama dengan 

ibunya. Berikut hasil wawancara tersebut: 

Apakah kamu juga suka menceritakan gambar yang kamu buat? Dengan 

siapa biasanya kamu ceritakan ? 

Jawab A9KLB: Suka tak ceritakan sama mamah. 

 Hasil wawancara tersebut di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan 

OTA9KLB pada hari Sabtu, 10 Nopember 2012. Berikut adalah wawancara 

peneliti dengan OTA9KLB:  

Apakah anak suka menceritakan gambar yang dibuat?  

Ya, biasanya senang bercerita dengan saya (ibunya). 
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2. Hasil temuan kegiatan penelitian hari kedua 

Penelitian  hari kedua yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12-11-2012. 

Pada hari ini anak diberi kesempatan untuk menggambar bebas. Berikut 

adalah ekspresi kreativitas anak melalui kegiatan bercerita dengan gambar 

pada kelompok B. 

 

                        A1KLB 

 

 

Aku menggambar salju 

Aku lihat ada salju, terus aku ke 

gunung salju sama adikku, ada 

ayunan , terus temanku ada yang 

manjat pohon mainan salju, adikku 

mau tapi tidak bisa, terus aku 

menangkap pedang yang dilempar 

sama temanku yang cowok, aku 

lihat burung lepas,aku mau balik ke 

rumah, tapi di rumah ada salju terus 

dibersihkan sama temanku, terus 

aku ambil perhiasan, terus aku 

bebas, aku lihat lampu cerah 

warnanya kuning. Aku senang 

sudah bisa bebas.        
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 Berdasarkan catatan lapangan pada hari Kamis, 12 Nopember 2012 Pada 

penelitian hari kedua A1KLB menggambar dengan kreativitasnya sendiri, dimana 

pada hari kedua ini A1KLB menggambar tentang salju. Berdasarkan catatan 

lapangan/observasi  hari kedua penelitian A1KLB masih menggambar rumah, 

yang mana apabila diperhatikan gambar rumah yang dibuat hampir sama dengan 

rumah yang digambar pada hari pertama penelitian. Bentuk gambar pada 

penelitian hari kedua antara lain: A1KLB menggambar  bentuk rumah, hujan salju 

yang bentuknya bulat-bulat, awan,  A1KLB juga menggambar orang yang terdiri 

dari teman dan adik dan A1KLB, yang bentuknya seperti manusia dan juga 

menggambar pohon.     

Berdasarkan hasil wawancara dengan OTA1KLB pada hari  Jum’at 9 

Nopember 2012, yang menyatakan bahwa gambar yang sering dibuat A1KLB di 

rumah adalah salah satunya gambar rumah.  Berikut adalah hasil wawancara 

tersebut : 

Gambar apa yang sering anak buat di rumah?  

Jawab OTA1KLB: Gambar gunung, pantai, rumah dilengkapi dengan apa yang 

biasa ada disana misalnya gunung ada matahari, awan , orang, sawah. 

Hasil wawancara terhadap OTA1KLB di atas sesuai dengan hasil wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti kepada A1KLB  pada hari Selasa, 6 Nopember 2012, 

yaitu sebagai berikut: 

Gambar apa yang kamu sukai? 

Jawab A1KLB: Rumah, gunung, pantai. Karena kalau digambar bagus.   
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Berdasarkan hasil catatan lapangan A1KLB dalam mengekspresikan 

kreativitas  melalui kegiatan bercerita dengan gambar pada hari kedua penelitian, 

gambar yang dibuat sudah sesuai dengan cerita yang disampaikan, namun ada 

cerita yang tidak ada dalam gambar, hal tersebut merupakan pengembangan dari 

imajinasi A1KLB. Berikut adalah salah satu kutipan cerita,  yang mana cerita 

yang disampaikan tidak ada dalam gambar:     

Terus aku ambil perhiasan, terus aku bebas, aku lihat lampu cerah warnanya 

kuning. Aku senang sudah bisa bebas.        
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                     A2KLB 

 

 
 

 

 

 

Aku  mau potong  rambut 

Aku sama mamah, mas Arya, mau 

potong rambut di rumah mbak Rija, 

aku melihat kupu-kupu, terus ada 

hujan, ada ikan di dalam kolam, ada 

batu di dalam kolam,  dan di 

tepinya. ada rumput 

 

            Pada hari kedua penelitian A2KLB mengekspresikan kreativitasnya 

melalui kegiatan menggambar sesuai dengan ide dan gagasannya sendiri. Dimana 

pada penelitian hari kedua A2KLB menggambar tentang  rumah/ tempat yang 

biasannya untuk potong  rambut A2KLB bersama ibu dan saudaranya. Dari 

gambar yang A2KLB buat, mencerminkan rasa suka A2KLB terhadap gambar / 

bentuk rumah. Hal ini dimungkinkan karena A2KLB sering melihat ayahnya yang 

berprofesi sebagai dosen bidang Arsitek di Univesitas Diponegoro 

Semarangmembuat gambar-gambar rumah. Kesukaan A2KLB terhadap gambar 

rumah juga terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 

A2KLB pada hari Selasa, 6 Nopember 2012, yaitu sebagai berikut:   
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Gambar apa yang kamu sukai? 

Jawab A2KLB: Gambar rumah. Karena rumahnya bagus dan besar. 

Pernyataan A2KLB di atas juga didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan 

OTA2KLB pada hari Jum’at, 9 Nopember 2012, yang menyatakan: 

ambar apa yang sering anak buat di rumah ? 

-macam, misalnya bunga, gunung, rumah, matahari dan lain-lain.   

                Berdasarkan observasi di lapangan pada penelitian hari kedua A2KLB 

menggambar bentuk antara lain: A2KLB menggambar rumah, menggambar orang 

/keluarga yang terdiri dari A2KLB, mamah, kakak dan tante. A2KLB juga 

menggambar kolam ikan, kupu-kupu, awan, hujan, rumput 

                Berdasarkan hasil observasi di lapangan A2KLB dalam 

mengekspresikan kreativitasnya. Gambar yang dibuat A2KLB sudah sesuai 

dengan apa yang diceritakan, dimana A2KLB bercerita tentang apa yang 

dilakukannya dan bercerita tentang lingkungan sekitar yang dilihatnya. 
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                             A3KLB 

 

 

Ke panti asuhan  

Kemarin aku lihat sawah waktu ke 

panti asuhan, terus ada pohon 

kelapa, aku melihat pelangi warna-

warni, ada awan tapi tidak 

mendung, aku lihat sawah warna- 

warni, aku lihat batu warnanya 

unggu  di samping sawah. 

 

             Pada hari kedua penelitian A3KLB mengekspresikan kreativitas melalui 

kegiatan menggambar sesuai dengan ide dan gagasannya sendiri, dimana A3KLB 

menggambar tentang pengalamannya diperjalanan sewaktu mengunjungi Panti 

Asuhan Cacat Ganda di Tlogo Mulyo Semarang pada hari Kamis, 8 Nopember 

2012. Berdasarkan catatan lapangan A3KLB bentuk gambar yang dibuat pada 

penelitian hari kedua antara lain: pohon, rumput, hampir sama dengan bentuk 

gambar pada penelitian pertama. Pada penelitian hari kedua A3KLB menggambar 

bentuk: A3KLB menggambar 6 (enam) petak sawah, 6 (enam) pohon kelapa, 

pelangi, awan dan 2 (dua)  batu yang berwarna ungu.   

             Namun  berdasarkan hasil wawancara dengan OTA3KLB,  A3KLB  lebih 

menyukai gambar yang antara lain berbentuk, gunung, rumah, orang, kapal dan 

televisi. Berikut hasil wawancara tersebut: 
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Gambar apa yang sering anak buat di rumah ? 

Gunung, rumah, orang, kapal, televise. 

Hasil wawancara tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan A3KLB. Hasil 

wawancara tersebut adalah :  

Gambar apa yang kamu sukai? 

Gambar tentang gunung, karena gunung itu bagus. 

             Berdasarkan hasil observasi di lapangan terhadap ekspresi kreativitas 

A3KLB melalui kegiatan bercerita dengan gambar, cerita yang disampaikan sudah 

sesuai dengan gambar, namun masih kurang berimajinasi, sehingga cerita yang 

disampaikan benar-benar sesuai dengan gambar yang dibuat.  
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                                A4KLB 

 

 

Ke rumah Coklat 

Kemarin aku lihat bunga, lihat 

burung, lihat bola, lihat rumah, 

lihat pelangi dan lihat pohon. Ini 

ibu, adik, pak sopir dan aku.    

 

 

 

               Berdasarkan observasi pada hari 12 Nopember 2012 penelitian hari 

kedua A4KLB dalam mengekspresikan gambar yang dibuat tampak lebih 

bersemangat dari penelitian yang hari pertama. Pada penelitian yang kedua ini 

A4KLB  mengekspresikan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan dan 

kreativitasnya sendiri. Bentuk gambar yang dibuat pada penelitian kedua antara 

lain: A4KLB menggambar rumah, bunga, burung sebanyak 13 (tiga belas) ekor 

dan 5 (lima) orang yang terdiri ibu, adik, pak sopir, A4KLB sendiri dan temannya 

yang bentuknya seperti lidi.  Bentuk  rumah yang dibuat masih seperti rumah pada 

penelitian hari pertama. 
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              Berdasarkan hasil wawancara dengan A4KLB pada Selasa, 6 Nopember 

2013, gambar yang paling disukai adalah rumah. Berikut adalah wawancara 

dengan A4KLB: 

Gambar apa yang kamu sukai? 

Jawab A4KLB: Rumah. Karena bisanya gambar rumah. 

Hasil wawancara tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan 

OTA4KLB pada hari Jum’at, 9 Nopember 2012. Berikut adalah hasil wawancara 

tersebut: 

Gambar apa yang sering anak buat di rumah ? 

Jawab OTA4KLB: Rumah, bentuk rumah lebih mudah karena hanya membuat 

garis lurus atau miring. 

 Berdasarkan hasil observasi ekspresi kreativitas A4KLB melalui kegiatan 

bercerita dengan gambar, A4KLB dalam menceritakan gambar yang dibuatnya 

masih sangat singkat dan  dalam bercerita masih kurang  jelas maknanya. 

A4KLB dalam menceritakan gambar yang dibuatnya sudah sesuai, namun 

A4KLB masih kurang berimajinasi dalam bercerita, sehingga makna gambar yang 

dibuat benar-benar sesuai dengan apa  yang diceritakan 
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                          A5KLB 

 

 

 

Kemping ke hutan 

Teman-teman aku lihat ada orang 

kakak SD kemping  dihutan semuanya 

membuat tenda, aku bobok dekat 

Diana. Diana mau pipis , tapi pipisnya 

di luar dekat sungai. Habis itu hujan 

malam-malam. Aku lihat burung dan 

sarang burung, Diana menangis tak 

ceritai setan. Terus ada pak satpam 

yang membuat api di luar, aku pindah 

tenda karena ada Surya dan Danis 

yang ngorok.     

  Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada hari Senin, 12 

Nopember 2012, A5KLB dalam mengekspresikan gambar pada penelitian hari 

kedua,  menggambar sendiri sesuai dengan ide dan gagasannya. Dalam penelitian 

hari kedua A5KLB begitu antusias dalam menggambar yang disertai dengan cerita 

pada teman-temannya saat menggambar. Bentuk gambar yang dibuat antara 

lain:3(tiga)  tenda dan setiap tenda berisi kurang lebih 17(tujug belas) orang yang 

bentuknya seperti lidi. Mereka  adalah  kakak SD yang sedang kemping di hutan. 

A5KLB juga menggambar gunung, awan besar, hujan dan burung dan sarang 

burung. Bentuk gambar yang dibuat seperti manusia masih seperti bentuk orang 

pada penelitian haripertama (berbentuk seperti lidi).  
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 Berdasarkan hasil wawancara, A5KLB senang menggambar bentuk  

rumah. Berikut adalah hasil wawancara tersebut. 

Gambar apa yang kamu sukai? 

 Jawab A5KLB:  Rumah barby. Karena atapnya semua tinggi terutama yang ada 

benderanya. 
 Namun hasil wawancara A5KLB berbeda dengan hasil wawancara antara peneliti 

dengan OTA5KLB,  berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan OTA5KLB:  

Gambar apa yang sering anak buat di rumah ? 

Jawab OTA5KLB: Matahari dengan jumlah lebih dari satu bahkan satu buku 

bisa bentuknya matahari semua dan bentuk orang dengan jumlah banyak tapi 

bentuknya seperti lidi. 
           Berdasarkan observasi terhadap A5KLB dalam mengekspresikan 

kreativitas melalui kegiatan bercerita dengan gambar. A5KLB sudah dapat 

menceritakan gambar yang dibuatnya. A5KLB dalam bercerita banyak 

berimajinasi, sehingga apa yang diceritakan belum tentu ada pada gambar yang 

dibuat. 
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                    A6KLB  

 

pergi ke kolam renang 

Ini kolam renang. Ini aku, mamah, 

papah, om Danang, oma, tante, 

semuanya sedang berenang di Water 

Blaster. Di atas ada burung sedang 

terbang, mataharinya sangat panas 

tapi aku senang. 

Berdasarkan hasil observasi hari kedua penelitian terhadap A6KLB, yang 

dilakukan pada hari Senin, 12 Nopember 2012. A6KLB dalam mengekspresikan 

gambar, sudah dapat menggambar sesuai dengan ide dan gagasannya, walaupun 

kurang bersemanggat dalam melakukan kegiatan itu. Bentuk gambar yang dibuat 

antara lain: A6KLB menggambar tentang kolam renang dan menggambar 7(tujuh) 

orang/keluarganya yang sedang berenang yang terdiri dari A6KLB, mamah, 

papah, om, oma dan tante yang mana  5 (lima) orang berbentuk seperti boneka 

dan 2(dua) orang seperti lidi A6KLB juga menggambar burung dan matahari. 

Berdasarkan catatan lapangan dalam penelitian hari kedua A6KLB, bentuk orang 

yang dibuat masih sama seperti bentuk orang pada hari pertama.  
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Berdasarkan wawancara antara peneliti dengan A6KLB pada hari Selasa, 6 

Nopember 2012, A6KLB senang menggambar bentuk orang. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut: 

Gambar apa yang kamu sukai? 

Jawab A6KLB: Orang. Karena gambar orang gampang 

Hasil wawancara tersebut juga di dukung oleh hasil wawancara antara peneliti 

dengan OTA6KLB pada Sabtu 10 Nopember 2012. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut: 

Gambar apa yang sering anak buat di rumah ? 

Jawab OTA6KLB: Gambar rumah, orang, love, bintang, segitiga, lingkaran, 

pohon, mobil. 

               Berdasarkan observasi terhadap A6KLB dalam mengekspresikan 

kreativitas melalui kegiatan bercerita dengan gambar. A6KLB dalam 

menceritakan gambar masih kurang antusias dan imajinasi saat bercerita masih 

kurang, sehingga kadang–kadang terlalu lama berpikir saat mau memulai 

bercerita/berbicara. 
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                          A7KLB 

 

 

 

 

 

 

Di rumah coklat 

Aku menggambar waktu dirumah 

Coklat. Aku melihat burung mati terus 

ditolong sama Tentara, aku lihat 

pelangi warna-warni,aku lihat burung 

yang masih hidup di atas. Ini aku, 

papah, ibu, eyang. Itu Tiara melihat 

putri malu di pegang lalu merunduk. 

              Berdasarkan hasil observasi hari kedua penelitian terhadap A7KLB, yang 

dilakukan pada hari Senin, 12 Nopember 2012. A7KLB dalam mengekspresikan 

gambar, berbeda antara gambar yang dibuat pada penelitian yang pertama dengan 

gambar pada penelitian hari kedua.  Bentuk gambar yang dibuat pada penelitian 

hari kedua antara lain : A7KLB  menggambar 4(empat) orang keluarga yaitu 

A7KLB papah, mamah, eyang, 2(dua) tentara yang turun dari pesawat terbang, 

A7KLB juga menggambar 2(dua) pesawat, dan tumbuhan putri malu. 

 Berdasarkan pada hasil wawancara dengan A7KLB pada hari Selasa, 6 

Nopember 2012, gambar yang paling disukai adalah gunung. Berikut adalah hasil 

wawancara  tersebut: 
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Gambar apa yang kamu sukai? 

Jawab A7KLB: Gambar gunung. Karena gunung bagus. 

Hasil wawancara dengan A7KLB juga didukung oleh hasil wawancara dengan 

OTA7KLB pada hari Sabtu   

Gambar apa yang sering anak buat di rumah ? 

Jawab OTA7KLB: Gunung, tapi tidak ada yang spesifik apa yang ada dalam 

pikirannya saat itu langsung digambar. 

Namun pada dua kali menggambar bebas pada hari penelitian A7KLB tidak 

menggambar gunung. 

             Berdasarkan observasi terhadap A7KLB dalam mengekspresikan 

kreativitas melalui kegiatan bercerita dengan gambar. A7KLB dalam bercerita 

sudah sesuai dengan gambar. Cerita yang disampaikan adalah berdasarkan 

kenyataan / pengalaman dan  khayalan anak yang  dipadukan menjadin satu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 
 

                         A8KLB 

 

 

 

 

Pergi ke panti asuhan  

Kemarin aku di panti asuhan lihat 

ada orang yang sakit. Telinganya 

ada berasnya, aku lihatin terus 

sampai  aku mau nangis. Ini pak 

sopir, mamah Tiara, Diana, aku, 

Lala, Danis. Terus aku lihat pohon 

gede banget, aku lihat pelangi 

warna-warni. Pas pulang 

Mataharinya panas banget. 

             Berdasarkan hasil observasi hari kedua penelitian terhadap A8KLB, yang 

dilakukan pada hari Senin, 12 Nopember 2012. A8KLB sudah dapat  

mengekspresikan sendiri gambar sesuai dengan gagasan dan idenya.  Bentuk 

gambar yang dibuat pada penelitian hari kedua antara lain : gambar suasana di 

panti asuhan, A8KLB  menggambar 8 (delapan) orang yang terdiri dari A8KLB 

pak sopir, mamah Tiara, Diana, lala, Danis dan anak panti asuhan yang sakit 

telingganya. A8KLB juga menggambar pohon besar, awan, pelangi dan matahari 

yang panas. Berdasarkan pada observasi atas gambar hari kedua A8KLB, ada 

gambar yang bentuk gambarnya masih sama dengan bentuk gambar hari pertama 

antara lain: bentuk orang, pohon dan rumah. 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan A8KLB pada hari Selasa 6 

Nopember 2012, A8KLB senang dengan bentuk gambar mobil dan gedung. 

Berikut hasil wawancara tersebut: 

Gambar apa yang kamu sukai? 

Jawab A8KLB:  Gambar mobil, gedung. Karena aku bisanya gambar itu. 

Hasil wawancara tersebut hampir sama dengan hasil wawancara antara 

OTA8KLB pada hari Sabtu, 10 Nopember 2012. Berikut adalah hasil wawancara 

tersebut: 

Gambar apa yang sering anak buat di rumah ? 

Jawab OTA8KLB:  Rumah dan mobil. 

              Berdasarkan observasi terhadap A8KLB dalam mengekspresikan 

kreativitas melalui kegiatan bercerita dengan gambar.A8KLB dalam bercerita 

sudah sesuai dengan apa yang digambarnya, namun gambar yang dibuat 

bentuknya masih belum proposional, cerita yang disampaikan cukup  singkat tapi 

makna dari gambar itu bisa diketahui melalui cerita yang disampaikannya. 

A8KLB dalam menceritakan gambar berdasarkan pengalamannya saat pergi ke 

panti asuhan cacat ganda. 
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                         A9KLB 

 

 

 

Ke panti asuhan 

Kemarin waktu aku sama teman-

teman dan bu guru pergi ke panti 

asuhan aku lihat anak yang masih 

tidur sama ada yang duduk, terus 

aku lihat pita ,dipanti asuhan juga 

ada orang menari, lalu aku main 

ayunan sama teman-teman. Terus 

semuanya pulang, aku tidur,  

habis itu ngaji terus aku ke bude, 

terus pulang ganti baju. 

              Berdasarkan hasil observasi hari kedua penelitian terhadap A9KLB, yang 

dilakukan pada hari Senin, 12 Nopember 2012. A9KLB sudah dapat  

mengekspresikan sendiri gambar sesuai dengan kreativitasnya.  Bentuk gambar 

yang dibuat pada penelitian hari kedua antara lain : A9KLB menggambar 

bangunan panti asuhan, menggambar 2(dua) orang teman yang bentuknya seperti 

lidi, A9KLB juga menggambar banyak pita-pita di halaman panti, responden 

menggambar burung dan awan.  Bentuk gambar yang dibuat masih sulit diketahui 

maknanya. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan  A9KLB pada hari Selasa, 6 Nopember 

2012, A9KLB dalam menggambar senang dengan bentuk rumah. Berikut adalah 

hasil wawancara tersebut: 

Gambar apa yang kamu sukai? 

Jawab A9KLB: Gambar rumah. Karena aku suka rumah 

Hasil wawancara tersebut di dukung oleh hasil wawancara peneliti dengan 

OTA9KLB pada hari Sabtu, 10 Nopember 2012. Berikut adalah hasil wawancara 

tersebut:   

Gambar apa yang sering anak buat di rumah ? 

Jawab OTA9KLB: Lala lebih sering menggambar rumah-rumahan. 

            Berdasarkan observasi terhadap A9KLB dalam mengekspresikan 

kreativitas melalui kegiatan bercerita dengan gambar. A9KLB dalam bercerita 

belum sesuai dengan gambar yang dibuatnya, sehingga makna gambar yang 

dibuatnya kurang bisa dimengerti. 
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3. Hasil temuan kegiatan penelitian hari ketiga 

Penelitian  hari ketiga yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 14-11-2012. 

Pada hari ini anak diberi kesempatan untuk menggambar bebas. Berikut 

adalah ekspresi kreativitas anak melalui kegiatan bercerita dengan gambar 

pada kelompok B. 

 

 

 A1KLB 

 

Binatang yang di akuarium 

Di akuarium ada ikan banyak, 

ada kepiting, ubur-ubur dan ada 

rumputnya buat makan ikan dan 

ada batunya buat hiasan. Ubur-

ubur lagi makan rumput,ikan 

juga ikut makan semua ikut 

makan. Kepiting dan ikannya 

ada yang sudah kecil dan besar. 

Kepitingnya besar. ada dua yang 

satu cewek satunya cowok. 

Yang cowok dapat kodok  dan 

dimakan yang cewek makan  

ikan. 

       Berdasarkan catatan lapangan hari Rabu, 14 Nopember 2012 terhadap 

A1KLB  pada penelitian hari ketiga. A1KLB mengekspresikan  gambarnya 
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sesuai dengan kreativitasnya setelah melihat-lihat binatang atau benda-benda 

yang ada di sungai kecil dekat sekolah. Dalam penelitian ketiga A1KLB  

menggambar menurut  imajinasinya tentang binatang yang hidup di dalam 

akuarium.  Bentuk gambar yang dibuat antara lain: 19 (Sembilan belas) 

bentuk ikan, dimana 4(empat) ikan bentuknya besar, 1(satu) kepiting besar 

dan 1(satu) ubur-ubur besar. A1KLB juga menggambar rumput dan batu 

hiasan. Bentuk gambar yang dibuat A1KLB sudah proposional.  

Pada penelitian ketiga ini A1KLB mewarnai gambar yang dibuat dengan 

pensil warna. Berdasarkan hasil wawancara,  A1KLB senang mewarnai 

gambar buatannya. Berikut adalah hasil wawancara tersebut: 

Apakah kamu juga suka memberi warna pada gambar yang kamu buat? 

Kalau suka dengan apa kamu mewarnainya? 

Jawab A1KLB: Suka mewarnai gambarnya, biar gambarnya bagus. 

Mewarnai dengan pensil warna. 

 Hasil wawancara dengan A1KLB juga didukung dengan hasil wawancara 

dengan OTA1KLB pada hari Sabtu, 10 Nopember 2012. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut: 

Apakah anak juga suka mewarnai gambar yang dibuatnya? 

Jawab OTA1KLB: Suka. Diwarnai pakai krayon, spidol. 
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Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan antara hasil 

wawancara A7KLB dengan hasil wawancara OTA7KLB.  Atas pertanyaan 

tersebut di atas. 

           Berdasarkan catatan lapangan A1KLB dalam mengekspresikan 

kreativitasnya melalui kegiatan bercerita dengan gambar sudah baik, dimana 

A1KLB sudah dapat menceritakan tokoh yang ada dalam gambar dengan bahasa 

yang imajinatif dan dapat dipahami maknanya. 
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                       A2KLB 

 

  

 

 

Menggambar tentang binatang di 

laut 

Di laut ada ikan, ubur-ubur, kura-

kura, ada  rumput dan ada batu. 

Aku lihat kura-kura keras seperti 

batu, kalau ada ikan Hiu, dia 

langsung sembunyi. Ubur-ubur mau 

turun  mau cari makan, ikannya 

sedang berenang lagi  bermain-

main. 

    Berdasarkan catatan lapangan pada hari Rabu, 14 Nopember 2012 

terhadap A2KLB pada penelitian hari ketiga. A2KLB  mengekspresikan sendiri 

gambar sesuai dengan ide dan gagasannya sendiri. Pada hari ketiga ini A2KB 

menggambar tentang binatang yang hidup di Laut, ide menggambar ini A2KLB 

dapatkan setelah melihat binatang yang hidup di sungai kecil dekat sekolah. 

Bentuk gambar yang dibuat antara lain: A2KLB menggambar binatang di laut 

antara lain:  5(lima) ikan, 3(tiga) ubur-ubur dan 1(satu) kura-kura. A2KLB juga 

menggambar rumput, batu dan gelombang air. Semua bentuk gambarnya  kecil-

kecil. Pada penelitian hari ketiga A2KLB mewarnai gambarnya dengan pensil 

warna.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan A2KLB  pada hari Selasa, 6 

Nopember 2012, A2KLB senang mewarnai gambar yang dibuat berikut hasil 

wawancara tersebut. 

Apakah kamu juga suka memberi warna pada gambar yang kamu buat? 

Suka kasih warna, biar gambarnya bagus. Pakai pensil warna. 

Hasil wawancara di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan OTA2KLB 

pada hari, Jum’at 9 Nopember 2012. Menurut hasil wawancara dengan 

OTA2KLB, A2KLB senang mewarnai gambar terutama gambar  di majalah yang 

diberi dari sekolah yaitu majalah “Best”. Berikut hasil wawancara tersebut.   

Apakah anak juga suka mewarnai gambar yang dibuatnya? 

Suka, terutama kalau dapat majalah dari sekolah 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan antara hasil 

wawancara A2KLB dengan hasil wawancara OTA2KLB.  Atas pertanyaan 

tersebut di atas. 

Berdasarkan catatan lapangan A2KLB dalam mengekspresikan 

kreativitasnya melalui kegiatan bercerita dengan gambar sudah baik, dalam 

menceritakan gambarnya juga berimajinasi dengan  tokoh yang tidak ada dalam 

gambar tersebut. Misalnya A2KLB bercerita tentang tokoh ikan Hiu, yang seakan-

akan mengintai kura-kura maupun ikan di laut. 
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                           A3KLB 

 

 

 

   

Aku menggambar tentang 

laut 

Di laut ada kepiting , kodok, 

ubur-ubur, ikan  dan  anjing 

laut 

Ada kepiting lagi jalan-jalan 

melihat anjing laut mau 

diajak bermain, ada kodok 

juga ikut bermain dan ubur-

ubur juga ikut bermain ikan 

juga ikut. Mereka bermain 

petak umpet. Yang jadi 

kodoknya, tapi kodok tidak 

mau  terus diganti kepiting. 

Nanti yang terlihat yang jadi.   

 Berdasarkan catatan lapangan pada hari Rabu, 14 Nopember 2012 

terhadap A3KLB pada penelitian hari ketiga . A3KLB mengekspresikan sendiri 

gambar sesuai dengan ide dan gagasannya. Pada hari ketiga ini A3KLB 

menggambar tentang  laut atau kehidupan di laut, ide menggambar ini A3KLB 

dapatkan setelah melihat binatang yang hidup di sungai kecil dekat sekolah. 

Bentuk gambar yang dibuat antara lain: A3KLB menggambar binatang di laut 

antara  lain : 1(satu) kepiting, 1(satu) katak, 1(satu) ubur-ubur, 1(satu) anjing laut 

dan menggambar batu. Semuanya digambar dalam bentuk besar. Gambar yang 
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dibuat jelas bentuknya, A3KLB menggambar sesuai imajinasinya tentang 

kehidupan yang ada di laut, sehingga ada binatang yang tidak biasanya hidup di 

laut dalam gambar A3KLB ada dan bisa hidup berdampingan dengan binatang 

laut lainnya. Binatang itu adalah “kodok  atau katak”. Dalam penelitian ketiga ini 

A3KLB juga mewarnai gambarnya dengan pensil warna. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan A3KLB pada hari Selasa, 6 

Nopember 2012, A3KLB senang mewarnai gambar yang dibuat. Berikut adalah 

hasil wawancara tersebut.    

Apakah kamu juga suka memberi warna pada gambar yang kamu buat? Kalau 

suka dengan apa kamu mewarnainya? 

Jawab A3KLB: Gambarnya diwarnai biar bagus. Dengan krayon mewarnainya. 

Hasil wawancara dengan A3KLB juga didukung oleh hasil wawancara dengan 

OTA3KLB pada hari Jum’at, 9 Nopember 2012 yang menyatakan A3KLB suka 

dengan mewarnai. Berikut adalah hasil wawancara tersebut. 

Apakah anak juga suka mewarnai gambar yang dibuatnya? 

Jawab OTA3KLB: Suka dan harus dengan jumlah warna yang beragam dalam 

satu objek. 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan antara hasil 

wawancara A3KLB dengan hasil wawancara OTA3KLB. Atas pertanyaan 

tersebut di atas. Berdasarkan catatan lapangan A3KLB dalam mengekspresikan 

kreativitasnya melalui kegiatan bercerita dengan gambar sudah baik, dimana 

cerita yang disampaikan  sesuai  gambar dengan  bahasa yang  dapat dipahami. 
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maknanya. Pada penelitian ketiga ini dalam bercerita A3KLB berimajinasi 

seakan-akan binatang yang ada di laut itu bertingkah laku seperti manusia, yaitu 

bermain petak umpat bersama teman-temannya.  

 

       A4KLB 

 

 

 

Aku menggambar tentang sungai 

Kemarin aku lihat di TV ada orang 

sedang mancing yang dapat ikan gede, 

aku melihat kepiting aku juga lihat 

kerang, terus ada batu-batunya kecil-

kecil.   

Berdasarkan catatan lapangan  hari Rabu, 14 Nopember 2012 terhadap 

A4KLB pada penelitian hari ketiga mengekspresikan sendiri gambar sesuai 

dengan ide dan gagasannya .Pada hari ketiga ini A4KLB menggambar dengan 

penuh antusias dibandingkan menggambar pada penelitian hari pertama dan kedua 

. Pada  penelitian ini A4KLB menggambar tentang  sungai atau kehidupan di 

sungai. Ide menggambar tentang sungai muncul setelah  A4KLB berjalan-jalan 

melihat kehidupan binatang di sungai kecil dekat sekolah di tambah informasi 

yang A4KLB dapatkan dari acara di TV yang pernah dilihatnya. Bentuk gambar 
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yang dibuat antara lain: A4KLB menggambar binatang di laut antara  lain : 

1(satu) kepiting, 1(satu) katak, 1(satu) ubur-ubur, 1(satu) anjing laut dan 

menggambar batu. Semuanya digambar dalam bentuk besar. Dalam penelitian ini 

A4KLB juga mewarnai gambarnya dengan pensil warna. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan A4KLB pada hari Selasa, 6 

Nopember 2012, A4KLB senang mewarnai gambar yang dibuatnya. Berikut hasil 

wawancara tersebut: 

Apakah kamu juga suka memberi warna pada gambar yang kamu buat? Kalau 

suka dengan apa kamu mewarnainya? 

Jawab A4KLB: Ya suka dikasih warna. Biar bagus gambarnya. Pakai krayon. 

Hasil wawancara dengan A4KLB juga didukung oleh hasil wawancara dengan 

OTA4KLB pada hari Jum’at, 9 Nopember 2012. Berikut adalah hasil wawancara 

tersebut: 

Apakah anak juga suka mewarnai gambar yang dibuatnya? 

Jawab OTA4KLB: Ya suka, supaya gambarnya menarik dia suka mewarnai 

gambarnya. 

A4KLB dalam mengekspresikan kreativitasnya melalui kegiatan bercerita 

dengan gambar sudah baik, dimana antara gambar dengan cerita ada kesesuaian, 

namun A4KLB dalam berceria masih kurang berimajinasi dan cerita yang 

disampaikan masih terlalu singkat.  
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                         A5KLB 

  

Gambarku tentang binatang di 

sungai 

Di sungai aku lihat ada kepiting, 

kepitingnya lagi jalan-jalan. Ada  

ikan sedang sembunyi karena 

takut ada angin. Aku lihat rumput 

ada kecil dan ada yang besar aku 

juga lihat batu. Ada ikan sedang 

makan uget-uget,  terus  ada orang 

mau nangkap ikan tapi dicegat 

ubur-ubur dan kesetrom. Aku lihat 

matahari yang bentuknya smile 

ada matanya dan ada durinya 

karena dia jahat. 

Berdasarkan catatan lapangan hari Rabu, 14 Nopember 2012 terhadap 

A5KLB pada penelitian hari ketiga. A5KLB  mengekspresikan sendiri gambar 

sesuai dengan ide dan gagasannya, namun masih kurang percaya diri. Hal ini 

terlihat A5KLB saat menggambar kadang-kadang masih suka melihat-lihat hasil 

karya orang lain. Pada hari ketiga ini A5KLB dalam menggambar tentang  

binatang di sungai atau binatang yang  kehidupan di sungai. Ide menggambar 

tentang sungai muncul setelah  A5KLB berjalan-jalan melihat kehidupan binatang 

di sungai kecil dekat sekolah. Bentuk gambar yang dibuat antara lain:  1(satu) 
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ikan, 1(satu) kepiting besar, 1(satu) ubur-ubur dan 1(satu) kerang. A5KLB juga 

menggambar batu-batu kecil.    

Berdasarkan hasil wawancara dengan A5KLB pada hari Rabu, 14 

Nopember 2012, A5KLB suka mewarnai gambar yang dibuat. Berikut adalah 

hasil wawancara tersebut: 

Apakah kamu juga suka memberi warna pada gambar yang kamu buat? Kalau 

suka dengan apa kamu mewarnainya? 

Jawab A5KLB: Suka. Karena biar cantik 

Namun berbeda dengan hasil wawancara peneliti dengan OTA5KLB pada hari 

Jum’at 9 Nopember 2012. Berikut hasil wawancara tersebut. 

Apakah anak juga suka mewarnai gambar yang dibuatnya? 

Tidak suka diwarnai, dia kalau mewarnai biasanya gambar yang sudah jadi 

seperti  gambar dimajalah. 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara hasil 

wawancara A5KLB dengan hasil wawancara OTA5KLB.  Atas pertanyaan 

tersebut di atas. 

Berdasarkan pengamatan dilapangan pada hari ketiga penelitian A5KLB 

dalam mengekspresikan kreativitasnya melalui kegiatan bercerita dengan gambar, 

A5KLB bercerita  tentang benda mati seperti matahari yang dapat bertingkah laku 

seperti manusia yaitu matahari yang dapat tersenyum dan juga dapat berbuat jahat.  

A5KLB juga menceritakan tokoh yang ada dalam gambar dengan baik. 
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                        A6KLB 

 

  

 

 

Binatang yang di sungai 

Di sungai ada cumi-cumi 

banyak, ada batu, ikan dan 

rumput. Cumi-cuminya 

sendang turun mau makan 

rumput,  ikannya ke atas nyari 

cumi-cumi mau diajak 

berenang. 

     Berdasarkan catatan lapangan hari Rabu, 14 Nopember 2012, terhadap 

A6KLB pada penelitian hari ketiga, A6KLB dapat mengekspresikan sendiri 

gambar sesuai dengan ide dan gagasannya, namun masih kurang percaya diri. Hal 

ini terlihat A6KLB saat menggambar  masih  melihat-lihat gambar teman 

(A9KLB). Pada hari ketiga ini A6KLB  menggambar tentang  binatang di sungai 

atau binatang yang hidup di sungai. Ide menggambar ini ada setelah A6KLB 

melihat kehidupan di sungai kecil dekat sekolah. Namun  binatang yang digambar 

tidak semuanya ada di dalam sungai itu. Misalnya: Cumi-cumi. Bentuk gambar 

yang dibuat antara lain: 5(lima) ikan kecil, 7(tujuh) cumi-cumi yang bentuknya 

ada yang seperti ubur-ubur, A6KLB juga menggambar batu dan rumput. Bentuk 
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gambar yang dibuat juga kecil-kecil. Pada penelitian ketiga ini A6KLB mewarnai 

gambarnya dengan pensil warna. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan A6KLB pada hari, Selasa, 6 

Nopember 2012, A6KLB senang mewarnai gambar yang dibuatnya. Berikut hasil 

wawancara tersebut: 

Apakah kamu juga suka memberi warna pada gambar yang kamu buat? Kalau 

suka dengan apa kamu mewarnainya? 

Jawab A6KLB:  Ya. Supaya gambarnya biar bagus.  

Hasil wawancara tersebut juga didukung oleh  hasil wawancara dengan 

OTA6KLB pada hari Sabtu, 10 Nopember 2012. Berikut hasil wawancara 

tersebut. 

Apakah anak juga suka mewarnai gambar yang dibuatnya? 

Suka, sehabis menggambar biasanya langsung diwarnai, biar bagus gitu. 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan antara hasil 

wawancara A6KLB dengan hasil wawancara OTA6KLB.   

Berdasarkan catatan lapangan A6KLB dalam  mengekspresikan 

kreativitasnya melalui kegiatan  cerita dengan  gambar,  A6KLB berimajinasi 

tentang binatang yang  hidup di air. A6KLB belum dapat membedakan binatang 

yang hidup di laut dan di sungai. Cerita yang di sampaikan masih singkat namun 

sudah dapat diketahui maknanya.    
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                          A7KLB 

  

 

Aku bercerita tentang binatang 

yang hidup di laut 

Di laut ada ubur-ubur, kepiting, 

ikan, kura-kura, ada batu. Ikannya 

lagi berenang, ikannya ada di 

bawah lagi makan rumput, 

kepitingnya ada di atas pasir. 

Kepitingnya mau makan ikan, ia 

sedang jalan sambil melihat 

ikannya, ikannya  sama anak dan 

bapaknya  lagi main. Kepiting tidak 

jadi dapat ikan. 

Berdasarkan catatan lapangan hari Rabu, 14 Nopenber 2012 terhadap 

A7KLB pada penelitian hari ketiga, A7KLB dapat mengekspresikan sendiri 

gambar sesuai dengan  ide dan gagasan kreatifnya. A7KLB menggambar tentang 

binatang yang hidup di laut. A7KLB dalam gambarnya sudah dapat 

mengidentifikasi jenis binatang apa yang bisa hidup di laut. Misalnya, ubur-ubur, 

kepiting, ikan. Gambar yang dibuat dapat diketahui maknanya walaupun 

bentuknya agak kecil-kecil. Bentuk gambar yang dibuat antara lain: 13(tiga belas) 

ikan dengan bentuk berbeda, 2(dua) kura-kura, 2 (dua) kepiting dan 2 (dua) ubur-

ubur. A7KLB juga menggambar batu, pasir, rumput dan gelombang air.   
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Dalam penelitian ketiga ini A7KLB tidak mau mewarnai semua gambarnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan A7KLB pada hari Selasa, 6 Nopember 

2012, A7KLB senang dengan kegiatan mewarnai gambar yang dibuatnya. Berikit 

hasil wawancara tersebut:  

Apakah kamu juga suka memberi warna pada gambar yang kamu buat? Kalau 

suka dengan apa kamu mewarnainya? 

Jawab A8KLB:  Iya suka tak kasih warna gambarnya. Biar bagus. Pakai krayon. 

Hasil wawancara di atas didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan 

OTA7KLB pada hari Sabtu, 10 Nopember 2012. Berikut hasil wawancara 

tersebut. 

Apakah anak juga suka mewarnai gambar yang dibuatnya? 

Jawab OTA9KLB: Suka. Azril mewarnai dengan warna menurut dengan 

imajinasinya. 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan antara hasil 

wawancara A7KLB dengan hasil wawancara OTA7KLB.   

Berdasarkan catatan lapangan A7KLB dalam  mengekspresikan 

kreativitasnya melalui kegiatan  cerita dengan  gambar,  A7KLB dalam 

menceritakan  gambar yang dibuatnya sudah baik dan sesuai dengan apa yang 

digambarkannya. Bahasa yang digunakan singkat, namun dapat diketahui 

maknanya. 
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                       A8KLB 

 

  

 

 

Aku menggambar tentang 

kehidupan di air sungai 

Di sungai ada kepiting, kepitingnya 

mau menangkap kodok terus 

kodoknya lari. Kepitingnya lapar 

tidak dapat kodok terus nyari ikan. 

Ada ikan duri menghampiri 

kepiting, kepitingnya lari ke ubur-

ubur terus gatal-gatal. Kepitingnya 

ada dua yang satu cewek satunya 

 Berdasarkan catatan lapangan hari Rabu, 14 Nopenber 2012 terhadap 

A8KLB pada penelitian hari ketiga, A8KLB dapat mengekspresikan sendiri 

gambar sesuai dengan  kreativitasnya. A8KLB menggambar tentang kehidupan 

yang ada di sungai. A8KLB dalam gambarnya belum sepenuhnya dapat 

mengidentifikasi jenis binatang apa yang bisa hidup di sungai. Misalnya, ubur-

ubur, binatang yang seharusnya hidupnya di laut. Dalam imajinasi A8KLB ubur-

ubur dapat juga hidup di sungai.  Bentuk gambar yang dibuat antara lain: 5 (lima) 

ikan, 2(dua) kepiting, 1(satu) ubur-ubur dan 1(satu) kodok tapi bentuknya tidak 

jelas. A8KLB dalam menggambar dan mewarnai masih kurang rapi, sehingga 
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bentuk yang digambar  sulit dimengerti maknanya walaupun bentuk gambarnya 

besar-besar. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan A8KLB pada hari Selasa, 6 

Nopember 2012, A8KLB senang dengan kegiatan mewarnai gambar. Berikut 

adalah hasil wawancara tersebut.   

Apakah kamu juga suka memberi warna pada gambar yang kamu buat? Kalau 

suka dengan apa kamu mewarnainya? 

Jawab A8KLB: Suka diwarnai gambarnya karena seru. Pakai pensil warna. 

Hasil wawancara di atas juga didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan 

OTA9KLB pada hari Sabtu, 10 Nopember 2012, berikut wawancara tersebut.  

Apakah anak juga suka mewarnai gambar yang dibuatnya?  

Jawab OTA8KLB: Ya, anak juga suka mewarnai gambarnya. 

 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan antara hasil 

wawancara A8KLB dengan hasil wawancara OT8KLB.   

Berdasarkan catatan lapangan A8KLB dalam mengekspresikan 

kreativitasnya melalui kegiatan  cerita dengan  gambar,  Tokoh yang diceritakan 

kurang sesuai dengan gambar yang dibuatnya, namun cerita yang disampaikan 

berkembang sesuai dengan imajinasi A8KLB, sehingga cerita yang disampaikan 

menjadi lebih menarik. 
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                         A9KLB 

 

  

 

Aku menggambar ikan di sungai 

Di sungai ada ikan kecil-kecil, 

ketam, ubur-ubur, aku juga lihat 

batunya banyak. Ada ikan yang 

keluar dari rumahnya dan ubur-

ubur masuk ke dalam rumahnya 

di bawahnya ada rumput sama 

batu. Ikannya keluar dari 

rumahnya mau mandi, ubur-ubur 

masuk ke rumahnya karena 

ketakutan melihat ikan yang 

keluar banyak sekali.   

 Berdasarkan catatan lapangan hari Rabu, 14 Nopenber 2012 terhadap 

A9KLB pada penelitian hari ketiga, A8KLB dapat mengekspresikan sendiri 

gambar sesuai dengan  kreativitasnya. A9KLB menggambar tentang kehidupan 

yang ada di sungai. A9KLB dalam gambarnya belum sepenuhnya dapat 

mengidentifikasi jenis binatang apa yang bisa hidup di sungai. Misalnya, ubur-

ubur, binatang yang seharusnya hidupnya di laut. Dalam imajinasi A9KLB ubur-

ubur dapat juga hidup di sungai. Bentuk gambar yang dibuat antara lain: 10 

(sepuluh) ikan kecil dan sedang, 5(lima), ubur-ubur, 1(satu) ketam namun, 

bentuknya hampir seperti ubur-ubur, rumput dan batu-batu kecil. 
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Dalam penelitian ketiga A9KLB mewarnai gambarnya dengan pensil warna dan 

bentuk gambar yang dibuat kecil-kecil. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

A9KLB pada hari Selasa, 6 Nopember 2012, A9KLB senang mewarnai gambar 

buatanya. Berikut hasil wawancara tersebut. 

Apakah kamu juga suka memberi warna pada gambar yang kamu buat? Kalau 

suka dengan apa kamu mewarnainya? 

Jawanb A9KLB: ya. Biar bagus.   

Hasil wawancara dengan A9KLB juga didukung oleh hasil wawancara dengan 

OTA9KLB pada hari Sabtu, 10 Nopember 2012. Berikut adalah hasil wawacara 

tersebut. 

Apakah anak juga suka mewarnai gambar yang dibuatnya? 

Jawab OTA9KLB: Ya, karena biar lebih bagus dan menarik kalau dipandang . 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan antara hasil 

wawancara A9KLB dengan hasil wawancara OT9KLB.   

Berdasarkan catatan lapangan A9KLB dalam mengekspresikan 

kreativitasnya melalui kegiatan  cerita dengan  gambar, A9KLB dalam bercerita 

sesuai dengan gambar yang dibuatnya dan cerita yang disampaikan berkembang 

sesuai dengan imajinasi A9KLB, sehingga cerita yang disampaikan menjadi lebih 

menarik. 
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d. Hasil temuan kegiatan penelitian hari keempat 

Penelitian  hari keempat yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19-11-

2012. Pada hari ini anak diberi kesempatan untuk menggambar bebas. 

Berikut adalah ekspresi kreativitas anak melalui kegiatan bercerita dengan 

gambar pada kelompok B. 

 

                           A1KLB 

  

Aku menggambar tentang 

kupu-kupu 

Aku melihat kupu-kupu terbang 

terus aku melihat binatang 

aneh,binatang yang sayapnya 

panjang tangannya ada pakunya 

terbangnya bisa tinggi. 

Binatang itu sedang terbang 

untuk mencari makan. Aku 

melihat kupu-kupu empat 

sedang terbang juga mencari 

makan, terus ada lalat dia 

sedang  jalan-jalan, ada 

binatang laron biasa kukejar 

dan tak tangkap, binatangnya 

kecil, sedang terbang di luar 
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  Berdasarkan catatan lapangan pada hari Senin, 19 Nopember 2012 

terhadap A1KLB pada penelitian hari keempat. A1KLB  mengekspresikan 

sendiri gambar sesuai dengan ide dan gagasannya walaupun dalam 

menggambar kurang percaya diri, terlihat dari sikap A1KLB yang tidak 

segera menggambar namun hanya diam Pada hari keempat ini A1KLB 

menggambar tentang kupu-kupu. Ide menggambar ini A1KLB dapatkan 

setelah mendengarkan cerita dari guru tentang binatang  .“Serangga dan 

Siput” penulis Judy Tatc hell, penerbit Airlangga, tahun 2003. Bentuk 

gambar yang dibuat antara lain: A1KLB menggambar binatang antara lain: 

kupu-kupu yang sedang terbang, laron, kumbang lalat yang sedang 

mencari makan, ada binatang aneh dan kaki seribu.  Berdasarkan hasil 

wawancara dengan A1KLB, pada hari Selasa, 6 Nopember 2012, A1KLB 

suka dengan kegiatan menggambar dan mewarnai gambar, hal ini juga 

didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan OTA1KLB pada hari 

Jum’at,  9  Nopember 2012. Sedangkan dalam menggambar dan mewarnai 

gambar A1KLB lebih senang mengerjakan sendiri dari pada meminta 

bantuan orang lain. Berikut hasil wawancara tersebut. 

Apakah kamu senang dibantu orang lain dalam memilih dan mewarnai 

gambarmu? 

Jawab A1KLB: Tidak senang. Aku mewarnai sendiri. 
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  Hasil wawancara A1KLB yang ingin mandiri dalam menggambar 

dan mewarnai, ternyata kurang didukung oleh OTA1KLB yang masih 

senang mengarahkan atau mengatur A1KLB saat menggambar. Hal ini 

terlihat dari hasil wawancara antara peneliti dengan OTA1KLB.  Berikut  

hasil wawancara tersebut. 

Apakah orangtua juga mengarahkan saat anak menggambar atau 

mewarnai di rumah 

Jawab OTA1KLB: Suka. Tapi kadang-kadang suka marah-marah, 

ngeyel katanya memang begitu. 

 Berdasarkan catatan lapangan A1KLB dalam mengekspresikan 

kreativitasnya melalui kegiatan bercerita dengan gambar pada penelitian 

hari keempat sudah baik, dimana A1KLB sudah dapat menceritakan tokoh 

yang ada dalam gambar dengan bahasa yang imajinatif dan kreatif  

sehingga cerita yang disampaikan menjadi lebih menarik. A1KLB 

bercerita tentang benda hidup. 
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                    A2KLB 

       

Aku melihat kupu-kupu ada 

yang besar, aku juga melihat 

cacing, dan kaki seribu. 

Kupunya sedang terbang 

mencari makan, kaki seribu 

juga mencari makan. Mengapa 

kupu-kupu ada warnanya? 

Kata papah biar bagus. Warna-

warni kupu-kupu ada yang 

kecil, itu baru keluar dari 

kepompong dan yang besar 

adalah kupu-kupu yang sudah 

gede. Aku melihat kupu-kupu 

banyak sekali 

Berdasarkan catatan lapangan pada hari Senin, 19 Nopember 2012 

terhadap A2KLB pada penelitian hari keempat. A2KLB  mengekspresikan 

sendiri gambar sesuai dengan ide dan kreativitasnya . Pada hari keempat  

ini A2KLB menggambar tentang kupu-kupu. Ide menggambar ini A2KLB 

dapatkan setelah mendengarkan cerita dari guru tentang binatang  

.“Serangga dan Siput” penulis Judy Tatc hell, penerbit Airlangga, tahun 

2003. Bentuk  gambar pada penelitian keempat antara lain: A2KLB 

menggambar kupu-kupu besar 3(tiga) yang sedang terbang, ada cacing, 

dan kaki seribu yang mencari makan serta  ada kepompong yang besar.         
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Berdasarkan hasil wawancara dengan A2KLB pada hari Senin, 19 

Nopember 2012, A2KLB senang dengan kegiatan menggambar dan 

mewarnai, hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan OTA2KLB 

pada hari Jum,at, 9 Nopember 2012. Sedangkan dalam menggambar dan 

mewarnai A2KLB senang  mengerjakan sendiri sesuai dengan ida atau 

keinginannya sendiri. Berikut hasil wawancara tersebut.  

Apakah kamu senang dibantu orang lain dalam memilih dan mewarnai 

gambarmu? 

Jawab A2KLB: Aku pilih warna sendiri kesukaanku 

Hasil wawancara dengan A2KLB yang ingin menggambar dan mewarnai 

sesuai dengan kreativitasnya, ternyata tidak mendapat dukungan 

sepenuhnya dari lingkungan dimana A2KLB tinggal. Hal ini terlihat dari 

hasil wawancara dengan OTA2KLB. Berikut hasil wawancara tersebut.  

Apakah orangtua juga mengarahkan saat anak menggambar atau 

mewarnai di rumah? 

Jawab OTA2KLB: Ya, tetapi kalau tidak cocok pasti berontak/marah. 

Berdasarkan catatan lapangan A2KLB dalam mengekspresikan 

kreativitasnya melalui kegiatan bercerita dengan gambar pada penelitian 

hari keempat sudah baik, dimana A2KLB   dalam menceritakan gambar 

yang dibuatnya sudah dapat dipahami maknanya. Imajinasi anak sudah 

berkembang baik saat bercerita. A2KLB bercerita tentang benda hidup. 
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                          A3KLB 

 

          

 

 

Aku bercerita tentang kupu-

kupu 

Ada kupu-kupu  jalan-jalan, 

lagi bermain sama cacing, ada 

semut mencari  temannya , 

ketemu sama capung, mereka 

bermain, dan ulat ketemu ulat 

mereka juga bermain. Mereka 

bermain bersama-sama. 

                   Berdasarkan catatan lapangan pada hari Senin, 19 Nopember 

2012 terhadap A3KLB pada penelitian hari keempat. A3KLB  

mengekspresikan sendiri gambar sesuai dengan kreativitasnya. A3KLB 

dalam menggambar penuh antusias dan percaya diri. Pada hari keempat  

ini A3KLB menggambar tentang kupu-kupu. Ide menggambar ini A3KLB 

dapatkan setelah mendengarkan cerita dari guru tentang 

binatang.“Serangga dan Siput” penulis Judy Tatc hell, penerbit Airlangga, 

tahun 2003. Bentuk gambar yang dibuat antara lain: 2 (dua) gambar kupu-

kupu besar  yang sedang jalan-jalan, 1 (Satu) cacing, 1 (satu) semut sedang 



148 
 

 
 

mancari makan dan 1 (satu) capung, 2(dua) kaki seribu. Bentuk gambar 

A3KLB  sudah jelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan A3KLB, pada 

hari Selasa, 6 Nopember 2012, A3KLB suka dengan kegiatan 

menggambar dan mewarnai gambar, hal ini juga didukung oleh hasil 

wawancara peneliti dengan OTA3KLB pada hari Jum’at, 9 Nopember 

2012. Sedangkan dalam menggambar dan mewarnai gambar A3KLB lebih 

senang mengerjakan sendiri dari pada meminta bantuan orang lain. Berikut 

hasil wawancara tersebut. 

Apakah kamu senang dibantu orang lain dalam memilih dan mewarnai 

gambarmu? 

Jawab A3KLB: Pilih sendiri warnanya, tapi kalau dikasih tahu mamah 

mau. 

Hasil wawancara A3KLB yang ingin mandiri dalam mengekspresikan 

gambar dan mewarnai, ternyata mendapat dukungan dari OTA3KLB yang 

memberikan kebebasan kepada A3KLB dalam mengekspresikan kegiatan 

menggambar dan mewarnai sesuai kreativitasnya. Hal ini terlihat dari hasil 

wawancara antara peneliti dengan OTA3KLB.  Berikut  hasil wawancara 

tersebut. 

Apakah orangtua juga mengarahkan saat anak menggambar atau mewarnai 

di rumah? 

Jawab OTA3KLB: Tidak. Orangtua hanya mengawasi apa keinginan anak. 

Semua anak yang punya keinginan.     
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Berdasarkan catatan lapangan A3KLB dalam mengekspresikan 

kreativitasnya melalui kegiatan bercerita dengan gambar pada penelitian 

hari keempat sudah baik, dimana Cerita yang disampaikan anak 

berdasarkan gambar, sudah sesuai dengan gambar yang dibuatnya, dan 

makna dari cerita bisa dipahami. A3KLB bercerita tentang  benda hidup. 
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                          A4KLB 

            

 

Aku menggambar tentang ulat  

Aku melihat ulat di tanah sedang 

bobok, habis itu bangun lagi terus 

dia keluar dari rumahnya, aku 

melihat burung yang sedang 

terbang mau ke rumahnya, aku juga 

melihat lalat dia sedang bobok di 

rumahnya, aku lihat kupu-kupu 

terbang dia pulang habis pergi.   

 

 Berdasarkan catatan lapangan pada hari Senin, 19 Nopember 2012 

terhadap A4KLB pada penelitian hari keempat. A4KLB  mengekspresikan sendiri 

gambar sesuai dengan kreativitasnya. A4KLB dalam menggambar penuh antusias 

dan percaya diri. Pada hari keempat  ini A4KLB menggambar tentang ulat. Ide 

menggambar ini A4KLB dapatkan setelah mendengarkan cerita dari guru tentang 

binatang.“Serangga dan Siput” penulis Judy Tatc hell, penerbit Airlangga, tahun 

2003. Bentuk gambar yang dibuat antara lain: gambar ulat, burung, lalat dan 

kupu-kupu. A4KLB menceritakan kalau ulat sedang bobok di tanah  dan lalat 

sedang bobok di rumahnya, tapi tidak ada gambar rumahnya. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan A4KLB, pada hari Selasa, 6 Nopember 2012, A4KLB suka 

dengan kegiatan menggambar dan mewarnai gambar, hal ini juga didukung oleh 

hasil wawancara peneliti dengan OTA4KLB pada hari Jum’at, 9  Nopember 2012. 
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Sedangkan dalam menggambar dan mewarnai gambar A4KLB lebih senang 

mengerjakan sendiri sesuai kreativitasnya. Berikut hasil wawancara tersebut. 

Apakah kamu senang dibantu orang lain dalam memilih dan mewarnai 

gambarmu? 

Pilih warna sendiri. 

Hasil wawancara A4KLB yang ingin mandiri dalam mengekspresikan gambar dan 

mewarnai, ternyata kurang mendapat dukungan dari OTA4KLB yang masih ikut 

mengarahkan A4KLB saat menggambar atau mewarnai. Hal ini terlihat dari hasil 

wawancara antara peneliti dengan OTA4KLB.  Berikut  hasil wawancara tersebut. 

Apakah orangtua juga mengarahkan saat anak menggambar atau mewarnai di 

rumah? 

Jawab OTA4KLB: Ya, mengarahkanya agar tidak keluar garis dan 

mengarahkan untuk penyesuaian warna. 

Berdasarkan catatan lapangan A4KLB dalam mengekspresikan 

kreativitasnya melalui kegiatan bercerita dengan gambar pada penelitian hari 

keempat sudah baik, dimana A4KLB dalam menceritakan gambar yang dibuatnya   

sudah sesuai gambar yang dibuatnya.  Imajinasi A4KLB dalam menceritakan 

gambar sudah berkembang. A4KLB bercerita tentang benda hidup.  
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                          A5KLB 

 

  

 

Aku menggambar tentang ular 

Aku melihat ular di Simpang 

lima sendang mencari makan, 

aku melihat kepik tidak bisa 

terbang karena tertiup angin 

kencang sekali, ada kupu-

kupu besar yang melihat ada 

yang sedih (kepik), karena 

kakinya sakit kena batu, ada 

ulat sedang bobok dan 

keongnya sedang mencari 

makan, ada burung yang 

tersesat di hutan. 

Berdasarkan catatan lapangan pada hari Senin, 19 Nopember 2012 

terhadap A5KLB pada penelitian hari keempat. A5KLB  mengekspresikan 

sendiri gambar sesuai dengan kreativitasnya. Pada hari keempat  ini 

A5KLB menggambar tentang ular. Ide menggambar ini A5KLB dapatkan 

setelah mendengarkan cerita dari guru tentang binatang.“Serangga dan 

Siput” penulis Judy Tatc hell, penerbit Airlangga, tahun 2003. Bentuk 

gambar yang dibuat antara lain: A5KLB menggambar ular, kepik, kupu-

kupu besar, ulat yang sedang bobok, keong dan burung yang tersesat di 

hutan (gambar burung dilingkari).   
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan A5KLB, pada hari Selasa, 6 

Nopember 2012, A5KLB dalam menggambar dan mewarnai  kadang senang 

menggambar atau mewarnai sendiri, tapi kadang juga minta bantuan orangtua atau 

teman untuk membantunya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara A5KLB dengan 

peneliti, yaitu sebagai berikut.  

Apakah kamu senang dibantu orang lain dalam memilih dan mewarnai 

gambarmu? 

Jawab A5KLB:  Senang pilih sendiri juga dibantu 

Hasil wawancara A5KLB yang dalam mengekspresikan gambar dan mewarnai 

kadang ingin mandiri namun kadang juga ingin dibantu orang lain, ternyata 

mendapat dukungan dari OTA5KLB yang lebih banyak memberikan kebebasan 

kepada A5KLB saat menggambar atau mewarnai. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara dengan OTA5KLB.   

Apakah orangtua juga mengarahkan saat anak menggambar atau mewarnai di 

rumah? 

Jawab OTA5KLB: Kadang-kadang, tapi jarang saya lebih memberikan 

kebebasan saat anak menggambar atau mewarnai supaya anak punya rasa 

percaya diri. 

Berdasarkan catatan lapangan A5KLB dalam mengekspresikan 

kreativitasnya melalui kegiatan bercerita dengan gambar pada penelitian hari 

keempat sudah baik, dimana A5KLB dalam menceritakan gambar sudah sesuai 

dengan tokoh yang digambarkannya.  
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                       A6KLB 

 

  

 

 

Aku menggambar tentang kupu-

kupu  

Ada kupu-kupu lima sedang 

terbang bersama temannya, 

mereka berkejar–kejaran. Ada 

kaki seribu sedang berjalan-jalan 

mencari  makanan, ada burung 

sedang terbang sama temannya, 

tapi ada dua yang tidak bisa 

karena baru saja jatuh  dan kaget.  

 

 Berdasarkan catatan lapangan pada hari Senin, 19 Nopember 2012 

terhadap A6KLB pada penelitian hari keempat. A6KLB  mengekspresikan sendiri 

gambar sesuai dengan kreativitasnya. Pada hari keempat  ini A6KLB 

menggambar tentang kupu-kupu. Ide menggambar ini A6KLB dapatkan setelah 

mendengarkan cerita dari guru tentang binatang.“Serangga dan Siput” penulis 

Judy Tatc hell, penerbit Airlangga, tahun 2003. Bentuk gambar yang dibuat antara 

lain: gambar 5(lima) kupu-kupu yang sedang terbang kaki seribu sedang mencari 

makan, A6KLB juga menggambar burung yang sedang terbang. 
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  Berdasarkan hasil wawancara dengan A5KLB, pada hari Selasa, 6 

Nopember 2012, A6KLB senang dengan kegiatan menggambar dan 

mewarnai gambar, dan lebih senang mewarnai sendiri gambar buatannya. 

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan A6KLB yaitu sebagai 

berikut.  

Apakah kamu senang dibantu orang lain dalam memilih dan mewarnai 

gambarmu? 

Jawab A6KLB: Pilih sendiri warnanya. 

Hasil wawancara A6KLB yang ingin mandiri dalam menggambar dan 

mewarnai, ternyata tidak sepenuhnya dapat mandiri karena berdasarkan 

hasil wawancara dengan OTA6KLB dalam menggambar atau mewarnai 

A6KLB kadang masih perlu bimbingan atau bantuan pengarahan dari 

orang lain. Berikut hasil wawancara tersebut.  

Apakah orangtua juga mengarahkan saat anak menggambar atau 

mewarnai di rumah 

Jawab OTA6KLB: Iya, kalau dia tidak bisa saya ajarin cara-caranya biar 

bisa. 

Berdasarkan catatan lapangan A6KLB dalam mengekspresikan 

kreativitasnya melalui kegiatan bercerita dengan gambar pada penelitian 

hari keempat sudah baik, dimana A6KLB dalam menceritakan gambar 

yang dibuatnya sudah sesuai dengan gambar yang dibuatnya, maknanya 

sudah dapat dipahami. A6KLB bercerita tentang benda hidup. 
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        Berdasarkan catatan lapangan pada hari Senin, 19 Nopember 2012 

terhadap A7KLB pada penelitian hari keempat. A7KLB  mengekspresikan 

sendiri gambar sesuai dengan kreativitasnya. Pada hari keempat  ini A7KLB 

menggambar tentang siput. Ide menggambar ini A7KLB dapatkan setelah 

mendengarkan cerita dari guru tentang binatang.“Serangga dan Siput” penulis 

Judy Tatc hell, penerbit Airlangga, tahun 2003. Bentuk gambar yang dibuat 

antara lain: A7KLB menggambar  siput, kupu-kupu, kaki seribu besar, siput, 

capung , semut dan laba-laba.  

 

                          A7KLB 

 

 

 

              

 

Aku mau cerita tentang siput  

Ini ada laba-laba, siput, kupu-kupu 

sama kaki seribu, siputnya ada banyak, 

ada capung sedang terbang mencari 

makan, ada kupu-kupu sedang terbang 

mencari temannya mau diajak 

bermain, ada semut sedang jalan lagi 

mencari makan. Kaki seribu ada yang 

panjang dan ada yang pendek, yang 

panjang makannya banyak, yang 

pendek makannya sedikit.        
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      Berdasarkan hasil wawancara dengan A7KLB, pada hari Selasa, 6 

Nopember 2012, A7KLB dalam menggambar dan mewarnai  senang memilih 

sendiri warna yang disukai tapi tdak marah kalau dipilihkan orang lain. Hal ini 

sebagaimana hasil wawancara A7KLB dengan peneliti, yaitu sebagai berikut.  

Apakah kamu senang dibantu orang lain dalam memilih dan mewarnai 

gambarmu? 

Jawab A7KLB: Pilih sendiri tapi kalau dikasih tahu mamah tidak marah. 

Hasil wawancara A7KLB yang dalam mengekspresikan gambar dan mewarnai 

ingin mandiri namun tetap mau diarahkan.  Hal ini terlihat dari hasil 

wawancara antara peneliti dengan OTA7KLB.  Berikut  hasil wawancara 

tersebut. 

Apakah orangtua juga mengarahkan saat anak menggambar atau mewarnai 

di rumah? 

Jawab OTA7KLB: Ya. Saya hanya mengarahkan gambar yang sudah dibuat 

azril perlu ditambah atau dikurangi gambar yang sudah dibuat dan anaknya  

mau 

       Berdasarkan catatan lapangan A7KLB dalam mengekspresikan 

kreativitasnya melalui kegiatan bercerita dengan gambar pada penelitian hari 

keempat sudah baik, dimana A7KLB dalam menceritakan gambar yang 

dibuatnya berkembang sesuai dengan imajinasinya. 
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                            A8KLB 

 

 

 

 

Aku menggambar tentang keong 

Ada keong mau mumpet  

dirumahnya, ada kupu-kupu  mau 

ngajak main keong. Ikannya 

mumput juga. kupu-kupunya 

nangkap yang lain untuk dijadikan 

makanan. Sepertinya mau makan 

cacing, tapi cacingnya lagi jalan. 

Kupu-kupunya mau  terbang tapi  

kupu-kupunya tidak bisa karena 

sayapnya patah. 

  Berdasarkan catatan lapangan pada hari Senin, 19 Nopember 2012 

terhadap A8KLB pada penelitian hari keempat. A8KLB  mengekspresikan sendiri 

gambar sesuai dengan kreativitasnya. Pada hari keempat  ini A8KLB 

menggambar tentang keong. Ide menggambar ini A8KLB dapatkan setelah 

mendengarkan cerita dari guru tentang binatang.“Serangga dan Siput” penulis 

Judy Tatc hell, penerbit Airlangga, tahun 2003. Bentuk gambar yang dibuat antara 

lain: A8KLB menggambar keong (tapi bentuknya tidak jelas), kupu-kupu besar, 

cacingnya besar. A8KLB juga menyebutkan ikan tapi bentuknya tidak jelas. 

A8KLB dalam menggambar ada bentuk-bentuk yang kurang jelas maknanya.  
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan A8KLB, pada hari Selasa, 6 

Nopember 2012, A8KLB dalam menggambar dan mewarnai senang 

melakukannya sendiri. Hal ini sebagaimana hasil wawancara A8KLB dengan 

peneliti, yaitu sebagai berikut.  

Apakah kamu senang dibantu orang lain dalam memilih dan mewarnai 

gambarmu? 

 Jawab A8KLB: Ndak mau dibantu pilih sendiri. 

Hasil wawancara A8KLB yang dalam mengekspresikan gambar ingin mandiri 

didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan OTA8KLB. Berikut hasil 

wawancara tersebut. 

Apakah orangtua juga mengarahkan saat anak menggambar atau mewarnai di 

rumah? 

Jawab OTA8KLB: Ya, tapi anaknya suka dengan selera gambar dan warna yang 

disuka dan diinginkan 

 Berdasarkan catatan lapangan A8KLB dalam mengekspresikan 

kreativitasnya melalui kegiatan bercerita dengan gambar pada penelitian hari 

keempat sudah baik, dimana A8KLB dalam bercerita sudah sesuai dengan gambar 

yang dibuatnya. Imajinasi anak sudah dapat berkembang dengan baik. 
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                            A9KLB 

       

 

Aku menggambar tentang semut  

Ada semut lagi berjalan-jalan 

sedang  mencari makan, tapi 

makanannya sudah tidak ada, terus 

ada kupu-kupu dewasa sedang 

terbang  untuk jalan-jalan, dia sama 

temannya. Aku juga menggambar 

tentang ulat,ulatnya sedang berjalan 

untuk mencari  temannya, tapi 

temannya tidak ada. Ulat melihat 

siput  tapi siputnya diam saja. Ada 

burung sedang terbang mengelilingi 

teman-temannya yang ada di 

bawahnya. 

 Berdasarkan catatan lapangan pada hari Senin, 19 Nopember 2012 

terhadap A9KLB pada penelitian hari keempat. A9KLB  mengekspresikan sendiri 

gambar sesuai dengan kreativitasnya. Pada hari keempat  ini A9KLB 

menggambar tentang semut. Ide menggambar ini A9KLB dapatkan setelah 

mendengarkan cerita dari guru tentang binatang.“Serangga dan Siput” penulis 

Judy Tatc hell, penerbit Airlangga, tahun 2003. Bentuk gambar yang dibuat antara 

lain: A9KLB menggambar, semut, kupu-kupu, ulat, siput, dan burung. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan A9KLB, pada hari Selasa, 6 

Nopember 2012, A5KLB dalam menggambar dan mewarnai  senang mandiri, 

namun patuh apabila diberitahu, Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti 

dengan A9KLB yaitu sebagai berikut.  

Apakah kamu senang dibantu orang lain dalam memilih dan mewarnai 

gambarmu? 

 Jawab A9KLB: Pilih sendiri warnanya tapi kalau dikasih tahu mau. 

Hasil wawancara A9KLB tersebut di atas juga didukung oleh hasil wawancara 

dengan  OTA9KLB. Hal ini terlihat dari hasil wawancara antara peneliti dengan 

OTA9KLB.  Berikut  hasil wawancara tersebut. 

Apakah orangtua juga mengarahkan saat anak menggambar atau mewarnai di 

rumah? 

Jawab OTA9KLB: Ya, terkadang kita sebagai orangtua mengarahkan anak agar 

gambarnya lebih bagus, lebih cantik, kreatif dan lebih indah. 

Berdasarkan catatan lapangan A9KLB dalam mengekspresikan 

kreativitasnya melalui kegiatan bercerita dengan gambar pada penelitian hari 

keempat anak  dalam menceritakan gambar yang dibuatnya sudah sesuai dengan 

gambar dan imajinasi sudah berkembang dengan baik sudah baik. 
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D. Pembahasan atas temuan ekspresi kreativitas anak melalui kegiatan 

bercerita dengan gambar.  

Secara umum pembahasan atas hasil temuan penelitian dengan judul 

ekspresi kreativitas anak melalui kegiatan bercerita dengan gambar setelah 

diadakan pengamatan di lapangan, wawancara dan pengumpulan dokumentasi 

terhadap responden yang terdiri dari sembilan anak kelompok B dengan umur 

antara 5 sampai 6 tahun serta didukung oleh sembilan orangtua siswa dari 

responden maka ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:  

1. Anak-anak kelompok B dalam mengekspresikan kreativitasnya 

melalui kegiatan menggambar.  

Dalam mengekspresikan kreativitasnya anak kelompok B 

berkecenderungan mempunyai ciri dan corak yang sama yaitu  anak-anak 

senang menggambar objek manusia, rumah, binatang, pohon dan 

lingkungan tempat tinggal mereka. Gambar-gambar tersebut merupakan 

hasil dari pengalaman dan pengamatan sehari-hari anak terhadap situasi 

lingkungan yang ada disekitarnya, kemudian dikomunikasikan melalui 

gambar.   

Hal ini sesuai dengan pendapat Lowenfeld dan Brittain(1982) 

menyebut pola perkembangan dalam menggambar sebagai periodisasi 

gambar anak. Pada usia prasekolah, gambar anak berada pada periode pra 

bagan, dimana anak mulai menggambar bentuk-bentuk yang berhubungan 

dengan dunia sekitar mereka: manusia, rumah atau pohon. (Elis 

Komalasari, 24/05/2013 http://elicious-edu.blogspot.com/p/jurnal.html). 



163 
 

 
 

Pendapat di atas juga didukung oleh pendapat Pamadhi dan Sukardi 

(2.17:2008) yang menyatakan proses menggambar bagi anak sebenarnya 

merupakan hasil pengamatan terhadap benda-benda yang ada di 

lingkungan sekitar tempat tinggalnya seperti: meja, kursi, bunga, mobil 

maupun benda bergerak lainnya. Sebagian anak mampu menunjukan 

secara detail, namun sebagian belum menunjukkan bentuk yang sempurna. 

Kecenderungan ini sesuai dengan tahap-tahap perkembangan karya 

seni anak sebagaimana pendapat Wismiarti dan Khodijah (2010;75-79). 

Antara lain: 

a. Tahapan kesatu  

Yaitu: Coretan awal, coretan acak, coretan-coretan selalu 

berhubungan seolah oleh krayon tidak pernah lepas dari kertas.  

b. Tahapan kedua 

Yaitu: coretan terarah, tanda-tanda tertentu (seperti garis-garis atau 

titik-titik) yang diulang-ulang, biasanya bentuknya lonjong, tanda-

tanda itu belum  berhubungan.  

c. Tahapan ketiga 

Yaitu: penambahan pada bentuk-bentuk lonjong, yang sering 

ditambahkan garis-garis dan titik-titik biasanya garis-garis 

menyebar dari bentuk lonjong dan titik-titik didalam bentuk 

lonjong . 
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d. Tahapan keempat 

Yaitu: muncul gambar “kepala besar” titik-titik dan garis-garis 

dalam bentuk lonjong meyerupai wajah menggambang di atas 

kertas. 

e. Tahapan kelima 

Yaitu : gambar “kepala besar” dan kaki menggambang di atas 

kertas. 

f. Tahapan keenam 

Yaitu: gambar “kepala besar” dengan kaki dan bagian-bagian 

badan lainnya khususnya tangan mengambang di atas kertas. 

Muncul awal tulisan dan huruf mengambang seperti garis-garis. 

g. Tahapan ketujuh 

Yaitu: “kepala besar” dengan bentuk batang sebagai badan dan 

anggota-anggota tubuh lainnya mengambang di atas kertas.  

h. Tahapan kedelapan 

Yaitu: kepala besar dengan bentuk batang tertutup sebagai badan, 

bentuk batang berisi sebagai badan atau bentuk batang segi tiga 

sebagai badan ada anggota-anggota tubuh lainnya menggambang 

di atas kertas.   

i. Tahapan kesembilan 

Yaitu: gambar rumah sederhana yang menyerupai wajah, obyek-

obyek sederhana lainnya (seperti kupu-kupu atau bunga-bunga) 

menggambang di atas kertas. 
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j. Tahapan kesepuluh 

Yaitu: bagian paling bawah kertas digunakan sebagai garis besar 

dan gambar-gambar obyek yang dapat dikenali ditempatkan disitu, 

obyek-obyek ditempatkan secara tepat di langit, di samping rumah 

di bagian paling bawah kertas dan seterusnya. 

k. Tahapan kesebelas 

Yaitu: sebuah garis dasar menopang rumah dan/atau obyek-obyek 

lain. 

l. Tahapan keduabelas 

Yaitu: garis dasar mulai muncul sebagai garis batas langit, 

menunjukan anak mulai sadar ruang dua dimensi, obyek-obyek 

diletakkan dengan tepat.     

Hasil gambar anak kelompok B tidak dimulai dari tahapan yang 

kesatu melainkan langsung berada pada tahapan ketujuh.  Berikut tahapan 

menggambar anak kelompok B berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut 

adalah sebagai berikut: 

(1)  Gambar anak sesuai dengan tahapaan ketujuh yaitu gambar 

dengan ciri-ciri “kepala besar” dengan bentuk batang sebagai 

badan dan anggota-anggota tubuh lainnya menggambang di 

atas kertas. Hal ini dapat dilihat dari salah satu contoh gambar 

di bawah ini, yang merupakan hasil observasi di lapangan saat 

penelitian  
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  Gambar  A8KLB (6 tahun) 

(2) Gambar anak sesuai dengan tahapan kedelapan yaitu gambar 

yang mempunyai ciri-ciri “kepala besar” dengan bentuk batang 

tertutup sebagai badan, bentuk batang berisi sebagian badan 

atau bentuk batang segi tiga sebagai badan dan anggota-

anggota tubuh lainnya menggambang di atas kertas. Hal ini 

dapat terlihat dari ekspresi gambar di bawah ini gambar di 

bawah ini 

 

 

 

 

   

 

        Gambar A7KLB ( 6 tahun)  
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Tahapan atas ekspresi gambar yang ditunjukkan oleh 

responden A7KLB sesuai dengan pendapat Kellogg dan 

O’Dell (1967) yang menyatakan bahwa pada usia lima 

tahun anak senang menggambar objek manusia. Saat anak 

memulai menggambar figur manusia, anak 

mengembangkan pola: lingkaran sebagai kepala, persegi 

untuk badan, lingkaran kecil untuk tangan dan kaki. Anak-

anak dapat mengenal pola melalui pengalaman sehari-hari 

dan dari lingkungan sekitar mereka. (Elis Komalasari, 

24/05/2013 http://elicious-edu.blogspot.com/p/jurnal.html. 

Selain bentuk lingkaran yang dapat menjadi bentuk orang, 

bentuk geometri lainnya seperti segi tiga dan segi empat 

juga sering terlihat pada bentuk gambar anak-anak. Bentuk 

gambar tersebut dapat terlihat pada salah satu  gambar di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

                   

 A4KLB (5 tahun) 
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(3) Gambar anak sesuai dengan tahapan menggambar anak 

kesembilan yaitu anak mulai menggambar rumah sederhana 

yang menyerupai wajah obyek-obyek sederhana lainnya 

(seperti kupu-kupu atau bunga-bunga) menggambang di atas 

kertas. Hai ini dapat terlihat dari gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

       

Gambar A4KLB (5 tahun) 

 

 

    

 

 

       

 

Gambar A3KLB (6 tahun) 
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(4) Gambar sesuai dengan tahapan menggambar kesepuluh yaitu 

gambar yang mempunyai ciri-ciri dimana bagian paling bawah  

kertas  digunakan sebagai garis dasar dan gambar-gambar 

obyek yang dapat dikenali ditempatkan disitu; obyek 

ditempatkan secara tepat di langit, di samping rumah di bagian 

paling bawah kertas dan seterusnya. Contoh dari tahapan ini 

dapat dilihat dari beberapa gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

     

  )  

 Gambar A2KLB (6 tahun) 

     

 

 

 

 

 

    

Gambar A6KLB ( 6 tahun) 
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(5) Gambar sesuai dengan tahapan menggambar kesebelas yaitu 

gambar berada pada sebuah garis dasar menopang rumah 

dan/obyek-obyak lain. Contoh gambar tersebut antara lain. 

 

 

                        

 

 

 

   

 

Gambar A8KLB ( 6 tahun) 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

Gambar A1KLB (6 tahun) 
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2. Anak-anak kelompok B dalam mengekspresikan kreativitasnya 

melalui kegiatan bercerita dengan menggambar.  

Anak mengekspresikan persepsi mereka tentang topik-topik yang 

faktual melalui karangan non-naratif seperti cerita campuran, gambar, 

tulisan, bahkan permainan (Musfiroh, 2005;108) dan gambar sebagai alat 

bercerita bagi anak merupakan media penjelas yang menunjukkan suatu 

aktivisstas (Musfiroh, 2005; 98). Dalam menceritakan gambar anak 

kelompok B pada intinya  merupakan pengembangan imajinasi atau 

fantasi atas gambar yang dibuatnya hingga tingkat yang serba mungkin. 

Pengembangan yang serba mungkin ini bersifat antromorfomis 

(pengenaan sifat-sifat manusia kepada tumbuhan, hewan atau benda mati). 

Dalam mengekspresikan kreativitasnya melalui cerita anak kelompok B 

dapat dikualifikasikan dalam tiga kelompok cerita, antara lain: 

a. Cerita anak tentang benda-benda hidup.  

                         Yaitu cerita anak tentang benda-benda yang mempunyai ciri-ciri. 

1. Bergerak 

yaitu makhluk hidup dapat bergerak baik pindah tempat maupun 

pergerakan dari bagian-bagian tubuhnya.  

2. Metabolisme 

 yaitu makhluk hidup melakukan metabolisme, yang meliputi:         

nutrisi, respirasi, sintesis, dan ekskresi. 

3. Mempertahankan jenisnya / hidupnya 

seperti regulasi, reproduksi, adaptasi, dan evolusi. 
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4.   Tanggap terhadap rangsang 

yaitu makhluk hidup mampu memberikan tanggapan terhadap 

rangsangan yang diterimanya.(Ika Atmiyati/14/06/2013  

http://funikacute.blogspot.com/2012/01/perbedaan-makhluk-

hidup-dengan-benda.html.  

Contoh cerita tentang makhluk hidup atas ekspresi gambar 

pada kelompok B dapat dilihat di bawah ini. 

Aku menggambar rumah 

Rumahnya bagus karena ada bunganya, aku di luar, adikku 

ke luar ke kolam ikan, ikannya pada datang, sama burung 

juga datang, sama kupu-kupu juga, ada temanku mbak 

Cika manjat pohon mau ambil burung juga apel juga kunci 

yang disimpan di pohon. Terus mamah sama papahnya 

datang menurunkan mbak Cika, terus potnya dilempar di air, 

soalnya papahnya marah. (Cerita hari pertama A1KLB). 

 

Ada kodok juga ikut bermain dan ubur-ubur juga ikut 

bermain ikan juga ikut. Mereka bermain petak umpet. Yang 

jadi kodoknya, tapi kodok tidak mau  terus diganti kepiting. 

Nanti yang terlihat yang jadi. ( cerita hari keempat A3KLB) 

Dari cerita di atas dapat kita ketahui A1KLB dan 

A3KLB bercerita tentang berbagai tingkah laku mahkluk hidup 

yang ada di lingkungan sekitarnya, bahkan A3KLB 
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mengimajinasikan binatang seperti kodok, ikan, kepiting dan 

ubur-ubur dapat bertingkah laku seperti manusia, seperti 

bermain “petak umpet” bersama. Berdasarkan  tiga puluh enam 

cerita atas gambar dari  sembilan anak sebagai responden 

selama empat kali penelitian ditemukan tiga puluh enam cerita 

anak tentang makhluk hidup. 

b. Cerita anak tentang benda-benda mati.  

 Yaitu benda-benda yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Tidak dapat bergerak, kecuali kalau ada pengaruh dari 

luar.  

2.  Tidak mengadakan metabolisme 

3. Tidak mempertahankan jenisnya. 

4. Tidak ada tanggapan terhadap rangsang. 

http://funikacute.blogspot.com/2012/01/perbedaan-

makhluk-hidup-dengan-benda.html. 

Aku  mau potong  rambut 

Aku sama mamah, mas Arya, mau potong rambut di rumah 

mbak Rija, aku melihat kupu-kupu, terus ada hujan, ada ikan 

di dalam kolam, ada batu di dalam kolam, dan di tepinya. 

ada rumput. (cerita hari kedua A2KLB). 
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Ceritaku tentang pergi ke ADA  

Ini toko ADA, itu masjid ada bintangnya dua, ini masjid 

lagi, ini jalan, aini batu, batu, batu, ini papah, mamah, 

temanku yang mau pergi bareng-bareng ke ADA, ini ada 

masjid lagi, ini kolam renang, ada pohon apel. (cerita hari 

pertama A6KLB). 

Dari cerita di atas dapat kita ketahui A2KLB dan 

A6KLB selain bercerita tentang mahkluk hidup (manusia) juga 

memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan menceritakan 

benda-benda lain (benda mati) yang dikenalinya. Berdasarkan  

tiga puluh enam cerita atas gambar dari  sembilan anak sebagai 

responden selama empat kali penelitian ditemukan dua puluh 

delapan cerita yang menyebutkan benda mati dalam isi 

ceritanya. 

c. Cerita tentang benda mati yang dianggap  mempunyai jiwa atau 

bernyawa seperti manusia. Hal itu disebabkan oleh kemampuan 

anak dalam mengembangkan imajinasinya untuk memberikan ciri-

ciri kemanusiaan pada segala sesuatu sungguh besar, sehingga 

benda-benda matipun mereka ubah seolah-olah hidup, berbicara, 

bertingkah laku, dan berperasaan seperti manusia. (Menulis Cerita 

Anak.rtf dalam uny.ac.id/13-06-2013). Sebagaimana pendapat 

Hurlock (1978: 12-22) tentang cara-cara anak mengekspresikan 

kreativitasnya, salah satunya dengan Animisme, yaitu 
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kecenderungan menganggap semua benda mempunyai nyawa. 

Mereka menganggap bahwa benda-benda di sekitarnya seperti 

pintu, pohon atau boneka juga bertingkah laku seperti manusia. 

Cerita anak kelompok B yang sesuai dengan pendapat di atas 

adalah sebagai berikut: 

Gambarku tentang Hotel 

Aku pergi ke hotel, itu aku sama eyang, papah, mamah, adik dua, 

kakak juga dua, lalu aku turun dari hotel lalu pergi ke desa, di 

sana aku lihat bebek, bola karet, habis itu semua ke gunung terus 

mengambil buah apel, ada rumput, ada air, aku lihat awan 

banyak, lihat burung hitam, matahari ada tiga papahnya jahat 

karena ngracuni bebek satu), ibu sama adiknya.  (Cerita hari 

pertama A5KLB). 
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Gambarku tentang taman 

 Aku sama mbak Intan dan mas Varen (itu cowok tinggi seperti 

orangtua), ini aku ke taman lihat-lihat taman, aku melihat pohon 

kelapa terus sama mbak Intan ambil kelapa terus airnya diminum, 

aku lihat bendera kena angin, aku lihat rumah aku masuk, aku 

lihat tulisan di awan” Raras mbak Intan sama mas Varen 

mau pulang karena mau hujan tidak bawa payung,  yang 

menulis putri (kata papahku putri itu  surga). ( cerita hari 

Dari cerita A5KLB dan A2KLB dapat kita lihat, bahwa 

dalam mengekspresikan kreativitasnya melalui cerita keduannya 

memasukan unsur atau mengimajinasikan benda mati yaitu 

matahari dan awan yang dapat berbuat sesuatu seperti manusia.  

Berdasarkan tiga puluh enam cerita atas gambar dari  

sembilan anak sebagai responden selama empat kali penelitian 

ditemukan empat cerita yang menceritakan benda mati mempunyai 

kekuatan seperti benda hidup. 
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. Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan dalam melakukan penelitian yaitu adanya kendala-kendala 

yang ditemui oleh peneliti pada saat melakukan penelitian di TK ABA 35, salah 

atu kendalanya yaitu: 

Adalah kendala yang berhubungan dengan hari penelitian. Hari penelitian 

yang sudah dijadwalkan oleh peneliti kadang-kadang tidak dapat dilakukan  

secara  maksimal, hal itu dikarena anak (responden) ada yang tidak masuk 

sekolah, sehingga penelitian terhadap anak (responden) tersebut dilakukan oleh 

peneliti pada hari yang lain. Penelitian itu meliputi observasi di lapangan pada 

saat anak menggambar maupun pada saat anak menceritakan gambar.      

Namun demikian kendala yang tidak terlalu mengganggu jalannya 

penelitian karena masih dapat diganti hari yang lain. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN  

Melalui kegiatan bercerita dengan gambar kemampuan motorik halus dan 

berbahasa anak akan terasah. Gambar dan cerita yang dibuat anak biasanya tidak 

lepas dari benda-benda yang pernah dilihat atau  pengalaman yang pernah dialami 

oleh anak dengan benda-benda tersebut, baik berupa benda  hidup maupun benda 

mati. Ada pula anak yang mempunyai imajinasi lebih tinggi, dimana anak sering 

kali menganggap benda-benda mati juga mempunyai kekuatan seperti benda 

hidup (manusia) dalam berbuat dan bertingkah laku. 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan, bahwa anak 

kelompok B TK ABA 35 sudah mampu  mengekspresikan kreativitasnya melalui 

kegiatan bercerita dengan gambar yang dibuat sendiri, dimana anak mampu 

berimajinasi dengan cerita nyata maupun khayalan yang mereka tuangkan melalui 

kegiatan menggambar. Gambar yang dibuat merupakan hasil dari pengalaman 

atau intraksi dengan lingkungan, hal ini merupakan proses dari seorang anak 

dalam menemukan hubungan-hubungan dan membuat kombinasi-kombinasi baru 

yang mencerminkan kelancaran, keluwesan dan orisinalitas dalam berpikir dan 

berkarya.  

 

 

 



179 
 

 
 

B. SARAN 

Hendaknya orangtua maupun guru memberikan kebebasan dan fasilitas 

yang cukup dalam mendukung kegiatan anak untuk mengekspresikan 

kreativitasnya. Supaya anak dapat berkarya sesuai dengan jalan pikirannya, 

sehingga mereka mampu mengembangkan potensi intelektual, imajinasi, ekspresi, 

kepekaan kreatif dan ketrampilan yang mereka miliki dimasa yang akan datang. 

Khususnya kebebasan dalam mengekspresikan kreativitasnya melalui kegiatan 

bercerita dengan gambar.   
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   PROFIL TK ABA 35 SEMARANG 
 

 

Nama sekolah  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 (ABA 35) 

NIS    : 004410 

NSS   : 002030113 

Propinsi  : Jawa Tengah 

Kota   : Semarang 

Kecamatan  : Semarang Utara 

Desa/Kelurahan : Panggung Lor 

Jalan & No  : Tanggul Mas VIII/307 

Kode pos  : 50171  

Telp   : (024) 70110677 
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           MATRIK KEBUTUHAN DATA dan RENCANA PENGAMBILAN 

DATA  

 

 

 

 

 DATA YANG 

DIBUTUHKAN 

SUMBE

R DATA 

TEKNIK 

PENGAMB

ILAN 

DATA 

I. 1. Kegiatan anak (responden): 

a. Menggambar  bebas 

 

 

b Mewarnai gambar yang dibuat. 

 

 

 

 

c. Menceritakan gambar yang dibuat. 

 

 

• Orisinil 

gambar dan 

bentuk 

gambar 

• Kerapian 

/keindahan 

dalam 

mewarnai 

gambar yang 

dibuat 

• Kemampuan 

anak 

menceritakan 

gambar yang 

dibuat 

 

Anak  

 

Observasi  
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2. pertanyaan untuk  responden: 

a. Apakah kamu suka 

menggambar? Mengapa ? 

b. Dimana biasanya kamu 

menggambar? 

c. Menggambar apa yang 

kamu sukai? 

d. Apakah kamu juga suka 

mewarnai gambar yang 

kamu buat? Dengan apa 

kamu mewarnai? 

• Apakah Apakah kamu senang 

dibantu orang lain dalam 

memilih dan mewarnai 

gambarmu? kamu juga suka 

menceritakan gambar yang 

kamu buat kepada orang lain? 

Kalau kamu tidak suka 

mengapa? Kalau kamu suka.  

e. Dengan siapa kamu sering 

menceritakan?    

 

 

 

• Suka /tidak 

anak 

terhadap 

kegiatan 

menggambar  

• Bagaimana 

anak 

mengimplem

entasikan 

kesukaan 

pada kegiatan 

menggambar 

 

 

 Anak  

 

 

wawancara 
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II. 

  

Pertanyaan untuk orangtua : 

a. Apakah di rumah anak suka 

dengan kegiatan menggambar? 

 

b. Apakah anak juga suka mewarnai 

gambar yang dibuatnya? 

 

c.Gambar apa yang sering anak buat 

di rumah ? 

 

d.Apakah orangtua juga 

mengarahkan saat anak menggambar 

atau mewarnai di rumah? 

 

e.Apakah anak suka menceritakan 

gambar yang dibuat?  

 

 

• Bagaimana 

peran 

orangtua 

dalam 

mendukung 

kegiatan 

menggambar 

anak  
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 INSTRUMEN WAWANCARA 

1.  Pertanyaan untuk anak (responden) 

a. Apakah kamu suka menggambar? Mengapa ? 

b. Dimana biasanya kamu menggambar? 

c. Menggambar apa yang kamu sukai? 

d. Apakah kamu juga suka mewarnai gambar yang kamu 

buat? Dengan apa kamu mewarnai? 

e. Apakah kamu juga suka menceritakan gambar yang 

kamu buat kepada orang lain? Kalau kamu tidak suka 

mengapa? Kalau kamu suka. Dengan siapa kamu 

sering menceritakan?    

2. Pertanyaan untuk orangtua anak 

a. Apakah di rumah anak suka dengan kegitan 

menggambar? 

b. Apakah anak juga suka mewarnai gambar yang 

dibuatnya? 

c. Gambar apa yang sering anak buat di rumah ? 

d. Apakah orangtua juga mengarahkan saat anak 

menggambar atau mewarnai di rumah? 

e. Apakah anak suka menceritakan gambar yang dibuat?  
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     Tabel  6: Instrumen Observasi 

                 INDIKATOR  KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 Kegiatan anak (responden) 

 

a. Menggambar bebas 

 

 

• Gambar anak orisinil (gambar 

dibuat sendiri) 

• Bentuk gambar porposional 

  

b. Mewarnai gambar yang 

dibuat  

 

 

• Keberanian memainkan warna. 

• Kerapian dan keindahan dalam 

mewarnai gambar. 

  

c. Menceritakan gambar yang 

dibuat 

 

• Anak dapat menceritakan 

gambar yang dibuatnya dengan 

bahasa  

sendiri. 
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     WAWANCARA    

     Hari/Tanggal: Selasa, 6 Nopember 2012  

                            Responden:A1KLB                                                      

       Tempat     :  TK ABA 35    

   

         Pertanyaan                  Jawaban 

1. Apakah kamu suka menggambar? 

Mengapa? 

Suka. Soalnnya aku suka gambar yang 

bagus, indah. 

2. Dimana biasanya kamu menggambar? Buku/kertas untuk menggambar 

3. Dengan apa kamu menggambar? Pensil biasa, karena kalau salah biasa 

dihapus. 

4. Gambar apa yang kamu sukai? Rumah, gunung, pantai. Karena kalau 

digambar bagus.   

5. Apakah kamu juga suka memberi warna 

pada gambar yang kamu buat? Kalau 

suka dengan apa kamu mewarnainya? 

• Apakah kamu senang dibantu orang lain 

dalam memilih dan mewarnai 

gambarmu? 

Suka mewarnai gambarnya, biar 

gambarnya bagus. Mewarnai dengan pensil 

warna. 

 

 

Tidak senang. Aku mewarnai sendiri 

6. Apakah kamu juga suka menceritakan 

gambar yang kamu buat? Dengan siapa 

biasanya kamu ceritakan ? 

Tidak, karena aku di rumah tidak ada 

teman, tapi  kalau ada tak kasih tahu.   
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                                               WAWANCARA 

   Hari/Tanggal: Selasa, 6 Nopember 2012   

              Responden   :   A2KLB                                                       

   Tempat          :  TK ABA 35     

   

        Pertanyaan                  Jawaban 

1. Apakah kamu suka menggambar? 

Mengapa? 

Suka. Karena enak dan aku senang 

mengambar.  
2. Dimana biasanya kamu menggambar? Kertas , buku gambar dan pakai meja 

3. Dengan apa kamu menggambar? Pensil warna. Kalau pakai pensil warna 

gambarnya bagus. 

4. Gambar apa yang kamu sukai? Gambar rumah. Karena rumahnya bagus dan 

besar
5. Apakah kamu juga suka memberi warna 

pada gambar yang kamu buat? Kalau 

suka dengan apa kamu mewarnainya?  

• Apakah kamu senang dibantu orang lain 

dalam memilih dan mewarnai 

gambarmu? 

Suka kasih warna, biar gambarnya bagus. 

Pakai pensil warna 

 

 

 

Aku pilih warna sendiri kesukaanku 

6. Apakah kamu juga suka menceritakan 

gambar yang kamu buat? Dengan siapa 

biasanya kamu ceritakan ? 

Iya aku ceritakan sama mamah, kakak dan 

Yang Ti. 
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WAWANCARA 

   Hari/Tanggal: Selasa, 6 Nopember 2012   

                         Responden:A3KLB                                                       

   Tempat          :  TK ABA 35     

   

         Pertanyaan                  Jawaban 

1. Apakah kamu suka menggambar? Suka, karena enak/ menyenangkan 

2. Dimana biasanya kamu menggambar? Dibuku gambar 

3. Dengan apa kamu menggambar? Pensil biasa, karena kalau di rumah aku 

tidak punya spidol 

4. Gambar apa yang kamu sukai? Gambar tentang gunung, karena 

gunung itu bagus 

5. Apakah kamu juga suka memberi warna 

pada gambar yang kamu buat? Kalau suka 

dengan apa kamu mewarnainya? 

• Apakah kamu senang dibantu orang lain 

dalam memilih dan mewarnai gambarmu? 

Gambarnya diwarnai biar bagus. 

Dengan krayon mewarnainya. 

 

 

 

Pilih sendiri warnanya, tapi kalau 

dikasih tahu mamah mau. 

6. Apakah kamu juga suka menceritakan 

gambar yang kamu buat? Dengan siapa 

biasanya kamu ceritakan ? 

Suka diceritakan gambarnya. 

Diceritakan sama mbak Ara. 
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WAWANCARA 

    Hari/Tanggal: Selasa, 6 Nopember 2012   

                          Responden:A4KLB                                                       

   Tempat          :  TK ABA 35     

   

         Pertanyaan                 Jawaban 

1. Apakah kamu suka menggambar? 

Mengapa? 

Suka. Karena pingin terus menggambar 

2. Dimana biasanya kamu menggambar? Kertas

3. Dengan apa kamu menggambar? Pensil biasa. Karena biar bisa dihapus 

kalau salah. 

4. Gambar apa yang kamu sukai? Rumah. Karena bisanya gambar rumah. 

5. Apakah kamu juga suka memberi warna 

pada gambar yang kamu buat? Kalau 

suka dengan apa kamu mewarnainya? 

• Apakah kamu senang dibantu orang lain 

dalam memilih dan mewarnai 

gambarmu? 

Ya suka dikasih warna. Biar bagus 

gambarnya. Pakai krayon. 

 

 

 

Pilih warna sendiri. 

6. Apakah kamu juga suka menceritakan 

gambar yang kamu buat? Dengan siapa 

biasanya kamu ceritakan ? 

Tidak. Karena aku malu 
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WAWANCARA 

   Hari/Tanggal: Selasa, 6 Nopember 2012   

                    Responden:A5KLB                                                       

   Tempat          :  TK ABA 35     

   

         Pertanyaan                  Jawaban 

1. Apakah kamu suka menggambar? 

Mengapa? 

Suka. Karena bisa membentuk kreasi  

2. Dimana biasanya kamu 

menggambar? 

Di kertas lipat (karena untuk mengambar 

yang kecil-kecil), buku gambar.  

3. Dengan apa kamu menggambar? Kuas, pensil biasa. Karena biar ada hitam-

hitamnya dan bagus. 

4. Gambar apa yang kamu sukai? Rumah barby. Karena atapnya semua 

tinggi terutama yang ada benderanya. 

5. Apakah kamu juga suka memberi 

warna pada gambar yang kamu 

buat? Kalau suka dengan apa kamu 

mewarnainya? 

• Apakah kamu senang dibantu orang 

lain dalam memilih dan mewarnai 

gambarmu? 

Suka. Karena biar cantik. 

 

 

 

 

Senang pilih sendiri juga dibantu 
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6. Apakah kamu juga suka 

menceritakan gambar yang kamu 

buat? Dengan siapa biasanya kamu 

ceritakan ? 

Kadang suka, kadang tidak. Kadang kalau 

senang di certain, kadang kalau tidak 

senang tidak diceritain. Ceritanya dengan 

teman-teman. 
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WAWANCARA 

Hari/Tanggal: Selasa, 6 Nopember 2012                             

Responden:A6KLB                                                        

Tempat          :  TK ABA 35      

  

         Pertanyaan                  Jawaban 
1. Apakah kamu suka menggambar? 

Mengapa?  

Senang.  Senang gambarnya bagus-

bagus 

2. Dimana biasanya kamu menggambar? Tembok. Karena ditembok gambarnya 

bagus dikertas tidak. 

3. Dengan apa kamu menggambar? Pensil warna. Karena gambarnya bisa 

bagus. 

4. Gambar apa yang kamu sukai? Orang. Karena gambar orang gampang 

5. Apakah kamu juga suka memberi warna 

pada gambar yang kamu buat? Kalau suka 

dengan apa kamu mewarnainya? 

• Apakah kamu senang dibantu orang lain 

dalam memilih dan mewarnai gambarmu? 

 

Ya. Supaya gambarnya biar bagus.  

 

 

 

Pilih sendiri warnanya. 

6. Apakah kamu juga suka menceritakan 

gambar yang kamu buat? Dengan siapa 

biasanya kamu ceritakan ? 

Iya suka ceritakan sama mamah, 

papah. 
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WAWANCARA 

    Hari/Tanggal: Selasa, 6 Nopember 2012   

                          Responden   :   A7KLB                                                       

   Tempat          :  TK ABA 35     

   

         Pertanyaan                  Jawaban 

1. Apakah kamu suka menggambar? 

Mengapa?   

Suka menggambar. Aku suka gambar 

yang bagus-bagus. 

2. Dimana biasanya kamu menggambar? Menggambarnya pakai kertas atau buku 

gambar. 

3. Dengan apa kamu menggambar? Pensil biasa. Karena tidak punya pensil 

warna. 

4. Gambar apa yang kamu sukai? Gambar gunung. Karena gunung bagus. 

5. Apakah kamu juga suka memberi warna 

pada gambar yang kamu buat? Kalau suka 

dengan apa kamu mewarnainya? 

• Apakah kamu senang dibantu orang lain 

dalam memilih dan mewarnai gambarmu? 

Iya suka tak kasih warna gambarnya. 

Biar bagus. Pakai krayon. 

 

 

Pilih sendiri tapi kalau dikasih tahu 

mamah tidak marah. 

6. Apakah kamu juga suka menceritakan 

gambar yang kamu buat? Dengan siapa 

biasanya kamu ceritakan ? 

Tidak suka cerita. Karena memang tidak 

mau cerita.  
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WAWANCARA 

    Hari/Tanggal: Selasa, 6 Nopember 2012   

                          Responden:A8KLB                                                       

   Tempat          :  TK ABA 35     

   

         Pertanyaan                  Jawaban 

1. Apakah kamu suka menggambar? Senang. Karena enak dan aku suka 

menggambar terus. 

2. Dimana biasanya kamu menggambar? Buku gambar 

3. Dengan apa kamu menggambar? Pensil biasa. Kalau langsung pensil 

warna tidak enak. 

4. Gambar apa yang kamu sukai? Gambar mobil, gedung. Karena aku 

bisanya gambar itu.  

5. Apakah kamu juga suka memberi warna 

pada gambar yang kamu buat? Kalau suka 

dengan apa kamu mewarnainya? 

• Apakah kamu senang dibantu orang lain 

dalam memilih dan mewarnai gambarmu? 

Suka diwarnai gambarnya karena seru. 

Pakai pensil warna. 

 

 

Ndak mau dibantu pilih sendiri. 

6. Apakah kamu juga suka menceritakan 

gambar yang kamu buat? Dengan siapa 

biasanya kamu ceritakan ? 

Tidak. Tidak suka ceritakan gambar. 

Karena bunda tidak suka. 
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WAWANCARA 

   Hari/Tanggal: Selasa, 6 Nopember 2012   

                      Responden   :   A9KLB                                                       

   Tempat          :  TK ABA 35     

   

         Pertanyaan            Jawaban 

1. Apakah kamu suka menggambar? Suka menggambar. Karena lala senang.  

2. Dimana biasanya kamu 

menggambar? 

Pakai kertas dan buku gamba 

3. Dengan apa kamu menggambar? Pensil biasa. Karena suka pakai pensil biasa. 

4. Gambar apa yang kamu sukai? Gambar rumah. Karena aku suka rumah 

5. Apakah kamu juga suka memberi 

warna pada gambar yang kamu 

buat? Kalau suka dengan apa kamu 

mewarnainya? 

• Apakah kamu senang dibantu orang 

lain dalam memilih dan mewarnai 

gambarmu? 

Iya. Biar bagus.   

 

 

 

 

Pilih sendiri warnanya tapi kalau dikasih tahu 

mau. 

6. Apakah kamu juga suka 

menceritakan gambar yang kamu 

buat? Dengan siapa biasanya kamu 

ceritakan ? 

   

Suka tak ceritakan sama mamah. 
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WAWANCARA 

   Hari/Tanggal           : Jum’at, 9 Nopember 2012  

             Responden  :OTA1KLB                                                                     

   Tempat                      :  TK ABA 35    

   Jam                            :  08.00 - 09.30 WIB 

         Pertanyaan            Jawaban 

1.  Apakah di rumah anak suka dengan 

kegiatan menggambar? 

 

Suka. Waktunya ngak tentu menurut 

kemaunanya sendiri, jadi tidak bisa di 

suruh-suruh. 

2.  Apakah anak juga suka mewarnai gambar 

yang dibuatnya? 

Suka. Diwarnai pakai krayon, spidol 

3.Gambar apa yang sering anak buat di 

rumah ? 

 

Gambar gunung, pantai, rumah 

dilengkapi dengan apa yang biasa ada 

disana misalnya gunung ada matahari, 

awan , orang, sawah.    

4. Apakah orangtua juga mengarahkan saat 

anak menggambar atau mewarnai di rumah 

Suka. Tapi kadang-kadang suka marah-

marah, ngeyel katanya memang begitu.  

5.Apakah anak suka menceritakan gambar 

yang dibuat?  

 

Kadang-kadang diceritakan, sama siapa 

yang ada didekatnya waktu dia 

menggambar. Sambil menggambar dia 

ceritakan maksudnya.   
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WAWANCARA 

   Hari/Tanggal:Jum’at, 9 Nopember 2012                               

   Responden             : OTA2KLB    

   Tempat                    :  TK ABA 35    

   Jam                          :  08.00 - 09.30 WIB 

         Pertanyaan            Jawaban 

1.  Apakah di rumah anak suka dengan 

kegiatan menggambar? 

 

 

Suka, tapi dia lebih suka menggambar saat di 

kelas A, di kelas B dia agak jarang 

menggambar, dan lebih senang kalau ada 

teman yang diajak menggambar bersama.  

2.  Apakah anak juga suka mewarnai 

gambar yang dibuatnya?  

Suka, terutama kalau dapat majalah dari 

sekolah 

3.Gambar apa yang sering anak buat di 

rumah ? 

Macam-macam, misalnya bunga, gunung, 

rumah, matahari dan lain-lain.   

4. Apakah orangtua juga mengarahkan 

saat anak menggambar atau mewarnai 

di rumah? 

Ya, tetapi kalau tidak cocok pasti 

berontak/marah. 

5.Apakah anak suka menceritakan 

gambar yang dibuat?  

 

Ya. Dengan seisi rumah (orangtua dan kakak) 

juga Yang Ti, karena seharian bersama Yang 

Tinya. 
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                               WAWANCARA 

   Hari/Tanggal: Jum’at, 9 Nopember 2012                          

    Responden               : OTA3KLB      

   Tempat                      :  TK ABA 35     

   Jam                            :  08.00 - 09.30 WIB 

         Pertanyaan            Jawaban 

1.  Apakah di rumah anak suka dengan 

kegiatan menggambar? 

 

 

Sangat suka menggambar dengan tema 

bermacam-macam. Dari benda atau alam 

menurut imajinasi anak saat itu. 

2.  Apakah anak juga suka mewarnai 

gambar yang dibuatnya? 

 

Suka dan harus dengan jumlah warna yang 

beragam dalam satu objek 

3.Gambar apa yang sering anak buat di 

rumah ? 

Gunung, rumah, orang, kapal, televise 

4. Apakah orangtua juga mengarahkan 

saat anak menggambar atau mewarnai di 

rumah 

Tidak. Orangtua hanya mengawasi apa 

keinginan anak. Semua anak yang punya 

keinginan.     

5.Apakah anak suka menceritakan gambar 

yang dibuat?  

 

Dia akan menceritakan apa saja yang dia 

gambar dengan ibu dan kakaknya. 
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WAWANCARA 

    Hari/Tanggal: Jum’at, 9 Nopember 2012                          

    Responden               :  OTA4KLB      

   Tempat                      :  TK ABA 35     

   Jam                            :  08.00 - 09.30 WIB 

         Pertanyaan            Jawaban 

1.  Apakah di rumah anak suka 

dengan kegiatan menggambar? 

 

Ya, menurut anak setelah ditanya 

tantenya, karena menggambar kegiatan 

yang mengasyikan.   
2.  Apakah anak juga suka 

mewarnai gambar yang 

dibuatnya?

Ya suka, supaya gambarnya menarik dia 

suka mewarnai gambarnya. 

3.Gambar apa yang sering anak 

buat di rumah ? 

Rumah, bentuk rumah lebih mudah 

karena hanya membuat garis lurus atau 

miring
4. Apakah orangtua juga 

mengarahkan saat anak 

menggambar atau mewarnai di 

rumah 

Ya, mengarahkanya agar tidak keluar 

garis dan mengarahkan untuk penyesuaian 

warna. 

5.Apakah anak suka menceritakan 

gambar yang dibuat?  

 

Suka cerita, terutama sama saya (ibunya). 

Cerita gambar yang dibuat biasanya 

dihubungkan dengan tokoh karakter 

kartun yang disukai. Misalnya: barby, 

doraemon dll. 
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WAWANCARA 

    Hari/Tanggal    : Jum’at, 9 Nopember 2012   

                      Responden:OTA5KLB                                                          

   Tempat             :  TK ABA 35    

   Jam                   :  08.00 - 09.30 WIB 

         Pertanyaan            Jawaban 

1.  Apakah di rumah anak suka 

dengan kegiatan menggambar? 

 

 

Kadang-kadang , kalau pas dia ingin 

menggambar, kalau tidak ya tidak, dia 

lebih senang bermain bersama teman-

temannya, seperti: pasar-pasaran pakai 

tepung, sekolah-sekolahan dan lain-lain.   

2.  Apakah anak juga suka 

mewarnai gambar yang dibuatnya? 

 

Tidak suka diwarnai, dia kalau mewarnai 

biasanya gambar yang sudah jadi seperti  

gambar dimajalah. 

3.Gambar apa yang sering anak 

buat di rumah ? 

 

Matahari dengan jumlah lebih dari satu 

bahkan satu buku bisa bentuknya 

matahari semua dan bentuk orang dengan 

jumlah banyak tapi bentuknya seperti 

lidi4. Apakah orangtua juga 

mengarahkan saat anak 

menggambar atau mewarnai di 

rumah 

Kadang-kadang, tapi jarang saya lebih 

memberikan kebebasan saat anak 

menggambar atau mewarnai supaya anak 

punya rasa percaya diri. 
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5.Apakah anak suka menceritakan 

gambar yang dibuat?  

 

Ya, biasanya kalau dia lagi ingin 

menggambar dan langsung diceritakan 

kepada siapa saja yang ada saat itu dan 

biasanya ceritanya penuh dengan 

khayalan.   
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WAWANCARA 

    Hari/Tanggal           : Sabtu, 10 Nopember 2012  

               Responden       :OTA6KLB           

   Tempat                      :  TK ABA 35    

   Jam                            :  08.00 - 09.30 WIB 

         Pertanyaan            Jawaban 

1.  Apakah di rumah anak suka 

dengan kegiatan menggambar? 

 

Suka, dia suka menggambar sesuatu 

yang dia bisa. 

2.  Apakah anak juga suka mewarnai 

gambar yang dibuatnya? 

 

Suka, sehabis menggambar biasanya 

langsung diwarnai, biar bagus gitu. 

3.Gambar apa yang sering anak buat 

di rumah ? 

 

Gambar rumah, orang, love, bintang, 

segitiga, lingkaran, pohon, mobil.  

4. Apakah orangtua juga 

mengarahkan saat anak menggambar 

atau mewarnai di rumah 

Iya, kalau dia tidak bisa saya ajarin 

cara-caranya biar bisa. 

5.Apakah anak suka menceritakan 

gambar yang dibuat?  

 

Iya, dengan mamah dan papahnya, tapi 

dia lebih dekat dengan (saya) mamah. 
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WAWANCARA 

    Hari/Tanggal           : Sabtu,10 Nopember 2012  

               Responden  :OTA7KLB                                                                     

   Tempat                      :  TK ABA 35    

   Jam                            :  08.00 - 09.30 WIB 

         Pertanyaan            Jawaban 

1.  Apakah di rumah anak suka 

dengan kegiatan menggambar? 

 

Suka. Bahkan hampir setiap hari, Azril 

menggambar apa saja yang ada 

disekitarnya.  

2.  Apakah anak juga suka mewarnai 

gambar yang dibuatnya? 

 

Suka. Azril mewarnai dengan warna 

menurut dengan imajinasinya.   

3.Gambar apa yang sering anak buat 

di rumah ? 

 

Gunung, tapi tidak ada yang spesifik 

apa yang ada dalam pikirannya saat itu 

langsung digambar.  

4. Apakah orangtua juga 

mengarahkan saat anak menggambar 

atau mewarnai di rumah 

Ya. Saya hanya mengarahkan gambar 

yang sudah dibuat azril perlu ditambah 

atau dikurangi gambar yang sudah 

dibuat dan anaknya  mau. 

5.Apakah anak suka menceritakan 

gambar yang dibuat?  

 

Ya. Azril bercerita apa yang 

digambarkan kepada saya atau mbake 
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WAWANCARA 

   Hari/Tanggal           :  Sabtu,10 Nopember 2012  

            Responden  :OTA8KLB                                                                     

   Tempat                      :  TK ABA 35    

   Jam                            :  08.00 - 09.30 WIB 

         Pertanyaan            Jawaban 

1.  Apakah di rumah anak suka dengan 

kegiatan menggambar? 

 

Tidak begitu suka, karena anak lebih 

suka dengan belajar berhitung. 

2.  Apakah anak juga suka mewarnai 

gambar yang dibuatnya? 

 

Ya, anak juga suka mewarnai 

gambarnya. 

3.Gambar apa yang sering anak buat di 

rumah ? 

 

Rumah dan mobil. 

4. Apakah orangtua juga mengarahkan 

saat anak menggambar atau mewarnai 

di rumah 

Ya, tapi anaknya suka dengan selera 

gambar dan warna yang disuka dan 

diinginkan. 

5.Apakah anak suka menceritakan 

gambar yang dibuat?  

 

Tidak juga. 
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WAWANCARA 

    Hari/Tanggal           :  Sabtu,10 Nopember 2012  

               Responden  :OTA9KLB                                                                     

   Tempat                      :  TK ABA 35    

   Jam                            :  08.00 - 09.30 WIB 

         Pertanyaan            Jawaban 

1.  Apakah di rumah anak suka 

dengan kegiatan menggambar? 

 

Kadang-kadang karena sekarang lebih 

suka belajar menulis, berhitung dan 

membaca. 

2.  Apakah anak juga suka mewarnai 

gambar yang dibuatnya? 

Ya, karena biar lebih bagus dan 

menarik kalau dipandang .  

3.Gambar apa yang sering anak buat 

di rumah ? 

Lala lebih sering menggambar rumah-

rumahan. 

4. Apakah orangtua juga 

mengarahkan saat anak menggambar 

atau mewarnai di rumah 

Ya, terkadang kita sebagai orangtua 

mengarahkan anak agar gambarnya 

lebih bagus, lebih cantik, kreatif dan 

lebih indah. 

5.Apakah anak suka menceritakan 

gambar yang dibuat?  

 

Ya, biasanya senang bercerita dengan 

saya (ibunya).  
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 Kegiatan  penelitian hari pertama  

 Penelitian yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 1-11-2012. 

Dimana dalam kegiatan pertama ini, kegiatan diawali dengan kegiatan 

rutin seperti berbaris, berdoa, bersalam yang dipimpin oleh anak secara 

bergantian. Pada hari ini yang bertugas adalah A6. Dilanjutkan dengan 

kegiatan awal yang antara lain diisi kegiatan fisik motorik di luar kelas 

yaitu anak diminta untuk menirukan gerakan binatang yang diperagakan 

oleh salah satu anak secara bergantian dengan menyanyikan lagu 

“kupikir-pikir satu dua tiga, kupikir-pikir satu dua tiga, kupikir-pikir satu 

dua tiga, ikuti A1. Ikut, ikut, ikuti A1, ikuti A1 sekarang juga (dilakukan 

dengan bergantian oleh A5, A7,A4, A9)”. Selesai kegiatan fisik motorik, 

dilanjutkan dengan kegiatan bercakap-cakap  di dalam kelas tentang apa 

yang ingin anak-anak  ceritakan hari ini kepada guru maupun teman. Ada 

yang ingin bercerita tentang teman-teman di rumah, ada yang ingin 

bercerita tentang pergi ke suatu tempat dan lain-lain. Untuk kepentingan 

penelitian, maka sebelum anak-anak kelompok B bercerita, pada kegiatan 

inti anak-anak diminta untuk menggambar bebas, dengan menggunakan 

spidol warna-warni pada kertas ukuran A4 yang sudah disiapkan. Setelah 

selesai menggambar, anak satu persatu diminta maju ke depan dengan 

membawa  hasil karya gambar  yang dibuat,  kemudian menceritakannya 

kepada guru dan teman-teman. Setiap kata yang terucap  atas gambar 

yang diceritakan, peneliti catat sebagai hasil observasi terhadap cerita atas 

gambar yang dibuat oleh anak. Setelah selesai anak diminta untuk 
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istirahat, dilanjutkann dengan cuci tangan, berdoa sebelum makan 

dilanjutkan dengan makan bekal setelah selesai ditutup dengan doa 

sesudah makan. Kemudian dilanjutkan dengan  kegiatan penutup yaitu 

guru meminta pendapat atas gambar yang dibuat oleh anak A1 sampai A9 

kepada semua anak-anak di dalam  kelas itu. “sudah bagus atau belum 

gambar A1 dan seterusnya”, maka kalau sudah bagus anak-anak akan 

menjawab “bagus” dan kalau belum anak-anak akan menjawab “belum 

bagus”. Setelah itu dilanjutkan  mengulas kegiatan hari ini dan membahas 

kegiatan yang akan dilaksanakan untuk besok kemudian berdoa pulang, 

salam, pulang. Berikut adalah hasil dari penelitian di hari pertama. 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A1KLB 

        HARI PERTAMA 

  

Hari / Tanggal : Kamis, 1- Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar :  

A1KLB sudah dapat mengekspresikan 

gambar  sesuai dengan ide maupun 

kreativitasnya. 

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar pada hari pertama penelitian 

sudah baik (proporsional). 

c. Keterangan :  

A1KLB menggambar tentang  rumah yang 

dikelilinggi bunga dan pohon. Di halaman 

luar ada kolam ikan, di atas rumah ada 

burung dan kupu-kupu. A1KLB juga 

menggambar orang, yaitu papah, mamah, 

mbak Cika yang naik pohon dan papahnya 

Cika yang marah.    
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      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna - 

           b.   Kerapian warna               - 

      3)   Bercerita sesuai dengan gambar  : 

Anak sudah dapat menceritakan gambar 

yang dibuatnya dengan baik, dimana antara 

gambar yang dibuat dengan cerita yang 

disampaikan cukup runtut. Anak bercerita 

tentang rumah dengan berbagai aktivitasnya 

yang dilakukan oleh penghuninya dan  

menceritakan tentang keadaan di luar rumah. 

Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

Waktu  : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A2KLB 

      HARI PERTAMA  

  

Hari / Tanggal : Kamis, 1- Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar:  

A2KLB sudah dapat mengekspresikan 

gambar sesuai  dengan ide maupun 

kreativitasnya. 

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar pada hari pertama penelitian 

ada yang sudah proposional seperti rumah, 

awan, bunga-bunga, namun untuk gambar 

pohon masih kurang proposional. 

c. Keterangan : 

A2KLB menggambar rumah yang ada 

tamannya yang ada pohon kelapa dan 

bendera. A2KLB menceritakan dirinya dan  

saudaranya, namun anak tidak menggambar 

bentuk manusia. A2KLB  juga menggambar 

tentang awan yang  bisa mengirimkan pesan 
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(anak  mengimajinasikan benda mati seperti 

benda hidup).  

      2)   Mewarnai gambar:  

           a.   Keberanian memainkan warna  - 

           b.   Kerapian warna                - 

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar : 

Anak  dalam bercerita sudah sesuai dengan 

dengan gambar, dimana anak  menceritakan 

tentang kegiatan bersama yang anak lakukan 

bersama dengan saudaranya. Anak  dalam 

hal ini berimajinasi berimajinasi selain 

dengan benda hidup juga dengan benda mati 

statis dan benda mati bergerak. 

Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

Waktu  : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A3KLB 

       HARI PERTAMA 

  

Hari / Tanggal : Kamis, 1- Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A3KLB sudah dapat mengekspresikan 

gambar sesuai dengan  ide maupun 

kreativitasnya. 

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar A3KLB pada hari pertama 

penelitian sudah proposional. 

c. Keterangan:  

A3KLB menggambar bangunan masjid, 

yang di halamannya terdapat pohon kelapa, 

di depannya  terdapat sawah dan di atasnya 

terdapat burung enam ekor yang sedang 

terbang dan awan yang sangat besar. 
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      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna - 

           b.   Kerapian warna 

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar  : 

 Anak   sudah dapat bercerita sesuai dengan 

gambar yang dibuatnya, bahasa yang 

disampaikan cukup singkat,  namun jelas 

maknanya, dimana  bercerita tentang 

lingkungan yang ada di sekitar masjid 

tempat tinggal anak. 

Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

Waktu  : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A4KLB 

       HARI PERTAMA 

  

Hari / Tanggal : Kamis, 1- Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A4KLB sudah dapat mengekspresikan 

gambar sesuai dengan ide maupun 

kreativitasnya, walaupun sebelumnya kurang 

percaya diri saat mau menggambar yaitu 

dengan mengganti kertas gambarnya karena 

menurut A4KLB  gambar yang sudah 

dibuatnya salah.   

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar A4KLB pada hari pertama 

penelitian belum proposional, terutama 

bentuk orang, dimana badannya  yang masih 

seperti lidi. 

c. Keterangan : 

A4KLB menggambar bentuk rumah yang di 

halamanya ada bunga dan kupu-kupu, 
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A4KLB bercerita tentang burung tapi dalam 

gambar tidak ada burung. A4KLB 

menggambar orang yang terdiri dari ayah, 

adik dan dirinya sendiri, dengan bentuk 

badan seperti lidi. 

      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna - 

           b.   Kerapian warna               - 

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar    

Anak  dalam bercerita belum sesuai dengan 

gambar yang dibuatnya dan cerita yang 

disampaikan belum runtut, sehingga 

maknanya sulit dipahami, dimana anak 

bercerita tentang rumah saudaranya yang 

ada di Surabaya. 

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 

 

 

 

   

 

 



227 
 

 
 

  CATATAN LAPANGAN  

            A5KLB 

      HARI PERTAMA 

Hari / Tanggal : Kamis, 1- Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A5KLB sudah dapat mengekspresikan 

gambar sesuai ide dan kreativitasnya. 

 Bentuk gambar: 

Ben 

tuk gambar A5KLB belum proposional 

terutama pada bentuk orang, masih seperti 

lidi. 

b. Keterangan:  

A5KLB menggambar bangunan hotel, 

menggambar keluarganya yang terdiri dari:  

dirinya sendiri, eyang, papah, mamah adik 

dua dan kakak dua ( dengan bentuk orang 

seperti lidi). A5KLB juga menggambar 

tentang suasana desa yang ada gunung, 

bebek dan pohon apel. Di atas langit A5KLB 

menggambar tentang awan yang banyak 
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juga tiga bentuk matahari.  Yang dapat 

bertingkah laku seperti manusia yaitu dapat 

berbuat jahat. 

      2)   Mewarnai gambar: 

           a.   Keberanian memainkan warna - 

           b.   Kerapian warna               

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar      

Anak dalam menceritakan gambar yang 

dibuatnya sudah sesuai dengan gambar, 

namun bahasa yang digunakan 

mencerninkan tingginya imajinasi anak 

dalam menyampaikan ide maupun 

pengalamannya yang tentunya tidak hanya 

berdasarkan kenyataan namun juga khayalan 

yang anak ciptakan sendiri, seperti anak   

bercerita tentang matahari yang jumlahnya 

tiga  dan salah satunya mempunyai sifat 

yang jahat. 

Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

Waktu  : Jam 09.00-11.00 WIB 
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 CATATAN LAPANGAN  

             A6KLB 

      HARI PERTAMA 

  

Hari / Tanggal : Kamis, 1- Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A6KLB sudah dapat mengekspresikan 

gambar sesuai ide dan kreativitasnya, 

walupun masih kurang percaya diri saat 

menggambar dengan melihat gambar teman. 

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar A6KLB pada hari pertama 

penelitian masih belum proporsional. 

c. Keterangan :  

A6KLB menggambar bangunan toko ADA, 

masjid dengan dua bintang kecil di atas 

kanan dan kirinya, jalan batu, kolam renang 

dan  pohon apel (yang bentuknya kecil), 

A6KLB  juga menggambar orang yaitu: 

papah, mamah dan temannya (dengan 
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bentuk  satu orang seperti lidi dan tiga orang 

seperti kelinci). 

      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna 

           b.   Kerapian warna 

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar: 

Anak dalam menceritakan gambarnya masih 

kurang percaya diri, hal ini terlihat kadang 

anak masih harus diingatkan dalam 

menceritakan apa yang telah anak  bentuk 

dalam gambar itu. Sehingga makna dari 

gambar itu belum bisa diketahui  

sepenuhnya  dan cerita yang disampaikan 

terkesan diulang-ulang. 

Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

Waktu  : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A7KLB 

        HARI PERTAMA 

  

Hari / Tanggal : Kamis, 1- Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar:  

A7KLB sudah dapat menggambar sesuai 

dengan ide dan kreativitasnya. 

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar A7KLB sudah proposional. 

c. Keterangan: 

A7KLB menggambar masjid, lima pesawat 

yang di dalamnya ada penjahatnya tiga 

mobil yang salah satu mobil itu menabrak 

orang hingga mati dan ditangkap pak polisi. 

A7KLB  juga menggambar dua orang yaitu: 

pak polisi dan orang yang mati ditabrak 

mobil (keduanya bentuknya seperti 

manusia). A7KLB menggambar rumah dan 

rumput. 
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      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna - 

           b.   Kerapian warna               - 

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar      

Anak dalam menceritakan gambar yang 

dibuatnya sudah punya rasa percaya diri dan 

menceritakannya dengan runtut dan cerita 

yang disampaikan mencerminkan tingginya 

imajinasi anak dalam menyampaikan idenya, 

sehingga makna gambar yang dibuat seakan-

akan penuh dengan khayalan anak. 

Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

Waktu  : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A8KLB 

       HARI PERTAMA 

  

Hari / Tanggal : Kamis, 1- Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar : 

A8KLB sudah dapat mengekspresikan 

gambar sesuai dengan ide dan 

kreativitasnya. 

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar sudah dapat diketahui 

maknanya, walaupun ada bentuk yang masih 

kurang proposional seperti: bentuk orang. 

c. Keteranagan: 

A8KLB menggambar masjid, yang ada 

pohon kelapanya, pada salah satu pohon ada 

monyet yang sedang menggambil kelapa,di 

atas masjid ada sembilan burung, kupu-

kupu,matahari dan awan.  A8KLB bercerita 

tentang  banguanan  kantor tapi tidak ada 

gambar kantor. A8KLB menggambar lima 
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orang yaitu : A8KLB sendiri, mamah, papah 

dan temannya( dengan bentuk sama seperti 

lidi).    

      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna - 

           b.   Kerapian warna               - 

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar    

Anak dalam bercerita kurang sesuai dengan 

gambar yang dibuatnya, dimana apa yang 

diceritakan adalah  kegiatan yang pernah 

dialami anak  bersama saudara dan kedua 

orangtuanya, dan  gambar yang dicerita 

tersebut tidak lepas dari tambahan khayalan 

yang diciptakan sendiri oleh anak. 

Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

Waktu  : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A9KLB 

        HARI PERTAMA 

  

Hari / Tanggal : Kamis, 1- Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar:  

A9KLB sudah dapat mengekspresikan 

gambar sesuai dengan ide dan 

kreativitasnya. 

 Bentuk gambar: 

Bentuk gambar sudah proporsional. 

b. keteranagan: 

A9KLB menggambar bentuk  dua Tugu 

Monas ( besar dan kecil), rumah , kolam 

ikan, taman bunga, A9KLB juga 

menggambar daun tapi bentuknya tidak 

seperti daun, A9KLB  juga menggambar 

awan, menggambar dua orang tapi kecil-

kecil. Bentuk yang satu seperti orang tapi  

yang satunya seperti orang-orangan sawah. 
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      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna - 

           b.   Kerapian warna               - 

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar      

Cerita yang disampaikan masih kurang 

sesuai dengan apa yang anak gambarkan, 

dan dalam bercerita kadang anak  masih 

kesulitan memaknai gambar yang dibuatnya.  

Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

Waktu  : Jam 09.00-11.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 
 

 
 

FOTO BERCERITA DENGAN GAMBAR HARI KE‐1 

                 

                   A1KLB                                        A2KLB                                        A3KLB                                       A4KLB                                         A5KLB 

 

                

                         A6KLB                                                   A7KLB                                                        A8KLB                                                    A9KLB 
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 Kegiatan  penelitian hari kedua  

Penelitian dilakukan pada minggu kedua hari keempat yaitu 

hari Senin, 12-11-2012. 

Kegiatan diawali dengan upacara bendera dilanjutan berbaris, dan 

berdoa.Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan fisik motorik di luar 

kelas, yaitu kegiatan menirukan gerakkan seperti binatang, tumbuh 

tumbuhan dan lain sebagainya. Setelah itu kegiatan tanya jawab 

tentang macam-macam binatang/ciri-ciri binatang. Kemudian 

dilanjutkan pada kegiatan inti, dalam kegiatan ini anak 

dipersilahkan untuk menggambar bebas dengan menggunakan 

spidol dan kemudian anak dipersilahkan untuk menceritakan 

gambar tersebut. Setelah itu anak dipersilahkan istrirahat (bermain 

bebas, kemudian cuci tangan dan makan bekal). Pada kegiatan 

penutup anak diminta merapikan kembali mainan yang habis 

dipakai untuk bermain, mengulas kegiatan dan dilanjutkan doa 

pulang, salam. 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A1KLB 

         HARI KEDUA 

  

Hari / Tanggal : Senin, 12- Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

d. Orisinalitas gambar: 

A1KLB sudah dapat mengekspresikan 

gambar yang dibuatnya sendiri sesuai 

kreativitasnya. 

e. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar yang dibuat ada yang hampir 

sama dengan  gambar penelitian hari 

pertama seperti bentuk rumah, orang. 

f. Keterangan : 

A1KLB menggambar  bentuk rumah, hujan 

salju yang bentuknya bulat-bulat, awan, 

anak juga menyebutkan gunung salju dalam 

cerita namun digambar tidak ada, A1KLB 

juga menggambar orang yang terdiri dari 

teman dan adik dan A1KLB, yang 
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bentuknya seperti manusia dan juga 

menggambar pohon.     

 

      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna - 

           b.   Kerapian warna               - 

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar  

A1KLB dalam bercerita sudah sesuai 

dengan apa yang digambarkan, namun ada 

cerita yang tidak ada di gambar tersebut 

yang merupakan pengembangan dari 

imajinasinya anak. 

    Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



250 
 

 
 

   CATATAN LAPANGAN  

             A2KLB 

       HARI KEDUA  

 

Hari / Tanggal : Senin, 12- Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A2KLB sudah dapat mengekspresikan 

sendiri gambar yang dibuat sesuai dengan 

kreativitasnya. 

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar yang dibuat sudah baik 

(dapat dimengerti maknanya ) seperti : 

bentuk rumah, orang, kupu-kupu. 

c. Keterangan : 

A2KLB menggambar rumah, menggambar 

orang /keluarga yang terdiri dari A2KLB, 

mamah,kakak dan tante. A2KLB juga 

menggambar kolam ikan, kupu-kupu, awan, 

hujan, rumput.    

      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna - 
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           b.   Kerapian warna               - 

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar    

Gambar yang dibuat A2KLB sudah sesuai 

dengan apa yang diceritakan, dimana 

A2KLB bercerita tentang apa yang 

dilakukannya dan bercerita tentang 

lingkungan sekitar yang dilihatnya. 

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A3KLB 

         HARI KEDUA  

 

Hari / Tanggal : Senin, 12- Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar:  

A3KLB sudah dapat mengekspresikan 

gambar yang dibuat sesuai dengan 

kreativitasnya.  

b. Bentuk gambar: 

Namun bentuk gambar  seperti : pohon, 

rumput hampir sama dengan  gambar pada 

hari pertama. 

c. Keterangan : 

A3KLB menggambar 6 (enam) petak sawah, 

6 (enam) pohon kelapa, pelangi, awan dan 2 

(dua)  batu yang berwarna ungu.   

      2)   Mewarnai gambar          

                       a.   Keberanian memainkan warna - 

           b.   Kerapian warna               - 
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     3)   Bercerita sesuai dengan gambar :  

A3KLB dalam menceritakan gambar yang 

dibuatnya sudah sesuai, namun A3KLB 

masih kurang berimajinasi dalam bercerita, 

sehingga makna gambar yang dibuat benar-

benar sesuai dengan apa  yang diceritakan. 

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A4KLB 

         HARI KEDUA  

 

Hari / Tanggal : Senin, 12- Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A4KLB sudah dapat mengekspresikan 

gambar sesuai dengan kreativitasnya sendiri. 

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar sudah cukup baik, dimana 

lebih beragam dari hari pertama, namun 

masih membuat bentuk  rumah seperti 

penelitian hari pertama. 

c. Keterangan : 

A4KLB menggambar rumah, bunga, burung 

sebanyak 13 (tiga belas) ekor dan 5 (lima) 

orang yang terdiri ibu, adik, pak sopir, 

A4KLB sendiri dan temannya yang 

bentuknya seperrti lidi.   

      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna - 
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           b.   Kerapian warna               - 

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar    

A4KLB dalam menceritakan gambar yang 

dibuatnya masih sangat singkat dan A4KLB 

dalam bercerita kurang berimajinasi 

sehingga gambar yang dicertakannya masih 

kurang jelas maknanya. 

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A5KLB 

         HARI KEDUA  

 

Hari / Tanggal : Senin, 12- Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: A5KLB sudah dapat 

mengekspresikan gambar sesuai 

kreativitasnya sendiri. 

b. Bentuk gambar: 

Bentuk yang dibuat  sangat sederhana, 

namun dapat diketahui maknanya . 

c. Keterangan : 

A5KLB menggambar 3 (tiga)  tenda dan 

setiap tenda berisi kurang lebih 17(tujug 

belas) orang yang bentuknya seperti lidi. 

Mereka  adalah  kakak SD yang sedang 

kemping di hutan. A5KLB juga 

menggambar gunung, awan besar, hujan dan 

burung dan sarang burung. 
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      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna - 

           b.   Kerapian warna               - 

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar    

Gambar yang dibuat A5KLB sudah dapat 

mewakili apa yang hendak diceritakannya, 

dan  dalam menceritakan gambar yang 

dibuatnya banyak berimajinasi,  sehingga 

apa yang diceritakan A5KLB, belum tentu 

ada pada apa  gambar yang dibuatnya.  

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A6KLB 

          HARI KEDUA 

 

Hari / Tanggal : Senin, 12- Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A6KLB  pada hari kedua penelitian  

mengekspresikan sendiri/membuat  gambar  

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar pada penelitian hari kedua 

bentuknya seperti orang masih seperti 

penelitian hari pertama.  

c. Keterangan : 

A6KLB menggambar tentang kolam renang 

dan menggambar 7 (tujuh) orang/ 

keluarganya yang sedang berenang yang 

terdiri dari A6KLB, mamah, papah, om, oma 

dan tante yang mana  5 (lima) orang 

berbentuk seperti boneka dan 2(dua) orang 

seperti lidi A6KLB juga menggambar 

burung dan matahari. 



259 
 

 
 

      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna - 

           b.   Kerapian warna                        -                

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar    

Antusias A6KLB dalam menceritakan 

gambar yang dibuatnya masih sangat 

kurang, sehingga A6KLB kurang bisa 

berimajinasi saat bercerita, dan kadang-

kadang terlalu lama berpikir saat mau 

memulai bicara/cerita.  

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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CATATAN LAPANGAN 

A7KLB 

HARI KEDUA 

 

Hari / Tanggal : Senin, 12- Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A7KLB sudah dapat mengekspresikan 

gambar pada peneltian hari kedua  berbeda 

dengan gambar hari  pertama.  

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar yang dibuat sudah baik dan 

proposional. 

c. Keterangan : 

A7KLB  menggambar 4(empat) orang 

keluarga yaitu A7KLB papah, mamah, 

eyang, 2(dua) tentara yang turun dari 

pesawat terbang, A7KLB juga menggambar 

2(dua) pesawat, dan tumbuhan putri malu. 

      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna - 

           b.   Kerapian warna               - 
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     3)   Bercerita sesuai dengan gambar : 

Berdasarkan observasi terhadap A7KLB 

dalam mengekspresikan kreativitas melalui 

kegiatan bercerita dengan gambar. A7KLB 

dalam bercerita sudah sesuai dengan 

gambar. Cerita yang disampaikan adalah 

berdasarkan kenyataan / pengalaman dan  

khayalan anak yang  dipadukan menjadin 

satu. 

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A8KLB 

          HARI KEDUA  

 

Hari / Tanggal : Senin, 12- Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A8KLB mengekspresikan sendiri gambar 

pada peneltian hari kedua. 

b. Bentuk gambar: 

Pada bentuk gambar hari kedua ada gambar 

yang sama dengan hari kedua seperti : 

gambar orang, pohon, rumah. 

c. Keterangan : 

A8KLB menggambar suasana di panti 

asuhan, A8KLB  menggambar 8 (delapan) 

orang yang terdiri dari A8KLB pak sopir, 

mamah Tiara, Diana, lala, Danis dan anak 

panti asuhan yang sakit telingganya. A8KLB 

juga menggambar pohon besar, awan, 

pelangi dan matahari yang panas. 

      2)   Mewarnai gambar 



263 
 

 
 

           a.   Keberanian memainkan warna - 

           b.   Kerapian warna               - 

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar  

A8KLB dalam bercerita sudah sesuai 

dengan apa yang digambarnya, namun 

gambar yang dibuat bentuknya masih belum 

proposional, cerita yang disampaikan cukup  

singkat tapi makna dari gambar itu bisa 

diketahui melalui cerita yang 

disampaikannya. A8KLB dalam 

menceritakan gambar berdasarkan 

pengalamannya saat pergi ke panti asuhan 

cacat ganda 

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A9KLB 

                HARI KEDUA  

 

Hari / Tanggal : Senin, 12- Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas : 

A9KLB dalam mengekspresikan gambar 

pada penelitian kedua ini, anak menggambar 

sendiri sesuai kreativitasnya.   

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar yang dibuat masih sulit 

diketahui maknanya . 

c. Keterangan : 

A9KLB menggambar bangunan panti 

asuhan, menggambar 2(dua) orang teman 

yang bentuknya seperti lidi, A9KLB juga 

menggambar banyak pita-pita di halaman 

panti, responden menggambar burung dan 

awan.   

      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna - 
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           b.   Kerapian warna               - 

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar    

 A9KLB dalam bercerita belum sesuai 

dengan gambar yang dibuatnya, sehingga 

makna gambar yang dibuatnya kurang bisa 

dimengerti. 

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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 Kegiatan penelitian hari ketiga 

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada tema “Binatang”, 

sub tema binatang yang hidup di air,  Minggu kedua hari keenam, 

hari Rabu, 14-11-2012. Kegiatan dimulai dengan kegiatan awal, 

dilanjutkan dengan kegiatan motorik diluar kelas dengan bergerak 

bebas sesuai irama musik, kemudian anak diajak berjalan-jalan 

melihat kehidupan yang ada di sungai kecil dekat sekolah. Anak 

diminta untuk mengamati binatang apa saja yang hidup di sana. 

Kemudian dilanjutkan bercakap-cakap tentang hewan yang hidup 

di air dan hewan yang ada di sungai dekat sekolah. Setelah itu anak 

masuk pada kegiatan inti, dimana anak dipersilahkan untuk 

menggambar binatang yang hidup di air sesuai dengan 

pengetahuannya, kemudian dilanjutkan bercerita atas gambar yang 

dibuatnya. Cerita  dan gambar anak adalah hasil  observasi/catatan 

lapangan pada  hari ketiga penelitian. Dilanjutkann dengan istirahat 

dengan bermain bebas, kemudian suci tangan, doa makan dan 

makan bekal. Kegiatan berikutnya adalah penutup, yaitu menyanyi, 

mengulas kegiatan hari ini dan persiapan belajar hari besok, doa 

pulang salam.   
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   CATATAN LAPANGAN  

             A1KLB 

         HARI KETIGA 

  

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

g. Orisinalitas gambar: 

A1KLB pada penelitian hari ketiga, dalam 

mengekspresikan gambarnya  A1KLB  

membuat sendiri sesuai dengan 

kreativitasnya.  

h. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar antara lain berbagai macam 

ikan ,ubur-ubur dan kepiting sudah baik 

(proposional).  

i. Keterangan : 

A1KLB menggambar binatang di akuarium 

antara lain: 19 (Sembilan belas) bentuk ikan, 

dimana 4(empat) ikan bentuknya besar, 

1(satu) kepiting besar dan 1(satu) ubur-ubur 
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besar. A1KLB juga menggambar rumput 

dan batu hiasan 

      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna  

keberanian dalam memberi warna, masih 

perlu ditingkatkan, karena warnanya masih 

kurang tebal.   

           b.   Kerapian warna 

kerapian dalam mewarnai sudah bagus                

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar  

A1KLB dalam menceritakan gambar yang 

dibuatnya sudah baik, dimana A1KLB sudah 

dapat menceritakan tokoh yang digambarnya 

dengan bahasa yang dapat dipahami 

maknanya.  

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A2KLB 

         HARI KETIGA 

  

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar:  

A2KLB pada penelitian hari ketiga, dalam 

mengekspresikan gambarnya  A2KLB  

membuat sendiri sesuai dengan 

kreativitasnya.  

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar pada penelitian ketiga 

tentang binatang yang hidup di air, 

gambarnya kecil-kecil.   

c. Keterangan : 

A2KLB menggambar binatang di laut antara 

lain:  5(lima) ikan, 3(tiga) ubur-ubur dan 

1(satu) kura-kura. A2KLB juga 
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menggambar rumput, batu dan gelombang 

air. Semua bentuk gambarnya  kecil-kecil.  

 

      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna : 

keberanian dalam memberi warna masih 

perlu ditingkatkan, warna pada peneltian 

ketiga kurang tebal.  

           b.   Kerapian warna: 

Dalam mewarnai gambar sudah rapi.   

     

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar  

A2KLB  dalam menceritakan gambar yang 

dibuatnya sudah dapat menggunakan bahasa 

yang baik, namun tokoh yang digambar oleh 

A2KLB kurang sesuai dengan apa yang 

diceritakan.  

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A3KLB 

         HARI KETIGA 

  

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A3KLB pada penelitian hari ketiga, dalam 

mengekspresikan gambarnya, A3KLB  

membuat sendiri sesuai dengan 

kreativitasnya.  

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar pada penelitian hari ketiga 

sudah proposional. 

c. Keterangan : 

A3KLB menggambar binatang di laut antara  

lain : 1(satu) kepiting, 1(satu) katak, 1(satu) 

ubur-ubur, 1(satu) anjing laut dan 

menggambar batu. Semuanya digambar 

dalam bentuk besar. 
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      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna : 

A3KLB berani memainkan warna  

           b.   Kerapian warna: 

Kerapian dalam mewarnai gambar sudah 

bagus.              

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar  

 A3KLB dalam menceritakan gambar yang 

dibuatnya, sudah sesuai dengan apa yang 

digambarnya dan  bahasa yang digunakan 

sudah baik serta dapat diketahui maknanya.. 

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A4KLB 

         HARI KETIGA 

  

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A4KLB dalam mengekspresikan gambarnya 

dilakukan sendiri dengan penuh antusias 

dibandingkan dengan menggambar pada hari 

kesatu dan kedua. 

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar yang dibuat cukup baik, 

walaupun bentuknya ada yang belum 

proposional seperti: anjing laut. 

c. Keterangan : 

A4KLB menggambar binatang di laut antara  

lain : 1(satu) kepiting, 1(satu) katak, 1(satu) 

ubur-ubur, 1(satu) anjing laut dan 



284 
 

 
 

menggambar batu. Semuanya digambar 

dalam bentuk besar. 

 

      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna : 

keberanian dalam member warna sudah 

baik. 

           b.   Kerapian warna :               

kerapian dalam memberi warna sudah baik. 

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar : 

A4KLB dalam menceritakan gambar yang 

dibuatnya,  sudah  sesuai dengan yang 

digambarnya, namun  cerita  yang 

disampaikan  masih terlalu singkat. 

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 

 

 

 

 

 

 



285 
 

 
 

 

   CATATAN LAPANGAN  

             A5KLB 

         HARI KETIGA 

  

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A5KLB pada penelitian hari ketiga, dalam 

mengekspresikan gambarnya, kurang 

percaya diri karena kadang-kadang  masih 

melihat punya teman (A4KLB). 

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar yang dibuat  cukup baik 

dapat diketahui makna gambarnya. 

c. Keterangan : 

A5KLB menggambar binatang di sungai 

antara lain: 1(satu) ikan, 1(satu) kepiting 

besar, 1(satu) ubur-ubur dan 1(satu) kerang. 

A5KLB juga menggambar batu-batu kecil.    

      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna  
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A5KLB berani memberi warna  

d. Kerapian warna  : 

Kerapian dalam mewarnai gambar masih 

perlu ditingkatkan. 

                   3)   Bercerita sesuai dengan gambar  

Berdasarkan pengamatan di lapangan pada 

hari ketiga penelitian A5KLB dalam 

mengekspresikan kreativitasnya melalui 

kegiatan bercerita dengan gambar, A5KLB 

bercerita dengan berimajinasi tentang benda 

mati seperti matahari yang dapat bertingkah 

laku seperti manusia yaitu matahari yang 

dapat tersenyum dan juga dapat berbuat 

jahat.  A5KLB juga menceritakan tokoh 

yang ada dalam gambar dengan baik. 

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A6KLB 

         HARI KETIGA 

  

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A6KLB dalam mengekspresikan gambar 

pada penelitian hari ketiga, masih kurang 

percaya diri melihat gambar teman 

(A9KLB). 

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar yang dibuat kurang 

proposional dan kecil-kecil. 

c. Keterangan : 

A6KLB menggambar tentang binatang di 

sungai antar lain: 5(lima) ikan kecil, 7(tujuh) 

cumi-cumi yang bentuknya ada yang seperti 

ubur-ubur, A6KLB juga menggambar batu 

dan rumput. 
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      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna : 

A6KLB dalam memberi warna sudah  

berani.  

           b.   Kerapian warna: 

Dalam mewarnai masih kurang rapi.                

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar  

A6KLB dalam  mengekspresikan 

kreativitasnya melalui kegiatan  cerita 

dengan  gambar,  A6KLB berimajinasi 

tentang binatang yang  hidup di air. A6KLB 

belum dapat membedakan binatang yang 

hidup di laut dan di sungai. Cerita yang di 

sampaikan masih singkat namun sudah dapat 

diketahui maknanya.    

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A7KLB 

         HARI KETIGA 

  

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A7KLB pada penelitian hari ketiga, dalam 

mengekspresikan gambarnya  A7KLB  

membuat sendiri sesuai dengan 

kreativitasnya.  

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar  dapat diketahui makna 

gambarnya walaupun gambarnya agak kecil-

kecil. 

c. Keterangan : 

A7KLB menggambar tentang binatang laut 

antar lain: 13(tiga belas) ikan dengan bentuk 

berbeda, 2(dua) kura-kura, 2 (dua) kepiting 

dan 2(dua) ubur-ubur. A7KLB juga 
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menggambar batu, pasir, rumput dan 

gelombang air.   

 

      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna : 

A8KLB  tidak mewarnai semua gambarnya. 

           b.   Kerapian warna : 

Dalam mewarnai gambar kurang rapi.        

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar  

A7KLB dalam menceritakan  gambar yang 

dibuatnya sudah baik dan sesuai dengan apa 

yang digambarkannya. Bahasa yang 

digunakan singkat, namun dapat diketahui 

maknanya.  

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A8KLB 

         HARI KETIGA 

  

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A8KLB pada penelitian hari ketiga, dalam 

mengekspresikan gambarnya A8KLB  

membuat sendiri sesuai dengan 

kreativitasnya.  

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar pada penelitian hari ketiga 

ada yang sudah proposional ada yang belum. 

c. Keterangan : 

A8KLB menggambar binatang di sungai 

antar lain: 5(lima) ikan, 2(dua) kepiting, 

1(satu) ubur-ubur dan 1(satu) kodok tapi 

bentuknya tidak jelas. A8KLB dalam 

menggambar dan mewarnai masih kurang 

rapi, sehingga bentuk yang digambar  sulit 
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dimengerti maknanya walaupun bentuk 

gambarnya besar-besar. 

 

      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna : 

A8KLB sangat berani dalam mewarnai 

gambar yang dibuat, dimana dalam satu 

objek gambar terdapat lebih dari dua warna.  

           b.   Kerapian warna : 

Dalam mewarnai gambar pada penelitian 

hari ketiga masih kurang rapi dan terkesan 

terburu-buru.                  

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar  

Tokoh yang diceritakan kurang sesuai 

dengan gambar yang dibuatnya, namun 

cerita yang disampaikan berkembang sesuai 

dengan imajinasi A8KLB, sehingga cerita 

yang disampaikan menjadi lebih menarik.  

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A9KLB 

         HARI KETIGA 

  

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Nopember 2013  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A9KLB pada penelitian hari ketiga, dalam 

mengekspresikan gambarnya A9KLB  

membuat sendiri sesuai dengan 

kreativitasnya. 

b. Bentuk gambar 

Bentuk gambar pada penelitian hari ketiga 

sudah proposional, tapi bentuknya kecil-

kecil.  

c. Keterangan  

A9KLB menggambar binatang di sungai 

antara lain: 10(sepuluh) ikan kecil dan 

sedang, 5(lima)  ubur-ubur, 1(satu) ketam 

namun, bentuknya hampir seperti ubur-ubur, 

rumput dan batu-batu kecil. 
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      2)   Mewarnai gambar    : 

           a.   Keberanian memainkan warna : 

Dalam memberi warna  kurang berani. 

           b.   Kerapian warna :           

Dalam mewarnai gambar masih kurang rapi.  

        3)   Bercerita sesuai dengan gambar  

Berdasarkan catatan lapangan A9KLB 

dalam  mengekspresikan kreativitasnya 

melalui kegiatan  cerita dengan  gambar, 

A9KLB dalam bercerita sesuai dengan 

gambar yang dibuatnya dan cerita yang 

disampaikan berkembang sesuai dengan 

imajinasi A9KLB, sehingga cerita yang 

disampaikan menjadi lebih menarik.  

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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FOTO BERCERITA DENGAN GAMBAR HARI KE‐3 

                 

                   A1KLB                                        A2KLB                                        A3KLB                                       A4KLB                                         A5KLB 

 

                

                         A6KLB                                                   A7KLB                                                        A8KLB                                                    A9KLB 
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 Kegiatan peneliti hari keempat 

Kegiatan penelitian dilakukan pada tema “Binatang” subtema 

“binatang serangga”, pada minggu ketiga, hari ketiga, yaitu hari Senin 19-

11-2012. Kegiatan awal dimulai dengan upacara bendera, dilanjutkan 

berbaris dan berdoa kemudian dilanjutkan dengan kegiatan motorik yaitu 

gerakkan menirukan binatang serangga, seperti terbang, merayap, hinggap 

dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan bercerita kepada anak dengan 

menggunakan buku cerita bergambar yang berjudul “Serangga dan Siput” 

penulis Judy Tatc hell, penerbit Airlangga, tahun 2003. Kemudian pada 

kegiatan inti anak diberikan kesempatan untuk menggambarkan binatang 

serangga (binatang serangga berdasarkan gambar yang diceritakan atau 

gambar serangga menurut imajinasi anak sendiri). Dalam penelitian ini 

anak diberikan kebebasan untuk mewarnai gambarnya. Setelah itu anak 

diberi kesempatan untuk menceritakan gambar yang dibuatnya. Kemudian 

dilanjutkan dengan istirahat yaitu bermain bebas, cuci tangan, doa makan 

dan makan bekal. Kegiatan penutup antara lain ucapan terima kasih dari 

peneliti kepada anak-anak yang telah membantu penelitian ini dengan 

baik, dilanjutkan doa pulang dan salam. 

 

 

 

 



306 
 

 
 

 

   CATATAN LAPANGAN  

             A1KLB 

         HARI KEEMPAT 

 Hari / Tanggal : Senin, 19 Nopember 2012 

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A1KLB dalam mengekspresikan gambar 

pada penelitian hari keempat dengan 

menggambar sesuai dengan kreativitasnya, 

walaupun terlihat kurang percaya diri saat 

mau memulai menggambar.   

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar yang dibuat ada yang belum 

proposional 

c. Keterangan : 

A1KLB menggambar binatang antara lain: 

kupu-kupu yang sedang terbang, laron, 

kumbang lalat yang sedang mencari makan, 

ada binatang aneh dan kaki seribu.   

      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna : 
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Dalam memaikan warna  cukup berani 

           b.   Kerapian warna    : 

Dalam mewarnai gambar cukup rapi.               

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar  

 Berdasarkan catatan lapangan A1KLB 

dalam mengekspresikan kreativitasnya 

melalui kegiatan bercerita dengan gambar 

pada penelitian hari keempat sudah baik, 

dimana A1KLB sudah dapat menceritakan 

tokoh yang ada dalam gambar dengan 

bahasa yang imajinatif dan kreatif  sehingga 

cerita yang disampaikan menjadi lebih 

menarik. 

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

 



308 
 

 
 

   CATATAN LAPANGAN  

             A2KLB 

         HARI KEEMPAT 

  

Hari / Tanggal : Senin, 19 Nopember 2012 

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A2KLB pada penelitian hari keempat, dalam 

mengekspresikan gambarnya, A2KLB  

membuat sendiri sesuai dengan 

kreativitasnya.  

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar sudah proposional 

c. Keterangan : 

A2KLB menggambar kupu-kupu besar 

3(tiga) yang sedang terbang, ada cacing, dan 

kaki seribu yang mencari makan serta  ada 

kepompong yang besar. 
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      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna : 

      Kebaranian dalam mewarnai sudah baik. 

           b.   Kerapian warna   : 

      Dalam mewarnai gambar cukup rapi. 

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar  

 Anak  dalam menceritakan gambar yang 

dibuatnya sudah dapat dipahami maknanya. 

Imajinasi anak sudah berkembang baik saat 

bercerita. 

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A3KLB 

         HARI KEEMPAT 

  

Hari / Tanggal : Senin, 19 Nopember 2012  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A3KLB pada penelitian hari keempat, dalam 

mengekspresikan gambarnya, A3KLB  

membuat sendiri sesuai dengan 

kreativitasnya.  

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar yang dibuat sudah 

proposional. 

c. Keterangan : 

A3KLB menggambar kupu-kupu besar 

2(dua) yang sedang jalan-jalan, cacing, 

semut sedang mancari makan dan capung 

.bentuk gambar A3KLB jelas maknanya. 
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      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna  : 

      Dalam memainkan warna sudah baik. 

           b.   Kerapian warna   : 

      Dalam mewarnai gambar A3KLB sudah rapi. 

      3)   Bercerita sesuai dengan gambar  

 Cerita yang disampaikan anak berdasarkan 

gambar, sudah sesuai  dengan gambar yang 

dibuatnya, dan makna dari cerita bisa 

dipahami. 

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A4KLB 

         HARI KEEMPAT 

  

Hari / Tanggal : Senin, 19 Nopember 2012  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A4KLB pada penelitian hari keempat, dalam 

mengekspresikan gambarnya, A4KLB  

membuat sendiri sesuai dengan 

kreativitasnya dengan penuh antusias dan 

percaya diri. 

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar ada yang dapat diketahui 

maknanya ada yang tidak diketahui 

maknanya. 

c. Keterangan : 

A4KLB menggambar ulat , burung, lalat dan 

kupu-kupu. A4KLB menceritakan kalau ulat 

sedang bobok di tanah  dan lalat sedang 

bobok di rumahnya, tapi tidak ada gambar 

rumahnya. 
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      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna   : 

      Dalam memberi warna pada gambar sudah baik. 

           b.   Kerapian warna  

      Kerapian dalam mewarnai gambar sudah baik. 

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar  

Anak  dalam menceritakan gambar yang 

dibuatnya   sudah sesuai gambar yang 

dibuatnya. Imajinasi anak sudah 

berkembang. 

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A5KLB 

         HARI KEEMPAT 

  

Hari / Tanggal : Senin, 19 Nopember 2012 

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A5KLB pada penelitian hari keempat, dalam 

mengekspresikan gambarnya, A5KLB  

membuat sendiri sesuai dengan 

kreativitasnya. 

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar ada yang sudah proposional 

ada yang belum. 

c. Keterangan : 

A5KLB menggambar ular, kepik, kupu-kupu 

besar, ulat yang sedang bobok, keong dan 

burung yang tersesat di hutan (gambar 

burung dilingkari). 

      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna : 

      Dalam memberi warna  sudah berani. 
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           b.   Kerapian warna  : 

      Dalam mewarnai gambar sudah  rapi. 

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar  

 A5KLB dalam menceritakan gambar yang 

dibuatnya sudah sesuai dengan tokoh yang 

diceritakannya. Dalam bercerita anak sudah 

dapat  mengembangkan imajinasi-nya. 

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



316 
 

 
 

   CATATAN LAPANGAN  

             A6KLB 

         HARI KEEMPAT 

  

Hari / Tanggal : Senin, 19 Nopember 2012 

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A6KLB pada penelitian hari keempat, dalam 

mengekspresikan gambarnya, A6KLB  

membuat sendiri sesuai dengan 

kreativitasnya. 

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar yang dibuat sudah 

proposional. 

c. Keterangan  

A6KLB menggambar 5(lima) kupu-kupu 

yang sedang terbang kaki seribu sedang 

mencari makan, A6KLB juga menggambar 

burung yang sedang terbang 

      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna  : 

      Dalam member warna sudah berani.  



317 
 

 
 

 

           b.   Kerapian warna    : 

      Dalam mewarnai gambar masih kurang rapi.              

     3)   Bercerita sesuai dengan gambar  

Anak   dalam menceritakan gambar yang 

dibuatnya sudah sesuai dengan gambar yang 

dibuatnya, maknanya sudah dapat dipahami. 

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A7KLB 

         HARI KEEMPAT 

  

Hari / Tanggal : Senin, 19 Nopember 2012  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A7KLB pada penelitian hari keempat, dalam 

mengekspresikan gambarnya, A7KLB  

membuat sendiri sesuai dengan 

kreativitasnya. 

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar yang dibuat ada yang dapat 

diketahui maknanya ada yang tidak. 

c. Keterangan  

A7KLB menggambar siput, kupu-kupu, kaki 

seribu besar , siput, capung , semut dan laba-

laba. 

      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna  : 

      Dalam mewarnai gambar masih kurang  

      berani. 
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           b.   Kerapian warna   : 

      Dalam mewarnai gambar masih kurang rapi. 

                 3)   Bercerita sesuai dengan gambar  

 Cerita yang disampaikan anak  berdasarkan 

gambar yang dibuatnya berkembang sesuai 

dengan imajinasinya. 

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A8KLB 

         HARI KEEMPAT 

  

Hari / Tanggal : Senin, 19 Nopember 2012  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

b. A8KLB pada penelitian hari keempat, dalam 

mengekspresikan gambarnya, A8KLB  

membuat sendiri sesuai dengan 

kreativitasnya. 

c. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar yang dibuat ada yang dapat 

diketahui maknanya ada yang tidak. 

d. Keterangan : 

A8KLB menggambar keong (tapi bentuknya 

tidak jelas), kupu-kupu besar, cacingnya 

besar. A8KLB juga menyebutkan ikan tapi 

bentuknya tidak jelas. A8KLB dalam 

menggambar ada bentuk-bentuk yang 

kurang jelas maknanya.  
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      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna  : 

      Dalam mewarnai gambar sudah berani. 

           b.   Kerapian warna  : 

      Dalam mewarnai gambar masih kurang rapi.        

            3)   Bercerita sesuai dengan gambar  

 A8KLB dalam bercerita sudah sesuai 

dengan gambar yang dibuatnya. Imajinasi 

anak sudah dapat berkembang dengan baik. 

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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   CATATAN LAPANGAN  

             A9KLB 

         HARI KEEMPAT 

  

Hari / Tanggal : Senin, 19 Nopember 2012  

Observer  : Guru kelas (peneliti) 

Yang diopservasi :1)  Menggambar  

a. Orisinalitas gambar: 

A9KLB pada penelitian hari keempat, dalam 

mengekspresikan gambarnya, A9KLB  

membuat sendiri sesuai dengan 

kreativitasnya. 

b. Bentuk gambar: 

Bentuk gambar yang dibuat ada yang dapat 

diketahui maknanya ada yang tidak. 

c. Keterangan : 

A9KLB menggambar, semut, kupu-kupu, 

ulat, siput, dan burung 

      2)   Mewarnai gambar 

           a.   Keberanian memainkan warna  : 

      Keberanian dalam memberi warna sudah baik.  

           b.   Kerapian warna  : 

      Dalam mewarnai masih kurang rapi. 
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     3)   Bercerita sesuai dengan gambar  

Anak  dalam menceritakan gambar yang 

dibuatnya sudah sesuai dengan gambar dan 

imajinasi responden sudah berkembang 

dengan baik. 

   Tempat  : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 35 

 Waktu   : Jam 09.00-11.00 WIB 
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 FOTO BERCERITA DENGAN GAMBAR HARI KE‐4 

                 

                   A1KLB                                        A2KLB                                        A3KLB                                       A4KLB                                         A5KLB 

 

                

                         A6KLB                                                   A7KLB                                                        A8KLB                                                    A9KLB 


