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ABSTRAK 

Kegiatan aktivitas menggambar di kelompok B 2 TK Handayani Tanjung Karang Barat 

Bandar Lampung masih menunjukan berbagai permasalahan, salah satu nya mereka kurang 

mendapat kesempatan untuk mengembangkan kreaktivitas khususnya melalui coretan dalam 

bentuk gambar dan sebagian besar anak mengeluh kesulitan saat harus meniru persis contoh 

gambar dari guru. Padahal menggambar menjadi salah satu cara untuk mengembangkan bakat dan 

minat yang dapat dilukiskan atau disampaikan oleh anak usia dini dalam bentuk coretan atau 

goresan. Melalui menggambar ini anak usia diberikan kesempatan dan kebebasan seluas-luasnya 

untuk menggunakan ide, gagasan, perasaan pengalaman yang dilihatnya dengan menggunakan 

jenis pelaratan menggambar tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

mengembangkan kreaktivitas anak melalui kegiatan menggambar pada anak usia dini kelompok 

B2 TK Handayani Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan dalam rangka 

untuk membuat skripsi.  

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek 

penelitian guru dan 15 peserta didik dikelas B 2. Kemudian teknik pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi yang digunakan untuk mengetahui kreativitas anak dalam 

menggambar. Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa anak mengalami 

peningkatan pada kreaktivitas menggambar anak. Kemampuan kreaktivitas menggambar anak 

ditunjukkan dengan anak mencapai indikator-indikator mengembangkan kreaktivitas anak 

menggambar.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa  

Mengembangkan kreaktivitas anak melalui kegiatan menggambar pada anak usia dini B 2 TK 

Handayani Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dapat berkembang sangat baik melalui 

kegiatan menggambar, hal ini ditunjukan dengan tercapainya indikator – indikator dalam 

perkembangan kreativitas menggambar anak. Dari 15 anak yang masih belum berkembang dalam 

kegiatan menggambar dengan baik terdapat 1, kemudian 4 anak yang mulai berkembang dan 10 

anak yang berkembang sesuai harapan dalam mengembangkan kreaktivitas anak. Oleh karena itu 

mengembangkan kreativitas anak melalui kegiatan menggambar berkembang dengan baik. 

 

 

 

 

Kata Kunci : Kreaktivitas, Menggambar, Anak Usia Dini.  

 

 



 



 



MOTTO 

 

َمآءََٱَءاَدَمََوََعلَّمََ سأ
َ ََۡلأ َلََعَ مأ ََعَرَضهل ََّهاَثلمَّ أَمَلَ ٱُكل ۢنِبََئَِكةَِل

َ
َلََٓ َلَفَقاَلَأ َمآءََِه ؤل سأ

َ
َوِِنَبِأ نتلمأ ءَِإِنَكل

٣١َََصَِٰدقنَِيَ
َ

Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, Kemudian 

mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-

benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" 

(Q.S. Al-Baqarah: 31)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjermahan, Bandung 2017 hal 6. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

 Judul adalah gambaran dari pokok permasalahan yang dibahas, oleh karena itu 

untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, penulis memberikan 

penjelasan maksud judul : “Mengembangkan Kreaktivitas Anak Melalui Kegiatan 

Menggambar Pada Anak Usia Dini Kelompok B 2 TK Handayani Tanjung Karang 

Barat Bandar Lampung” secara singkat penulis akan menguraikan terlebih dahulu 

pengertian dari kata-kata dalam judul skripsi ini, yaitu : 

1. Mengembangkan 

    Mengembangkan adalah Perubahan mental yang secara bertahap dan 

membutuhkan waktu dimulai dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan 

yang rumit seperti tingkah laku, sikap,  kreaktivitas, kecerdasan dan lain-lain. 

2. Kreaktivitas Anak 

    Secara alamiah perkembangan anak berbeda-beda, baik dalam bakat, minat, 

jasmani, kematangan emosi, kepribadian, keadaan jasmani, dan sosial. Selain itu, setiap 

anak memiliki kemampuan tak terbatas dalam belajar, untuk dapat berfikir kreaktiv dan 

produktif. 

3. Kegiatan Menggambar 

       Menggambar adalah kegiatan menorehkan pensil ataupun pewarna di atas 

media kertas. Sedangkan pengertian secara khusus, menggambar adalah kegiatan-

kegiatan membentuk imajinasi, dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat 

dengan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan media dengan mengolah 

goresan dari alat gambar. Gambar merupakan karya seni rupa dua dimensi yang 

berfungsi untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu. 

   Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul 

skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk mengungkapkan secara lebih jauh dan 

mendalam dalam mengembangkan kreaktivitas anak melalui kegiatan menggambar 

pada anak usia dini kelompok B 2 TK Handayani Tanjung Karang Barat Bandar 

Lampung. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul di atas sebagai berikut : 

1. Judul tersebut sangat menarik perhatian penulis, mengingat dunia anak adalah dunia 

bermain, maka kegiatan menggambar sangat tepat untuk mengembangkan kreaktivitas 

anak. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh “Kegiatan Menggambar dapat 

Mengembangkan Kreaktivitas Anak”. 

3. Mengingat PAUD merupakan kondisi usia emas (Golden Ages) untuk 

mengembangkan segala potensi anak, termasuk di dalamnya “Kreaktivitas” sehingga 

potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal. 

 



 

C. Latar Belakang Masalah 

  Menurut NAEYC anak berada pada rentang usia 5-6 tahun. Pada masa ini proses 

pertumbuhan dan mengembangkan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang 

cepat dalam rentang mengembangkan hidup manusia. Dalam undang-undang tentang 

sistem pendidikan nasional, dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu 

upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan enam tahun 

yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

 Pada dasarnya anak kecil sangat kreaktif, hal ini nyata dari perilaku mereka yang 

senang mengajukan pertanyaan, senang menjajaki lingkungan, tertarik untuk mencoba 

segala sesuatu, dan memiliki daya khayal yang kuat. 

 Anak-anak yang kreaktif mempunyai beberapa ciri-ciri yaitu, memiliki rasa ingin 

tahu yang besar, selalu ingin menemukan dan meneliti tentang sesuatu, senang pada tugas 

berat dan sulit, berdediksi tinggi dan aktif dalam menjalankan tugas, mempunyai daya 

imajinasi yang tinggi dan mandiri, serta memiliki kemampuan melahirkan berbagai 

gagasan dalam menyelesaikan masalah dan memiliki aspirasi yang baik. Oleh karena itu 

sudah semestinya lembaga sekolah menyediakan sarana dan prasarana bagi 

mengembangkan kreaktivitas anak, karena untuk bertahan hidup di era dimana ilmu 

pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, pendidikan di Indonesia diharuskan mampu 

melahirkan generasi yang kreaktif. 

  Ada beberapa alasan mengapa kreaktivitas penting untuk dimunculkan, dipupuk 

dan dikembangkan dalam diri anak, antara lain ; (1) dengan berkreasi anak dapat 

mewujudkan dirinya. Perwujudan diri adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang 

diungkapkan dengan senang hati. Kreaktivitas merupakan investasi dari individu yang 

berfungsi sepenuhnya. (2) kemampuan berpikir kreaktif dapat terlihat melalui cara 

menyelesaikan berbagai macam masalah, mengekspresikan pikiran-pikiran yang berbeda 

dari orang lain tanpa dibatasi hakikatnya akan mampu melahirkan berbagai macam 

gagasan. (3) bersifat secara kreaktif akan memberikan kepuasaan kepada individu tersebut. 

(4) dengan kreaktivitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Salah 

satu kegiatan kreaktivitas yang dapat dikembangkan kepada anak yaitu kegiatan 

menggambar. 

    Menggambar adalah salah satu aktivitas yang bisa dijadikan alternative kegiatan 

anak sebagai upaya untuk mengembangkan kreaktivitas anak, dengan menggambar anak 

dapat bermain dengan berbagai warna dan garis. Anak dapat bebas bereksplorasi dengan 

warna-warna. Kreaktivitas dan imajinasi mereka dapat dilihat dari hasil gambar mereka.  

Anak yang kreaktif tidak pernah kehabisan akal untuk melakukan sesuatu. Anak 

yang suka menggambar akan menggunakan semuanya sebagai media untuk menggambar, 

seperti meja, tembok, sampul buku, bahkan anggota tubuh merekapun bisa menjadi media 

untuk menggambar. Mereka tidak pernah kehabisan akal untuk melakukan hal yang 

mereka sukai, dan semua itu adalah bentuk dari kreaktivitas anak.  

Menggambar bukan hanya sekedar aktivitas yang menyenangkan saja bagi anak, 

tetapi juga memiliki manfaat dan berperan penting dalam tumbuh kembangnya anak 

dimasa mendatang manfaat menggambar bagi anak adalah untuk melatih kecerdasan 

motorik, meningkatkan memori, mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, 



melatih kesabaran, mengurangi emosi negatif, meningkatkan kreaktivitas, dan 

meningkatkan fokus.  

 Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 146 

tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini pada pasal 5 dinyatakan 

bahwa aspek-aspek mengembangkan dalam kurikulum PAUD mencakup nilai agama, nilai 

moral, fisik-motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Pendidikan Anak Usia 

Dini bertujuan untuk mendorong mengembangkan peserta didik secara optimal sehingga 

memberi dasar untuk menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreaktif, inovatif, dan efektif, serta 

mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban dunia.  

 Kurikulum yang terkait dengan untuk anak usia dini yaitu kurikulum menurut UU 

No 20 tentang SPN adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.  

 Salah satu lembaga yang fokus pada kegiatan mengembangkan kreaktivitas anak 

melalui kegiatan menggambar pada anak usia dini TK Handayani Tanjung Karang Barat 

Bandar Lampung mempunyai misi yaitu menciptakan suasana sekolah yang 

menyenangkan dan mampu merangsang daya kreaktivitas anak. Kegiatan atau program 

kreaktivitas anak yang ada di TK Handayani Tanjung Karang Barat salah satunya adalah 

kegiatan menggambar.  

  Pada saat peneliti melakukan observasi pendahuluan pada tanggal 8 maret 2021 

pada kegiatan menggambar terlihat anak-anak belum berkembang kreaktivitas 

menggambarnya, masih ada yang menirukan gambar temannya, ada yang kurang paham 

gambar yang mereka buat jika ditanya oleh guru, dan sebagian tidak menyelesaikan gambar 

mereka.  

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah TK Handayani Tanjung Karang 

Barat Bandar Lampung yaitu Ibu Sri Astuti Tabaharti SP.d Aud, pada tanggal 8 maret 2021 

dapat disimpulkan bahwa memang benar adanya kegiatan mengembangan kreaktivitas 

anak yaitu meliputi seni tari, iqro, drumb band dan salah satunya adalah menggambar, 

dimana kegiatan tersebut untuk mengembangkan kreaktivitas anak dengan mengajarkan 

anak tentang teknik menggambar, pemilihan warna, dan menggambar bebas. Kegiatan 

menggambar di TK Handayani Tanjung Karang Barat dilaksanakan rutin setiap hari yaitu 

pada jam pertama awal pembelajaran. Meskipun kadang anak awalnya tidak mau, atau 

malas menggambar, namun tidak mematahkan semangat dan guru-guru TK Handayani 

Tanjung Karang Barat untuk selalu membimbing, mendampingi dan memotivasi anak. TK 

Handayani Tanjung Karang Barat juga memiliki banyak prestasi di bidang seni 

menggambar anak, yaitu juara 1 menggambar tingkat provinsi, juara 1 tingkat kabupaten, 

juara 1 menggambar tingkat kecamatan dan juga juara menggambar di mall-mall terdekat, 

terbukti dengan banyaknya piala penghargaan yang didapatkan.  

 Program kegiatan menggambar di TK Handayani Tanjung Karang Barat 

merupakan program yang paling berjalan diantara program yang lain, oleh karena itu 

penulis tertarik untuk lebih lanjut tentang pengembamgkan kreaktivitas menggambar anak 

di TK Handayani Tanjung Karang Barat. Hal ini yang kiranya melatar belakangi penulis 

untuk mengadakan penelitian yang penulis memberi judul “Mengembangkan 



Kreaktivitas Anak Melalui Kegiatan Menggambar Pada Anak Usia Dini Kekompok 

B2 TK Handayani Tanjung Karang Barat Bandar Lampung”.  

  Anak usia dini taman kanak-kanak merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang berfungsi membantu perkembangan potensi, bakat dan minat yang dimiliki seorang 

anak. Mengembangkan potensi tersebut dapat diciptakan dengan suasana penuh kasih 

sayang, aman dan menyenangkan bagi anak termasuk ketika anak melakukan kreaktivitas 

menggambar. Menggambar menjadi salah satu cara untuk mengembangkan bakat dan 

minat yang dapat dilukiskan atau disampaikan oleh anak usia dini dalam bentuk coretan 

dan goresan. Melalui menggambar ini anak diberi kesempatan dan kebebasan seluas-

luasnya untuk menyampaikan gagasan, ide, keinginan maupun cita-citanya kelak melalui 

menggambar atau coretan mereka.  

  Kebebasan dalam menggambar juga belum diterapkan, karena anak selalu 

mengikuti goresan maupun bentuk yang di contohkan oleh guru. Selain itu anak masih 

selalu di bimbing dalam memilih warna, dengan cara anak secara bersama-sama disuruh 

memegang dan mengambil pensil sesuai dengan petunjuk guru, lalui mewarnai sesuai 

perintah dan contoh guru. Apabila anak menggambar dan mewarnai tidak sesuai atau 

berbeda dengan contoh akan pendapat teguran dari guru. Anak menjadi takut salah dan 

takut mencoba ketika guru meminta anak untuk mengerjakan sesuatu yang baru pada 

kegiatan selain menggambar.  

Berdasarkan paparan di atas peneliti memilih kegiatan menggambar karena seperti 

yang di katakana oleh Hajar Pamadhi (2008;2.8) bahwa “Kegiatan menggambar 

merupakan kegiatan naluria atau alami bagi anak, karena hampir setiap hari anak 

melakukan ini untuk bercerita dengan orang lain". Kegiatan menggambar adalah kegiatan 

manusia untuk mengungakapkan apa yang dialaminya baik mental maupun visual dalam 

bentuk garis dan warna.  

 Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu upaya untuk merangsang berbagai 

potensi yang dimiliki anak supaya dapat berkembang dengan optimal. Undang-undang 

Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan 

suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan mengembangkan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan ialah menyediakan lingkungan yang 

memungkinkan anak didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya secara 

optimal. Telah dijelaskan dalam kurikulum 2004 bahwa aspek-aspek perkembangan yang 

perlu dikembangkan pada anak usia dini yaitu bahasa, kognitif, fisik motorik dan seni. 

Aspek mengembangakan seni ini bertujuan agar anak dan mampu menciptakan sesuatu 

berdasarkan hasil imajinasinya.  

  Kreaktivitas menggambar merupakan bagian dari aspek perkembangan seni, salah 

satunya dengan kegiatan menggambar sesuai imajinasi anak. Tujuan keterampilan 

menggambar di taman kanak-kanak adalah untuk mengembangkan kepekaan indrawi 

khususnya indra penglihatan, kepekaan artistik, keterampilan motorik, daya imajinasi serta 

meningkatkan kreaktivitas anak.  

  Haefele (Munandar, 2009) juga menekankan pula bahwa suatu produk kreaktif 

tidak hanya harus baru tetapi juga diakui sebagai bermakna. Setiap orang yang dapat 

menghasilkan kreaktivitas, maka dapat diakui sebagai bermakna. Sehingga ada beberapa 

alasan mengapa kreaktivitas sangat penting bagi anak. Menurut munandar (2004:31), ada 



alasan mengapa kreaktivitas penting untuk dimunculkan, dipupuk dan dikembangkan 

dalam diri anak, antara lain : (1) Dengan berkreasi anak dapat mewujudkan dirinya. 

Perwujudan diri adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang diungkapkan dengan 

senang hati. Kreaktivitas merupakan investasi dari individu yang berfungsi sepenuhnya. 

(2) Kemampuan berfikir kreaktif dapat terlihat melalui cara menyelesaikan berbagai 

macam masalah. Mengekspresikan pikiran-pikiran yang berbeda dari orang lain tanpa 

dibatasi hakikatnya akan mampu melahirkan berbagai macam gagasan. (3) Bersifat secara 

kreaktif akan memberikan kepuasaan kepada individu tersebut. Hal ini penting untuk 

diperhatikan karena tingkat kepuasaan seorang akan mempengaruhi perkembangan sosial-

emosionalnya. (4) Dengan kreaktivitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas 

hidupnya. Salah satu kegiatan kreaktivitas yang dapat dikembangkan kepada anak yaitu 

melalui kegiatan menggambar.  

 Melalui kegiatan menggambar anak bisa mengeluarkan ekspresi dan imajinasinya 

tanpa batas dengan cara mencoret-coret atau mengolah goresan dari alat gambar sehingga 

menjadi sebuah gambar. Pada proses inilah anak dapat mengembangkan gagasan, 

menyalurkan emosinya, menumbuhkan minat seni dan kreaktivitasnya (Indrati 2005:4). 

Sesuai dengan pendapat Zimmerman.  

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa islam memandang konsep seorang anak 

sebagai manusia yang memiliki fitrah (kemampuan dasar) yang sama satu dengan lainnya. 

Orang tua dan lingkungan yang berperan penting dalam mengembangkan potensi anak. 

Mengingat lingkungan yang pertama kali dikenal anak adalah lingkungan keluarga, maka 

lingkungan ini yang memberikan suasana yang kondosif agar anak-anak dapat belajar 

dengan nyaman. Kehadiran orang tua dalam masa-masa awal anak merupsakan hal yang 

sangat penting dalam rangka mengembangkan kreaktivitas anak pada masa yang akan 

datang.  

ِمنُوَن  ٖم َّلَّ يُؤأ ُت َوٱلنُّذُُر َعن قَوأ ٓيََٰ نِي ٱۡلأ ِضِۚ َوَما تُغأ َرأ ِت َوٱۡلأ َوَٰ   ١٠١قُِل ٱنُظُرواْ َماذَا فِي ٱلسََّمَٰ
 

 

Artinya : “Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. tidaklah 

bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-

orang yang tidak beriman".(Q.S. Yunus;101). 

 

 Menurut Susanto (2011) mengatakan bahwa kreaktivitas dimulai dengan 

kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Menggambar menjadi salah 

satu cara untuk mengembangkan bakat dan minat yang dapat dilukiskan atau disampaikan 

oleh anak usia dini dalam bentuk coretan atau goresan. Melalui menggambar ini anak usia 

diberikan kesempatan dan kebebasan seluas-luasnya untuk menggunakan ide, gagasan, 

perasaan pengalaman yang dilihatnya dengan menggunakan jenis pelaratan menggambar 

tertentu. Pada dasarnya semua anak memiliki kemampuan dasar sejak dini. Kreaktivitas 

pada anak tidak diukur dari bagaimana ia menggambarkan sesuatu dengan bagus dan 

sempurna. Hal ini dikarenakan  pada dasarnya kesempurnaan bentuk pada gambar 

merupakan hasil dari proses perkembangan motorik halus si anak. Kewajiban orang tua 

dan guru sebenarnya adalah mempertahankan agar anak tetap kreaktif.  

 Melalui kegiatan menggambar anak bisa mengeluarkan ekspresi dan imajinasinya 

tanpa batas dengan cara mencoret-coret atau mengolah goresan dari alat gambar sehingga 

menjadi sebuah gambar. Menggambar merupakan kegiatan naluriah atau alami bagi anak, 



karena hampir setiap hari anak melakukan ini untuk bercerita dengan orang baik. Pada 

proses inilah anak dapat mengembangkan gagasan, menyalurkan emosinya, menumbuhkan 

minat seni dan kreaktivitasnya.  

 Berdasarkan hasil pra observasi di TK Handayani Tanjung Karang Barat Bandar 

Lampung peneliti menemukan pada kegiatan menggambar, terdapat 9 anak dari 15 anak 

yang masih belum berkembang dalam kegiatan menggambar dengan baik, 4 anak yang 

mulai berkembang dan 2 anak yang berkembang sesuai harapan anak-anak terlihat tidak 

senang dan enggan untuk melakukan aktivitas menggambar. Karena diharuskan meniru 

gambar yang dicontohkan oleh guru. Akibatnya mereka kurang mendapat kesempatan 

untuk mengembangkan kreaktivitas khususnya melalui coretan dalam bentuk gambar dan 

sebagian besar anak mengeluh kesulitan saat harus meniru persis contoh gambar dari guru. 

Memberi contoh dalam menggambar memang perlu, namun pada saat anak melakukan 

aktivitas menggambar di kelompok B 2 TK Handayani Tanjung Karang Barat Bandar 

Lampung ada motivasi dari guru kepada anak untuk mengungkapkan ide maupun 

gagasannya sendiri dalam bentuk gambar.  

 Kebebasan dalam menggambar juga belum diterapkan, karena anak selalu 

mengikuti goresan maupun bentuk yang dicontohkan oleh guru. Selain itu, anak masih 

selalu dibimbing dalam memilih warna, dengan cara anak secara bersama-sama disuruh 

memegang dan mengambil pastel sesuai dengan petunjuk guru, lalu mewarnai tidak sesuai 

atau berbeda dengan contoh akan mendapat teguran dari guru. Anak menjadi takut salah 

dan takut mencoba ketika guru meminta anak untuk mengerjakan sesuatu yang baru pada 

kegiatan selain menggambar.  

 Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti melihat bahwa kemampuan kreaktivitas 

menggambar belum optimal. Sehingga melihat permasalahan tersebut, peneliti mencoba 

menerapkan kegiatan gambar. Kegiatan  gambar adalah merupakan alat bantu yang sering 

digunakan dalam proses belajar mengajar yang digunakan untruk menyampaikan pesan 

yang dituangkan dalam menggambar bentuk simbol-simbol baik berupa gambar orang, 

tempat, benda-benda sekitar, binatang dan lain-lain. Dengan menggunakan kegiatan 

gambar, dapat mengembangkan minat anak, dapat menambah pengalaman anak dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga penelitian yang berjudul “Mengembangkan Kreaktivitas 

Melalui Kegiatan Menggambar Pada Anak Usia Dini B2 TK Handayani Tanjung Karang 

Barat Bandar Lampung”. 

 

Tabel 1 

Indikator Kreaktivitas Anak Usia 5-6 Tahun 

 

Pencapaian Kreativitas Indikator Sub Indikator 

Kreativitas 1. Ingin tahu  - Mampu mengamati objek 

dengan penuh rasa ingin 

tahu  

 2. Mempunyai daya imajinasi  - Membayangkan 

berdasarkan pengalaman 

apa yang mereka lihat  



 

Sumber : Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 

2014  Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Mengembangkan Anak Usia Dini 

 

Berikut adalah keadaan jumlah peserta didik kelompok B2 di TK Handayani 

Tanjung   Karang Barat Bandar Lampung tahun ajaran 2021/2022 : 

 

Tabel 2 

Peserta Didik Kelas B 2 TK Handayani 

No Rombe

/Kelas 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 B 2 12 3 15 

Sumber: Dokumentasi pada Tanggal 8 Maret 2021 di TK Handayani Tanjung Karang Barat 

Bandar Lampung 

 

Tabel diatas menjelaskan jumlah anak di kelas B2 TK Handayani Tanjung Karang Barat 

berjumlah 15 anak, yang terdiri dari 12 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 

 

Mengacu pada indikator diatas, berikut hasil observasi pra penelitian tentang 

mengembangkan kreaktivitas anak usia 5-6 tahun di kelas B 2 TK Handayani Tanjung Karang 

Barat Bandar Lampung. 

Tabel 3 

Hasil pra penelitian mengembangkan kreaktivitas anak usia 5-6 tahun di kelas B 2 TK 

Handayani Tanjung Karang Barat Bandar Lampung 

 

No Nama Indikator Pencapaian 

Mengembangkan Kreaktivitas 

Anak 

 

Ket 

- Menuangkan ide gambar 

bentuk, titik, lingkaran, 

segitiga, persegi 

- Mampu memadukan 

warna  

 3. Mempunyai rasa keindahan  - Perasaan dimana anak 

mempunyai nilai estetis 

yang melekat pada karya 

ataupun objek  

 4. Bebas dalam menyatakan 

pendapat  

- Mampu menyampaikan 

kesimpulan pada saat 

kegiatan di dalam kelas  



1 

 

2 

 

3 4 

 

1 AAF MB MB MB MB MB 

2 AKMT MB MB MB BSH MB 

3 APF BSH BSH MB BSH BSH 

4 CEN BB BB BB MB BB 

5 DZ MB MB MB BSH MB 

6 KSA BB BB BB MB BB 

7 LM MB MB MB BSH MB 

8 MDS  BSH BSH MB BSH BSH 

9 MRA BB BB BB MB BB 

10 MH BB BB BB MB BB 

11 MZAH BB BB BB MB BB 

12 RAD BB BB BB MB BB 

13 SH BB BB BB MB BB 

14 SA BB BB BB MB BB 

15 ZZ BB BB BB MB BB 

Sumber: hasil prapenelitian di TK Handayani Tanjung Karang Barat Bandar Lampung pada 

tanggal 8 Maret 2021  

Keterangan Indikator Pencapaian Kreaktivitas : 

1. Ingin tahu  

2. Mempunyai daya imajinasi  

3. Mempunyai rasa keindahan  

4. Bebas dalam menyatakan pendapat 

Keterangan :  

1. BB (Belum Berkembang) : apabila anak melakukan harus dengan bimbingan guru atau 

dicontohkan oleh guru . 

2. MB (Mulai Berkembang) : apabila anak melakukan masih diingatkan atau dibantu oleh 

guru. 



3. BSH (Berkembang Sesuai Harapan) : apabila anak sudah dapat melakukannya secara 

mandiri dari konsisten tanpa harus diingatkan oleh guru atau dicontohkan oleh guru. 

4.  BSB (Berkembang Sangat Baik) : apabila anak sudah dapat melakukannya sendiri dan 

sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator 

yang diharapkan. 

  Berdasarkan hasil pra observasi di TK Handayani Tanjung Karang Barat Bandar 

Lampung peneliti menemukan pada kegiatan menggambar, terdapat 9 anak dari 15 anak 

yang masih belum berkembang dalam kegiatan menggambar dengan baik, 4 anak yang 

mulai berkembang dan 2 anak yang berkembang sesuai harapan dalam mengembangkan 

kreaktivitas anak. Penelitian yang diteliti dalam hal ini diperkuat dengan wawancara dan 

dokumentasi yang dilakukan dengan guru di TK Handayani Tanjung Karang Barat.  

 

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka fokus 

penelitian yang diambil adalah tentang di TK Handayani Tanjung Karang Barat Bandar 

Lampung. Fokus penelitian ini dibagi menjadi 2 kreaktivitas anak melalui kegiatan 

menggambar. 

 

E. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Mengembangkan kreaktivitas anak melalui 

kegiatan menggambar pada anak usia dini B 2 TK Handayani Tanjung Karang Barat 

Bandar Lampung”?  

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah Bagaimana Mengembangkan kreaktivitas anak 

melalui kegiatan menggambar pada anak usia dini B 2 TK Handayani Tanjung Karang 

Barat Bandar Lampung. 

 

G. Manfaat Penelitian 

         Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang telah dicapai, maka pada 

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk pendidikan anak usia dini. Adapun 

manfaat yang didapatkan penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

       Hasil penelitian tentang mengembangkan kreaktivitas anak melalui kegiatan 

menggambar pada anak usia dini di TK Handayani Tanjung Karang Barat Bandar 

Lampung dapat memberikan pengetahuan dengan memperkuat teori-teori, serta 

konsep-konsep yang berkaitan dengan mengembangkan kreaktivitas anak melalui 

kegiatan mernggambar.  

        Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi ilmiah dalam 

memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang pengembangan kreaktivitas 

menggambar anak di TK Handayani Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. 



2. Manfaat Praktis 

       Hasil penelitian tentang mengembangkan kreaktivitas anak melalui kegiatan 

menggambar pada anak usia dini di TK Handayani Tanjung Karang Barat Bandar 

Lampung dapat bermanfaat bagi anak usia dini, orang tua, guru PAUD dan peneliti. 

a. Bagi Siswa 

Dengan menggunakan kegiatan menggambar yang ada di sekolah dimana anak 

dapat mengembangkan kreaktivitas yang dimilikinya. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang kreaktivitas 

menggambar anak. 

c. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

peneliti tentang pengembangan kreaktivitas menggambar anak. 

 

 

d. Bagi Wali Murid 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan orang tua tentang 

pengembangan kreaktivitas menggamnbar. 

1. Kegunaan bagi anak : 

a. Menumbuhkan minat belajar anak dengan menggambar. 

b. Melatih kreaktivitas anak dalam belajar. 

c. Meningkatkan kreaktivitas menggambar anak. 

d. Melatih konsentrasi sekaligus koordinasi tangan dan mata. 

e. Sebagai ungkapan ekspresi anak. 

f. Meningkatkan kepercayaan diri anak. 

g. Melatih ketelitian dan kesabaran. 

2. Kegunaan bagi guru 

a. Meningkatkan kualitas mengajar guru untuk kegiatan menggambar. 

b. Guru terampil dalam meningkatkan keterampilan menggambar. 

c. Mempermudah guru dalam menyiapkan gambar (gambar langsung) 

d. Guru dapat mengatasi masalah dalam pembelajaran.  

e. Guru dapat memberi motivasi/dorongan kepada anak dalam belajar.  

f. Guru mendapat suatu pengalaman dan wawasan yang baru dari hasil yang 

diteliti. 

g. Guru dapat mempererat hubungan dan komunikasi dengan anak.  

h. Guru dapat mengembangkan konsep warna dan keserasian. 

3. Kegunaan bagi sekolah 

a. Memiliki anak didik yang berkualitas 

b. Dapat memberikan kemajuan dalam proses belajar mengajar di sekolah. 

c. Sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam penerapan metode pembelajaran. 



 

H. Penelitian Yang Relevan 

  Berdasarkan penelitian yang relevan, penelitian tentang teknik dan instrumen 

penilaian bahasa, yang berjudul Mengembangkan Kreaktivitas Anak Melalui Kegiatan 

Menggambar Pada Anak Usia Dini Kelompok B 2 TK Handayani Tanjung Karang Barat 

Bandar Lampung Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh guru TK di Kecamatan 

Tanjung Karang Barat Bandar Lampung yang berjumlah 68 orang. Teknik pengumpulan 

data yang dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Data hasil penelitian ini 

dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terlihat 

adanya kemampuan guru dalam menyusun instrumen penilaian karena belum ada satupun 

guru yang menyusun instrumen penilaian. Guru cenderung hanya membuat RPPH dan 

laporan penilaian berdasarkan kriteria yang dibuat secara subyektif oleh guru dengan 

mengacu pada yang dibuat oleh anak. 

   Penelitian yang serupa dilakukan oleh dalam disertainya yang berjudul 

Mengembangkan Kreaktivitas Anak Melalui Kegiatan Menggambar Pada Anak Usia Dini. 

   Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu 

yang meneliti tentang kreaktivitas anak dan tentang kegiatan menggambar. 

1. Aip Saripudin Tahun 2020, dengan judul: “Mengembangkan Kreativitas Anak Usia 

Dini Melalui Menggambar dengan Teknik Inkblot”.2 

     Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan teknik inkblot untuk 

meningkatkan kreativitas anak melalui kegiatan menggambar. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan model Kemmis dan Mc Taggart. 

Subjek dalam penelitian ini sebanyak 20 anak. Data dikumpulkan melalaui observasi, 

dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 

peningkatan yang signifikan dalam kreatifitas anak usia dini. Peningkatan tersebut 

terlihat dari penggunaan media menggambar dengan bantuan stimulasi teknik Inkblot 

yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini terlihat dari indikator capaian perkembangan anak 

melalui dua siklus memperoleh nilai sebesar 88,45%. Artinya nilai tersebut berada pada 

level sangat baik atau berkembang sangat baik, sehingga untuk mengembangkan anak 

dalam aspek kreatifitas salah satunya dapat dilakukan melalaui menggambar langsung 

dengan teknik inkblot. 

      Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama bertujuan untuk 

mengembangkan kreaktivitas anak pada anak usia dini. Sedangkan perbedaannya yaitu 

penelitian sebelumnya membahas apakah kegiatan menggambar dapat 

mengembangkan kreaktivitas anak melalui kegiatan menggambar pada anak usia dini 

kelompok B2 penelitian ini membahas bagaimana mengembangkan kreaktivitas anak 

melalui kegiatan menggambar pada anak usia dini kelompok B2.   

2. Eko Sulistyowarni Tahun 2017 dengan judul: “Peningkatan Kreativitas Melalui 

Kegiatan Menggambar di RA Perwanida 1 SIMO Kabupaten Boyolali”. 3 

                                                             
2Aip Saripudin, dkk. Mengembangkan Kreativitas Anak Usia Dini Melalui Kegiatan Menggambar Dengan 

Teknik Inkblot. Jurnal Equalita, Volume (2), Issue (1), Juni 2020. Tersedia online, Equalita, Vol. 2 Issue 1, Juni 2020 

Avaliable online at http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/7047. 
3Eko Sulistyowarni. Peningkatan Kreativitas Melalui Kegiatan Menggambar di RA Perwanida 1 SIMO 

Kabupaten Boyolali. (Boyolali: Skripsi PGRA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2017). 

http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/7047


      Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa kegiatan menggambar 

dapat meningkatkan kreativitas anak RA Perwanida 1 SIMO Kabupaten Boyolali. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan model Kemmis 

dan Mc Taggart. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 15 anak. Data dikumpulkan 

melalaui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

terdapat peningkatan yang signifikan dalam kreatifitas anak usia dini. Peningkatan 

tersebut terlihat dari penggunaan media menggambar dengan bantuan stimulasi dari 

guru yang dilakukan salaam penelitian. Hal ini terlihat dari indikator capaian 

perkembangan anak melalui dua siklus memperoleh nilai sebesar 87,35%. Artinya nilai 

tersebut berada pada level sangat baik atau berkembang sangat baik, sehingga untuk 

mengembangkan anak dalam aspek kreatifitas salah satunya dapat dilakukan melalui 

menggambar langsung secara bebas. 

    Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama untuk mengembangkan 

kreaktivitas anak. Sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya menggunakan 

metode menggambar  sedangkan penelitian saya menggunakan kegiatan menggambar. 

3. Suyatmi Tahun 2014 dengan judul: “Meningkatkan Kreativitas Anak Usia Dini Melalui 

Aktivitas Menggambar Pada Anak Kelompok A di TK ABA Ngabean 2”. 4 

     Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa kegiatan menggambar 

dapat meningkatkan kreativitas anak kelompok A di TK ABA Ngabean 2. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan model Kemmis 

dan Mc Taggart. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 20 anak berusia 4-5 tahun yang 

terdiri dari 17 anak laki-laki dan 3 perempuan. Data dikumpulkan melalaui observasi, 

dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 

peningkatan yang signifikan dalam kreatifitas anak usia dini. Peningkatan tersebut 

terlihat dari penggunaan media menggambar dengan bantuan stimulasi dari guru yang 

dilakukan salaam penelitian. Hal ini terlihat dari indikator capaian perkembangan anak 

melalui dua siklus memperoleh nilai sebesar 89,35%. Artinya nilai tersebut berada pada 

level sangat baik atau berkembang sangat baik, sehingga untuk mengembangkan anak 

dalam aspek kreatifitas salah satunya dapat dilakukan melalui menggambar langsung 

secara bebas dan luwes. 

    Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama bertujuan untuk 

mengembangkan kreaktivitas anak pada anak usia 5-6 tahun. Sedangkan perbedaannya 

yaitu penelitian saya menggunakan metode kegiatan menggambar sedangkan dalam 

penelitian sebelumnya melalui kegiatan menggambar. 

4. Peningkatan Kreaktivitas Anak Melalui Kegiatan Menggambar Pada Anak Kelompok 

B Di TK Kartika II-I Palembang  

     Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreaktivitas anak melalui kegiatan 

menggambar pada anak Kelompok B TK Kartika II-I Palembang. Subjek penelitian ini 

adalah anak kelompok B TK Kartika II-I, dengan jumlah siswa sebanyak 15 anak terdiri 

atas 9 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan yang terdaftar pada tahun 

ajaran 2018/2019. Penelitian inimenggunakan desain penelitian Kemmis dan Mc. 

Taggart yang terdiri atas dua siklus. Di mana setiap siklus dilaksanakan satu kali 

                                                             
4Suyatmi. Meningkatkan Kreativitas Anak Usia Dini Melalui Aktivitas Menggambar Pada Anak Kelompok 

A di TK ABA Ngabean 2. (Yogyakarta: Skripsi PGRA Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 

2014).  

 



pertemuan dan setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, wawancara, dan refleksi. Data yang dikumpulkan melalui teknik observasi, 

wawancara, dan pemberian tugas kemudian dianalisis secara deskriptif dari data 

kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreaktivitas anak dapat 

dikembangkan pada kegiatan menggambar. Peningkatan kreaktivitas terjadi pada 

setiap siklus dan meningkat dengan baik. Pada tahap pra siklus persentase pencapaian 

kreaktivitas anak sebanyak 66,7% berada pada kriteria mulai berkembang, kemudian 

meningkat pada siklus I menjadi 53,3% berada pada kriteria berkembang sesuai 

harapan. Pada siklus II persentase pencapaian kreaktivitas anak meningkat mencapai 

80% berada pada kriteria berkembang sangat baik.  

    Persamaan dengan penelitin saya yaitu sama-sama bertujuan untuk 

mengembangkan kreaktivitas anak melalui kegiatan menggambar pada anak. 

Sedangkan perbedaan sebelumnya yaitu penelitian saya apakah kegiatan menggambar 

dapat mengembangkan kreaktivitas melalui kegiatan menggambar pada anak usia dini 

kelompok B 2, penelitian ini membahas bagaimana mengembangkan kreaktivitas anak 

melalui kegiatan menggambar pada anak usia dini kelompok B 2. 

5. Pembelajaran Menggambar Dengan Accelerated Drawing Technique (ADT) Untuk 

Anak Usia Dini 

     Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pembelajaran menggambar 

Accelerated Drawing Technique (ADT) di sanggar Creativ Kids Kediri. Metode 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Subjek penelitian ini adalah siswa usia 

dini di sanggar Creativ Kids Kediri, sebanyak 36 siswa. Pembelajaran menggambar 

Accelerated Drawing Technique (ADT) adalah teknik cepat menggambar dengan 

menggunakan bidang yang ditarik garis lurus atau lengkung sehingga menghasilkan 

gambar hewan yang diinginkan. Dari hasil penelitian yang di dapat meninjukkan bahwa 

sebagian besar siswa di sanggar ini dapat menggambar cengan Accelerated Drawing 

Technique (ADT). Hal itu dapat dilihat dari hasil karya yang dibuat oleh siswa di 

sanggar. Hasil karya siswa sanggar yang mendapat kriteria baik 53%, kriteria cukup 

33%, kriteria kurang 14%. Pembelajaran menggambar Accelerated Drawing Technique 

(ADT) ini menanamkan karakter positif di antaranya kreaktiv, disiplin, tanggung 

jawab, dan menghargai karya. Selain itu karya yang dibuat memiliki keunikan 

tersendiri. Karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat sebagai referensi di dunia pendidikan 

baik untuk siswa maupun guru di sanggar maupun sekolah. 

     Persamaan dengan penelitiam saya yaitu sama-sama  untuk mengembangkan 

kreaktivitas  anak. Sedangkan perbedaan sebelumnya ini menggunakan metode giatan 

menggambar. 

    Dari paparan penelitian relevan diatas terdapat perbedaan dan persamaan dengan 

peneliti. Persamaannya adalah sama-sama membahas kreaktivitas kreaktivitas anak 

perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dalam mengembangkan 

kreaktivitas anak sertavmetode yang digunakan. Pada penelitian ini yang akan dikaji 

oleh peneliti adalah mengembangkan kreaktivitas anak melalui kegiatan menggambar 

pada anak usia dini. Kreaktivitas sangat penting untuk menbjadi perhatian khusus 

karena kreaktivitas tidak terjadi begitu saja melainkan harus ada upaya yang dilakukan 

oleh karena itu sebagai pendidik dan anak disekolah memiliki peran yang sangat 

strategis dalam mengembangkan kreaktivitas anak melalui kegiatan menggambar yang 

dapat mengoptimalkan kreaktivitas anak. 



 

I. Metode Penelitian 

1. Pengertian Metode Penelitian 

         Metode penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna 

perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah 

kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan 

prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setting partisipan, 

analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan 

selanjutnya memberikan interprestasi terhadap makna suatu data. 

2. Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu bertujuan 

untuk mengetahui dan menggambarkan terjadinya suatu aspek fenomena sosial 

tertentu yang terjadi pada masyarakat, Menurut Burhan Bungin, penelitian sosial 

menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkas berbagai kondisi, atau berbagai realitas sosial yang ada di masyarakat 

yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik itu ke permukaan sebagai 

suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, 

ataupun fenomena tertentu. 5 

b. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) 

yang bertujuan untuk meneliti fakta-fakta yang ada di lapangan, karena data yang 

dianggap utama adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di 

lapangan, sementara literatur yang berkaitan dengan penelitian ini hanya 

merupakan pelengkap dari data yang sudah ada.6 

Adapun desain penelitian menggunakan penelitian fenomenologi yaitu 

suatu penelitian yang mengkaji tentang masalah penelitian tertentu yang terjadi di 

lapangan sesuai dengan fenomena atau kejadian yang sedang berlangsung, tujuan 

desain fenomenologi yaitu untuk menguraikan dan mendeskripsikan suatu kejadian 

fenomena sosial di masyarakat dengan sebenar-benarnya dengan cara 

mempersempit bidang yang akan diteliti yang sangat luas ke dalam satu atau 

beberapa hal yang spesifik sehingga menghasilkan data yang rinci dan akurat. 

c. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif (description research). Menurut 

Kartini Kartono, penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya melukiskan, 

memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan, suatu objek atau suatu peristiwa 

tanpa menarik suatu kesimpulan umum. Dalam penelitian ini hanya 

mendeskripsikan terkait variabel penelitian yaitu Mengembangkan Kreativitas 

Anak Usia Dini melalui Kegiatan Menggambar pada Kelompok B 2 di TK 

Handayani Tanjung Karang Barat. 

3. Tempat dan Waktu Penelitian 

                                                             
5Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Ebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lain, 

(Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), h. 36 
6Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodelogi Penelitian. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 46  



       Penelitian ini dilaksanakan di Taman Kanak-kanak TK Handayani Tanjung 

Karang Barat Bandar Lampung Kecamatan Tanjung Karang, Kabupaten Bandar 

Lampung, waktu penelitian ini adalah semester genap tahun 2021. 

4. Subjek Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan 

subyek yang dituju untuk diteliti oleh 1 orang guru dan 15 anak kelas B2 di Taman 

Kanak-kanak Handayani Tanjung Karang Barat. 

5. Alat Pengumpulan Data 

       Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan 

beberapa alat pengumpul data yang umum dilakukan dalam penelitian lapangan yang 

bersifat kualitatif-deskriptif, yaitu melalui observasi, wawancara dengan guru dan studi 

dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan perilaku secara 

sistematis untuk pembuatan intruksi dan manajemen atau observasi adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh peneliti bisa guru atau siapapun selama pembelajaran 

berlangsung, baik disadari maupun tidak disadari. Peneliti melakukan observasi 

berupa survey lapangan, survey lapangan dilakukan dengan mendatangi lokasi 

yang dijadikan penelitian. Dengan tujuan untuk melakukan pengamatan dan 

pengumpulan data mengenai mengembangkan kreaktivitas anak melalui kegiatan 

menggambar pada anak usia dini kelompok B2 TK Handayani Tanjung Karang 

Barat Bandar Lampung.  

Tabel 4 

Kisi-kisi Observasi  Mengembangkan Kreaktivitas Anak Di TK Handayani Tanjung 

Karang Barat 

 

Pencapaian Kreativitas Indikator Sub Indikator 

Kreativitas 5. Ingin tahu  - Mampu mengamati objek 

dengan penuh rasa ingin 

tahu  

 6. Mempunyai daya imajinasi  - Membayangkan 

berdasarkan pengalaman 

apa yang mereka lihat  

- Menuangkan ide gambar 

bentuk, titik, lingkaran, 

segitiga, persegi 

- Mampu memadukan 

warna  

 7. Mempunyai rasa keindahan  - Perasaan dimana anak 

mempunyai nilai estetis 

yang melekat pada karya 

ataupun objek  



 8. Bebas dalam menyatakan 

pendapat  

- Mampu menyampaikan 

kesimpulan pada saat 

kegiatan di dalam kelas  

Sumber : Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 

2014  Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Mengembangkan Anak Usia Dini 

2. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering 

digunakan dalam penelitian kualitatif atau wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan 

dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban dari pertanyaan itu. Peneliti 

melakukan wawancara kepada guru kelas B2 dan kepala sekolah di TK Handayani 

Tanjung Karang Barat. Pengambilan data diperoleh melalui wawancara sehingga 

didapatkan informasi berasal dari narasumber, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai 

guru kelas B2 dengan jumlah murid sebanyak 68 orang anak, dan Kepala Sekolah 

Taman Kanak-kanak TK Handayani Tanjung Karang Barat sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan itu untuk mengetahui mengembangkan kreaktivitas pada 

anak. Peneliti juga menggunakan panduan wawancara yang didalamnya berisi 

butir-butir pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Panduan butir-butir 

pertanyaan tersebut hanya untuk memudahkan dalam melakukan wawancara. 

Dalam proses pengumpulan data melalui wawancara ini, peneliti memberikan 

informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti di kelompok B2 Taman 

Kanak-kanak TK Handayani Tanjung Karang Barat. 

Tabel 5 

Kisi-kisi Wawancara Mengembangkan Kreaktivitas Anak Melalui Kegiatan Menggambar 

Pada Anak Usia Dini di TK HandayaninTanjung Karang Barat 

Indikator Sub Indikator Item 

Mempersiapkan ruangan dan 

Perlengkapan 

Guru mempersiapkan ruangan dan 

Perlengkapan  

1 

Mengabsen serta menghitung 

jumlah anak 

Guru mengabsen serta menghitung 

jumlah anak 

1 

Melakukan apersepsi dan 

motivasi 

Guru melakukan apersepsi dan 

memotivasi anak dengan 

mengadakan tanya jawab 

1 

Menyampaikan aturan dan 

menjelaskan tema 

Guru menyampaikan aturan dan 

menjelaskan tema yang akan 

Disampaikan 

1 

Memberikan contoh 

Pengerjaannya 

Guru memberikan contoh bagaimana 

Pengerjaannya 

1 

Mengamati sambil memberi 

Penilaian 

Guru mengamati sambil memberi 

Penilaian 

1 



Mengevaluasi Guru mengevaluasi dengan 

mengajukan tanya jawab tentang 

hasil tugasnya 

1 

3. Dokumentasi 

Penulis menggunakan teknik ini sebagai alat untuk memperoleh data 

tentang sejarah berdirinya sekolah, daftar guru, daftar anak, daftar tenaga pendidik, 

daftar administrasi, prestasi belajar, foto, video, dan berbagai kegiatan belajar anak, 

juga untuk menggali data mengenai masalah yang sedang diteliti. 

6. Teknik Analisis Data 

        Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis data 

untuk menghasilkan kesimpulan yang benar dan sesuai dengan masalah yang ada. 

Untuk mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Diperkuat dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di TK Handayani 

Tanjung Karang Barat dan RPPH yang menjadi dokumen saat melakukan penelitian. 

Terdapat tiga langkah teknis analisis data, yaitu : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah kegiatan yang menyajikan data inti atau pokok, 

sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan tajam mengenai hasil 

wawancara, serta dokumentasi. Reduksi data dalam penelitian ini dengan 

menyajikan inti atau pokok yang mencakup keseluruhan hasil penelitian. Kemudian 

data yang disimpulkan adalah data tentang kualitas pembelajaran, maka data yang 

beragam seperti letak geografis, visi, misi, sejarah berdirinya sekolah, daftar guru, 

jumlah tenaga kependidikan, jumlah siswa, daftar anak, daftar tenaga pendidik, 

daftar administrasi, prestasi belajar, foto, video, dan berbagai kegiatan belajar anak, 

maka tidak semua data tersebut diambil. Data tersebut akan diseleksi dan direduksi 

sehingga data sehingga data yang relevan saja yang dipergunakan. 

2. Display Data 

Display data adalah proses menampilkan data dalam bentuk kata-kata, 

kalimat naratif, dan tabel. Agar data yang banyak dan telah direduksi mudah 

dipahami, baik peneliti maupun orang lain, maka data tersebut perlu disajikan 

dalam bentuk penyajiannya adalah naratif, tujuannya untuk memudahkan dalam 

mendeskripsikan suatu peristiwa, sehingga memudahkan untuk mengambil suatu 

kesimpulan. 

3. Kesimpulan 

Data yang sudah diperoleh, kemudian difokuskan dan disusun secara 

sistematik dalam bentuk naratif. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan 

interprestasi, dengan maksud untuk menemukan makna diri, data yang telah 

disajikan. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten. Dengan demikian 

kesimpulan data penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, 

tetapi mungkin tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

 

J. Sistematika Penulisan 



  Sistematika penulisan merupakan struktur atau urutan pembahasan pada 

penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan koherensi 

antara satu bagian dan bagian yang lain atau bab I sampai bab V. Untuk mencapai suatu 

tujuan yang diharapan, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 

beberapa bab, yakni : 

 Bab 1, berisi gambaran umum dalam penulisan skripsi, yang dimulai dari 

penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab I ini, 

peneliti mendeskripsikan masalah yang melatar belakangi adanya penelitian ini untuk 

dilakukan yang berkaitan dengan mengembangkan kreaktivitas anak melalui kegiatan 

menggambar pada anak usia dini di TK Handayani Tanjung Karang Barat. 

 Bab II, bab ini peneliti mendeskripsikan beberapa konsep untuk dipergunakan 

sebagai landasan teori pada skripsi ini. Konsep yang dikemukakan pada bab II ini adalah 

berfokus pada mengembangkan kreaktivitas anak usia dini. 

 Bab III, pada bab ini peneliti berusaha menemukan pandangan mengenai 

mengembangkan kreaktivitas anak melalui kegiatan menggambar pada anak usia dini dan 

peneliti mendeskripsikan tentang gambaran objek penelitian.  

 Bab IV, bab ini peneliti memaparkan pembahasan atau analisis hasil penelitian, 

yang meliputi sub hasil yang membahas tentang mengembangkan kreaktivitas anak usia 

dini melalui kegiatan menggambar pada anak usia dini. 

 Bab V, pada bab ini membahas tentang penutup dalam skripsi yang berisikan 

simpulan atas pembahasan atau analisis hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Dari bab 

ini juga, penulis menampilkan rekomendasi guna untuk dijadikan sebagai bahan referensi 

bagi yang berkepentingan. 

 Untuk memudahkan pembaca memahami pokok-pokok bahasan dalam penelitian 

ini, maka penulis penyusun sistematika penulisannya sebagai berikut :  

Bagian awal skripsi halaman judul, menyatakan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas 

pembimbing, abstrak, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel.  

 Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, definisi 

operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan 

sistematika pembahasan.  

 Bab kedua menyajikan teori tentang pengembangan kreaktivitas menggambar 

yang meliputi : pengertian kreaktivitas, sumber kreaktivitas, ciri-ciri kreaktivitas, 

pengembangan kreaktivitas, ciri-ciri kemampuan berpikir kreaktif, pengukuran 

kreaktivitas, faktor pendukung dan penghambat kreaktivitas, pengertian menggambar, 

manfaat menggambar bagi anak, tahapan pengembangan menggambar anak, pengertian 

anak usia dini, karakteristik anak usia dini, prinsip perkembangan anak usia dini, 

pengembangan kreaktivitas aspek motorik. 



 Bab ketiga metode penelitian, yang meliputi : jenis penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, tewknik analisis data, teknik keabsahan 

data.  

 Bab keempat merupakan laporan hasil penelitian, yang akan mendiskripsikan dan 

menganalisis data tentang pengembangan kreaktivitas menggambar anak usia dini di TK 

Handayani Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, yang meliputi : pembahasan tentang 

hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum TK Handayani Tanjung Karang Barat, 

tujuan pengembangan kreaktivitas, deskripsi awal, perencenaan pengembangan 

kreaktivitas menggambar, pelaksanaan, strategi, evaluasi, dan hambatan pengembangan 

kreaktivitas menggambar anak usia dini di TK Handayani Tanjung Karang Barat.  

Bab kelima merupakan penutup yang berisi : kesimpulan, saran, dan kata penutup. 

Kemudian bagian yang paling akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran daftar 

riwayat hidup.  

 Demikian gambaran sistematika penulisan skripsi ini, semoga dapat 

mempermudah pembaca dalam memahami isi dari karya penulis tentang pengembangan 

kreaktivitas menggambar anak di TK Handayani Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. 

 

K. Populasi dan Sampel Penelitian 

  Menurut Sugiyono mendefinisikan sampel adalah sebagai berikut: 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 

apabila peneliti melakukan penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti 

ingin meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga 
dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel, sehingga generalisasi 

kepada populasi yang diteliti”.7 

  Subjek penelitian diambil dari keseluruhan siswa di TK Handayani Tanjung 

Karang Barat  yang berjumlah 68 siswa yang terdiri dari kelompok A usia 3-4 tahun 

sebanyak  8 siswa, dan Kelompok B  usia 5-6 tahun sebanyak 60 siswa yang 

dikelompokkan sebagai berikut: kelompok B1 sebanyak 15 siswa yang diberi nama bunga 

mawar, kelompok B2 sebanyak 15 siswa yang diberi nama bunga melati, kelompok B3 

sebanyak 15 siswa yang diberi nama bunga anggrek dan kelompok B4 sebanyak 15 siswa 

yang diberi nama bunga matahari. Dalam penelitian ini penulis mengambil 15 siswa dari 

keseluruhan jumlah siswa pada kelompok B2 tersebut. Subjek penelitian diambil dari 

kelompok B2 usia 5-6 tahun yang sudah dapat melakukan kegiatan menggambar secara 

mandiri dan rata-rata sudah paham terhadap perintah dan apa yang guru sampaikan, namun 

masih belum mampu mengembangkan kemampuan kreativitasnya. Alasan peneliti 

mengambil sampel penelitian di kelompok B2 karena berdasarkan wawancara dengan guru 

di TK Handayani Tanjung Karang Barat bahwasanya di kelompok B2 yang masih terdapat 

siswa yang masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan kreativitasnya dengan 

artian lain di kelompok B2 kreativitas anak masih rendah. Oleh karena itu guru 

merekomendasikan untuk mengambil kelompok B2 sebagai subjek penelitian pada 

penelitian ini. 
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   Adapun subjek penelitian yang dijadikan sampel penelitian yang diambil dari 

populasi menggunakan teknik sampling “Purposive Sampling” yaitu teknik pengambilan 

sampel berdasarkan pada kriteria atau keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan sebagai 

sumber informan dalam pengambilan data penelitian. Metode ini meminta informasi dari 

subjek penelitian yang dijadikan responden yang memberikan pengaruh serta 

menunjukkan hasil dari pembelajaran melalui proses observasi dan wawancara yang 

dilakukan peneliti untuk mendapatkan atau memperoleh  hasil data yang diinginkan oleh 

peneliti selama penelitian.8  

  Sampel diambil 10% dari jumlah keseluruhan populasi penelitian di TK 

Handayani Tanjung Karang Barat yaitu dari 68 siswa maka yang dijadikan sampel 

penelitian sebanyak 15 siswa yang memang memberikan pengaruh dan menunjukkan 

kemampuan kreativitasnya yang masih rendah dalam kegiatan menggambar dan terdapat 3 

orang guru serta kepala sekolah yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian yang 

akan dilakukan observasi dan wawancara oleh peneliti 

 

L. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

        Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini yang menjadi subjek peneliti adalah informan yang dapat memberikan 

informasi tentang masalah yang diteliti sesuai dengan variabel penelitian, misalnya 

guru, peserta didik dan kepala sekolah. Dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi 

subjek penelitian adalah kelompok B2 usia 5-6 tahun di TK Handayani Tanjung 

Karang Barat Bandar Lampung. 

2. Objek Penelitian 

        Objek penelitian adalah objek yang dijadikan peneliti atau yang menjadi titik 

perhatian suatu peneliti. Objek penelitian ini adalah masalah yang diteliti yaitu 

“Mengembangkan Kreaktivitas Anak Melalui Kegiatan Menggambar Pada Anak Usia 

Dini di TK Handayani Tanjung Karang Barat Bandar Lampung.  

 

M. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Wawancara 

       Menurut Abdurahmat Fathoni wawancara adalah teknik pengumpulan data 

melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang 

dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. 

Peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin wawancara akan dilakukan untuk 

mewawancarai guru untuk memperoleh data tentang mengembangkan kreaktivitas 

anak melalui kegiatan menggambar pada anak usia dini di TK Handayani Tanjung 

Karang Barat Bandar Lampung.  

2. Teknik Observasi 
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            Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan suatu 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap perilaku objek sasaran. 

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, observasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah cara pengumpulan data dengan jalan melakukan pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematis terhadap fenomena yang dimiliki. Adapun observasi yang dilakukan 

dalam penelitian ini yaitu observasi non partisipan yaitu observasi yang dilakukan 

tanpa ikut dalam pelaksanaan kegiatan, dalam observasi non partisipan ini peneliti 

hanya melakukan pengamatan mengenai proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru dalam kegiatan menggambar dalam membantu meningkatkan kreativitas anak 

sementara yang melakukan kegiatannya adalah guru dan siswa, peneliti hanya 

mengamati saja bagaimana proses kegiatan tersebut dilaksanakan. Adapun observasi 

yang dilakukan yaitu untuk mengamati proses mengembangkan kreaktivitas anak 

melalui kegiatan menggambar pada anak usia dini di TK Handayani Tanjung Karang 

Barat Bandar Lampung Usia 5-6 tahun. 

        Observasi non partisipan adalah observasi yang dilakukan peneliti secara tidak 

langsung, observasi ini dilakukan untuk mendapatkan hasil tentang lingkungan yang 

digunakan untuk pembelajaran siswa dan metode menggambar usia 5-6 tahun di TK 

Handayani Tanjung Karang Barat Bandar Lampung.  

3. Teknik Dokumentasi 

        Basrowi dan uwandi menjelaskan bahwa metode dokumentasi merupakan 

suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang 

lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, yang diperoleh 

melalui observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dapat berupa buku catatan 

siswa, absensi, laporan nilai siswa, foto kegiatan, dan data lainnya yang berhubungan 

dengan variabel penelitian. 

 

N. Instrumen Pengumpulan Data 

  Instrumen penelitian ini adalah lembar observasi, catatan lapangan, dan 

wawancara serta foto dokumentasi pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Kegiatan observasi dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran. 

Hal-hal yang dicatat dalam kegiatan observasi yaitu mengenai kegiatan dengan kreaktivitas 

anak yaitu kelancaran (fluency) serta ketepatan dalam membuat sebuah coretan garis pada 

kertas dan keaslian (originality) pada saat kegiatan menggambar berlangsung. Segala 

kreaktivitas menggambar anak dicatat dalam lembar observasi yang terencana secara 

terbuka dan fleksibel. Kreaktivitas yang berkaitan dengan keluwesan (flexibility) dan 

kerincian (elaboration) dilakukan dengan wawancara antara guru dengan anak, hasil dan 

kreaktivitas anak selama melakukan kegiatan menggambar. 

 



O. Teknik Analisis Data 

 Setelah semua data terkumpul maka melakukan analisis dengan menggunakan 

analisis data menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono analisis ini 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntasw. 

Aktivitas dalam analisis data ini yaitu dengan merangkum memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting untuk di cari tema dan polanya (data reduction). 

Kemudian data disajikan dalam sebuah pola yang sesuai dengan kajian (data display), dan 

selain itu dityarik sebuah kesimpulan yang menghasilkan sebuah hipotesis dan deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya yang masih remang-remang atau gelap 

menjadi jelas. 

1. Reduksi Data 

       Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan dan polaya, sehingga data lebih mudah 

untuk dikendalikan. Tahapan reduksi data dilakukan untuk menelaah data secara 

keeluruhan yang diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini, berarti mereduksi data 

meliputi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru 

kelas di TK Handayani Tanjung Karang Barat Bandar Lampung Observasi yang 

dilakukan peneliti, peneliti melakukan dari secara langsung dan tidak langsung 

berkaitan dengan fokus penelitian, dokumentasi yang didapat peneliti dari Taman 

Kanak-kanak Handayani Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, berupa profil 

sekolah, data siswa serta hal-hal pokok yamg dianggap penting dari lapangan. 

2. Penyajian Data 

        Setelah data reduksi, maka data selanjutnya adalah mendisplaikan data dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan teks yanjg bersifat naratif. Dengan mendisplaikan data, 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian ini akan 

mendeskripsikan data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan yang 

dihasilkan dari data observasi (langsung dan tidak langsung), data wawancara (kepala 

sekolah dan guru kelas) dan data dokumentasi yang di dapat di TK Handayani Tanjung 

Karang Barat Bandar Lampung dengan secara rinci terkait dengan fokus penelitian 

yang disajikan dengan teks naratif.   

3. Verifikasi dan Penyimpulan Data 

          Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada atau berubah gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

kesimpulan ini masih sebagai hipotesis dan dapat menjadi teori jika didukung oleh 

data-data yang lain. 

 

 



P. Uji Keabsahan Data 

             Uji keabsahan dalam penelitian kualitatif diperlukan untuk pemeriksaan keabsahan 

dan dikembangkan dalam indikator yaitu : kredibilitas, keteralihan dan transferability, 

ketergantungan atau dependability dan uji kepastian atau comformability.9 

1. Uji Kredibilitas 

 Uji kredibilitas diperiksa dengan teknik-teknik sebagai berikut : 

a. Perpanjangan pengamatan 

            Perpanjangan pengamatan yaitu memberi kesempatan bagi peneliti 

menambah waktu pengamatan agar dapat mendalami temuan-temuannya. 

Penambahan waktu ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memeriksa 

kemungkinan benar atau salah persepsi, memperinci serta melengkapi data atau 

informasi dari lapangan. Dengan demikian penelitiannya bertambah dan lengkap. 

2. Triangulasi 

            Triangulasi adalah pengecekan data dengan cara pengecekan atau pemeriksaan 

ulang. Dalam bahasa sehari-hari triangulasi ini sama dengan cek atau ricek. Tekniknya 

adalah pemeriksaan kembali data. Adapun triangulasi yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini yaitu triangulasi sumber adalah mengharuskan peneliti mencari lebih dari 

satu data dan memahami data atau informasi. Triangulasi sumber yaitu seorang peneliti 

melakukan pengecekan data dengan mencari informasi dari berbagai sumber yang lain. 

             Adapun metode wawancara yang dilakukan menggunakan triangulasi sumber, 

yang artinya penulis mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik 

yang sama. Selain menggunakan triangulasi penulis juga menggunakan  analisa 

dokumen dari jurnal yang berhubungan dengan variabel penelitian dan wawancara ahli. 

Adapun yang penulis jadikan sebagai sumber wawancara ahli yaitu guru, kepala 

sekolah dan wali kelas kelompok B2 di TK Handayani Tanjung Karang Barat. 

3. Uji Keteralihan atau Transbility 

             Uji keteralihan atau transbility dilakukan dengan cara menggunakan hasil 

penelitian pada tempat atau lokasi lain. Pada pemanfaatan itu harus memenuhi 

persyaratan yaitu adanya kesamaan atau kemiripan konteks sosialnya. Pemanfaatan 

hasil penelitian itu sangat tergantung dari perincian dan kelengkapan hasil penelitian, 

sehingga dapat diketahui dengan cara akurat apa saja yang merupakan temuan khusus 

penelitian. Karena itu uji ini sangat tergantung dari kemampuan peneliti dalam 

membuat laporan penelitian yang dirinci, akurat, lengkap dan mendalam. Jika 

persyaratan ini terpenuhi ada kemungkinan hasil penelitian ini dapat di transfer. 

4. Uji Ketergantungan atau Dependability 
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               Uji ketergantungan atau dependability merupakan pemeriksaan yang rinci 

atau audit lengkap terhadap proses penelitian. Ukurannya adalah kondisi yang lebih 

kurang sama apakah penelitian itu dapat diteliti ulang. 

5. Uji Kepastian atau Comformability  

               Uji kepastian atau Comformability merupakan suatu cara untuk memastikan, 

apakah terjadi kesepakatan antara yang diteliti dan peneliti. Di dalam penelitian 

kualitatif tidak dikenal objektivitas, yang ada hanyalah intersubjektivitas, yaitu 

kesepakatan antar subjek yang terlibat dalam penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Hakikat Kreaktivitas 

1. Pengertian Kreaktivitas 

       Kreaktivitas merupakan ide atau pikiran manusia yang bersifat inovatif, 

berdaya guna, dan dapat dimengerti, sehingga hasil pikiran anak yang baru merupakan 

bentuk kreaktivitas dari individu anak. Secara khusus, kreaktivitas berkarya seni rupa 

diartikan sebagai kemampuan menemukan, mencipta, membuat, merancang ulang, dan 

memadukan suatu gagasan baru maupun lama menjadi kombinasi baru yang 

divisualkan ke dalam komposisi suatu karya seni rupa dengan di dukung kemampuan 

terampil yang dimilikinya. Biasanya orang mengartikan kreaktivitas sebagai daya cipta 

yaitu sebagai kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru. 

 

مَ  ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ إِذَا قِيَل لَُكمأ تَفَسَُّحواْ فِي ٱلأ ۖۡ َوإِذَا قِ يََٰ ُ لَُكمأ َسحِ ٱَّللَّ
َسُحواْ يَفأ ِلِس فَٱفأ يَل ٱنُشُزواْ َجَٰ

ُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ِمنُكمأ َوٱلَِّذيَن أُوتُو فَعِ ٱَّللَّ ُ فَٱنُشُزواْ يَرأ ٖتِۚ َوٱَّللَّ َم دََرَجَٰ ِعلأ َملُوَن خَ اْ ٱلأ   ١١بِيٞر  بَِما تَعأ

 

Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Mujadillah:11). 

 

       Kreaktivitas sesungguhnya tidak perlu hal-hal yang baru sama sekali, tetapi 

merupakan gabungan (kombinasi) dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya yaitu 

berdasarkan informasi, data atau pengalaman yang telah diperoleh seseorang selama 

hidupnya.10 Semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki makin besar 

kemungkinan seseorang memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan tersebut untuk 

bersibuk diri secara kreaktif. 11 Adapun beberapa pengertian kreativitas menurut 

beberapa ahli sebagai berikut: 

       Yuliani Nurani Sujiono meyakini dalam menjelaskan deskripsi dari kreativitas 

yaitu: 

        “bahwa kreaktivitas yang ditunjukkan anak merupakan bentuk kreaktivitas 

yang original dengan frekuensi kemunculannya seolah tanpa terkendali. Kreatif 

merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kreaktivitas. Hal 

                                                             
10 Depdiknas Dirjen Dikti. (2005). Pengembangan Kreativitas Senirupa Anak TK. (Jakarta: Dirjen DIKTI, 2005), h. 11 
11 Utami Munandar. (2009). Pengembangan kreativitas Anak Berbakat. (Jakarta. Rineka Cipta, 2009), h. 47 



ini dikarenakan hanya orang kreaktif yang mempunyai ide gagasan kreaktif dan 

original. Orang akan menjadi kreaktif apabila distimulasi sejak dini. Anak dikatakan 

kreaktif apabila mampu menghasilkan produk secara kreaktif serta tidak tergantung 

dengan orang lain yang berarti bahwa dalam memuaskan diri bukan karena tekanan 

dari luar”.12  

         Utami Munandar dikutif dalam Muharam menyatakan bahwa kreaktivitas 

dapat dibedakan menjadi tiga pengertian, yaitu : pertama, kemampuan untuk membuat 

kondisi baru, berdasarkan data, informasi, dan unsur-unsur yang ada (daya cipta). 

Kedua, kemampuan menggunakan data atau informasi yang tersedia. Ketiga, 

kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan, kemunian (orisinal) dalam 

mengembangkan dan memperkaya gagasan.13  

        Kreativitas sangat penting untuk dikembangkan sejak usia dini, seperti yang 

dikemukakan oleh Munandar dikutif dalam Ni Putu Eka Tirtayati dkk mendefinisikan 

kreativitas sebagai berikut:14 

        “Kreativitas yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. 

Dalam era pembangunan ini tidak dapat dipungkiri bahwa kesejahteraan dan kejayaan 

masyarakat dan negara bergantung pada sumbangan kreatif berupa ide-ide baru, 

penemuan-penemuan baru, dan teknologi baru dari anggota masyarakatnya. Untuk 

mencapai hal itu, perlulah sikap dan perilaku kreatif dipupuk sejak dini, agar anak didik 

kelak tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan baru dan pencari kerja, tetapi 

mampu menciptakan pekerjaan baru (wiraswasta)”.  

        Menurut Gordon dan Browne dikutif dalam Moeslichatoen, bahwa kreativitas 

merupakan kemampuan untuk menciptakan gagasan baru yang imajinatif dan juga 

kemampuan mengadaptasi gagasan baru dengan gagasan yang sudah ada. Dalam 

pandangan Gordon, kreativitas ialah berupa gagasan baru yang diciptakan seseorang 

atau merenovasi gagasan yang sudah ada menjadi lebih inovatif dan imajinatif.15 

        Menurut Supriadi dikutif dalam Ni Putu Eka Tirtayati,mendefinisikan 

kreativitas pada intinya adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang 

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

ada sebelumnya. Adapun menurut Munandar dikutif dalam Ni Putu Eka Tirtayati, juga 

mengungkapkan tentang pengertian kreativitas sebagai berikut: 

        “kreativitas dengan beberapa rumusan yang merupakan kesimpulan para ahli 

antara lain: Kreativitas ialah kemampuan untuk membuat komposisi baru berdasarkan 

data, informasi, atau unsur-unsur yang ada, Kreativitas (berfikir kreatif atau berfikir 

divergen) ialah kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia menemukan 

                                                             
12Yuliani Nurani & Sujiono. Konsep Dasar Anak Usia Dini. (Jakarta : PT. Indeks, 2015), h. 134 
13Muharam E, Warti Sundaryati. Pendidikan Kesenian II Seni rupa. (Jakarta: DEPDIKBUD Dirjen DIKTI, 1992), h. 28 
14Ni Putu Eka Tirtayati, dkk. 2014. Penerapan Metode Pemberian Tugas untuk Meningkatkan Kreativitas Anak Melalui 

Kegiatan Menggambar Bebas. Singaraja: e-Journal PG-PAUD Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan PENDIDIKAN ANAK 

USIA DINI (Volume 2 No 1 Tahun 2014, h. 5 

 
15 Moeschalicatoen. Metode Pengajaran di TK. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 19 



banyak kemungkinan jawaban terhadap sesuatu masalah, di mana penekannya adalah 

pada kuantitas, ketepat gunaan, dan keragaman jawaban. Secara operasional kreativitas 

dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan 

(fleksibilitas), dan orisinalitas dalam berfikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi 

(mengembangkan, memperkaya, merinci) suatu gagasan”.16 

        Menurut Cziksentmihslyi dikutif dalam Susanto, mendefinisikan kreatifitas 

sebagai berikut: 

       “kreativitas seseorang ditandai oleh beberapa ciri yaitu: (a) Predisposisi genetis 

(genetic predispotition), (b) Minat pada usia dini pada ranah tertentu, (c) Minat 

menyebabkan seseorang terlibat secara mendalam terhadap ranah tertentu, sehungga 

mencapai kemahiran dan keunggulan kreativitas, (d) Akses terhadap suatu bidang, (e) 

Adanya sarana dan prasarana serta adanya pembina atau mentor dalam bidang yang 

diminati sangat membantu pengembangan bakat, (f) Akses ke lapangan (acces to a 

field), (g) Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman sejawat, 

tokohtokoh penting dalam bidang yang digeluti, memperoleh informasi yang terakhir, 

mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan pakar-pakar dalam bidang yang 

diminati sangat penting untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari 

orangorang penting, (h) Orang-orang kreatif ditandai dengan adanya kemampuan 

mereka yang luar biasa untuk menyesuaikan diri terhadap hampir setiap situasi dan 

untuk melakukan apa yang perlu untuk mencapai tujuannya”.17 

      Menurut Hurlock dikutif dalam Ni Putu Eka Tirtayati, dkk mendefinisikan 

pengertian kreativitas sebagai berikut: 

      “kreativitas dibagi menjadi delapan yaitu: (1) Kreativitas menekankan pada 

pembuatan sesuatu yang baru dan berbeda, (2) Kreativitas sebagai kreasi sesuatu yang 

baru dan orisinil secara kebetulan, (3) Kreativitas yaitu apa saja yang diciptakan selalu 

baru dan berbeda dari yang telah ada dank karena uniknya, (4) Kreativitas merupakan 

proses mental yang unik, suatu proses yang semata-mata dilakukan untuk 

menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda, dan orisinil, (5) Kereativitas dianggap sama 

dengan kecerdasa tinggi, (6) Kreativitas yaitu sepercik kejeniusan yang diwariskan 

pada seseorang dan tidak ada kaitannya dengan belajar atau lingkungan menyatakan 

bahwa orang kreatif merupakan sarana konsep, (7) Kreativitas umumnya dianggap 

sinonim dengan imajinasi dan fantasi dan karenanya merupakan bentuk permainan 

mental, (8) Kreativitas adalah bahwa semua orang umumnya terbagi dalam kelompok 

besar: penurut dan pencipta, penurut melakukan apa yang diharapkan dari mereka tanpa 

mengganggu atau menyulitkan orang lain sedangkan pencipta menyertakan gagasan 

orisinil , titik pandang yang berbeda atau cara baru menangani masalah dan 

menghadapinya”.18 

                                                             
16Ni Putu Eka Tirtayati. Op. Cit, h. 6 
17 Susanto, A. Perkembangan Anak Usia Dini. (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), h. 116 
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      Berdasarkan pemaparan dari beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa kreativitas adalah kemampuan kegiatan otak yang teratur serta imajinatif untuk 

menciptakan berbagai gagasan atau hal yang baru atau inovatif dan masih orisinal. 

Kreaktivitas dalam bidang seni diartikan sebagai berkarya yaitu suatu kemampuan 

untuk mewujudkan karya seni sebagai hasil kreaktivitasnya. Salah satu kegiatan yang 

dapat meningkatkan kreativitas pada anak yaitu dengan kegiatan menggambar, 

khususnya dengan menggambar bebas. Kreaktivitas dalam penelitian ini adalah suatu 

kemampuan yang ditandai dengan empat aspek kreaktivitas : kelancaran (fluency), 

keluwesan (flexibility), keaslian (originality), dan elaborasi (elaboration). 

 

2. Karakteristik Kreaktivitas Anak 

      Memahami keberadaan anak dalam mengembangkan kreaktivitas perlu 

diperhatikan. Kreaktivitas dalam penelitian ini dikembangkan melalui kreaktif 

menggambar. Karakteristik kreaktivitas anak yang dilakukan melalui kreaktivitas 

menggambar merupakan ungkapan kreaktif seni rupa anak-anak. Untuk memahami 

kreaktivitas anak perlu diperhatikan karakteristik tindakan anak secara umum yang 

menunjukkan kreaktivitas. Paul Torrance dikutif dalam Suratno menyebutkan 

karakteristik tindakan anak yang menunjukan kreaktivitas adalah sebagai berikut :19  

1) Belajar kreaktif,   

2) rentang perhatian panjang,  

3) mampu mengorganisasikan yang menakjubkan,  

4) dapat kembali kepada suatu yang sudah dikenalnya dan melihat dari cara yang 

berbeda, 

5) belajar banyak melalui fantasi dan memecahkan permasalahan dan menggunakan 

pengalamannya, dan; 

6) menikmati permainan dengan kata-kata dan tempat sebagai pencerita yang alami. 

   Mengembangkan kreaktivitas dapat dilakukan dengan berbagai macam 

kegiatan eksperimen dan eksplorasi yang dapat dilakukan oleh anak. Tugas guru, orang 

tua, dan orang-orang yang dekat dengan anak perlu memahami bagaimana memfasilitasi 

anak agar kreaktivitas itu muncul sebagai kekuatan yang sangat diperlukan bagi 

kehidupannya kelak.Ciri-ciri Kreaktivitas Anak menurut pendapat Utami Munandar 

meliputi :20 

1) Rasa ingin tahu yang luas mendalam, 

2) sering mengajukan pertanyaan yang baik,  

3) memberikan banyak gagasan atau usul terhadap suatu masalah, 

4) bebas dalam menyatakan pendapat, 

5) mempunyai rasa keindahan yang dalam, 

6) menonjol dalam salah satu bidang seni, 
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20Munandir. Op. Cit, h. 71 



7) mampu melihat suatu masalah dari berbagai segi/sudut pandang, 

8) mempunyai rasa humor yang luas, 

9) mempunyai daya imajinasi, dan; 

10) orisinal dalam ungkapan gagasan dan dalam pemecahan masalah. 

        Ciri-ciri kreaktivitas anak dapat diketahui melalui pengamatan terhadap 

perilaku anak yang berbeda dengan anak pada umumnya. Perbedaan perilaku anak 

tersebut biasanya membuat orang tua cemas dan bagi orang tua yang belum memahami 

tentang ciri-ciri anak kreaktif biasanya menganggap sebagai anak nakal.  

        Bakat dalam bentuk kreaktivitas akan tumbuh dan berkembang jika didukung 

dengan fasilitas dan kesempatan yang memungkinkan. Orang tua dan guru harus 

menyadari keragaman bakat dan kreaktivitas anak. Cara mendidik dan mengasuh anak 

harus disesuaikan dengan pribadi dan kecepatan masing-masing anak, sehingga tidak 

ada penekanan atau paksaan dalam mendidik anak. Penerapan pendekatan 4 P (Pribadi, 

Pendorong, dan Produk) dalam mengembangkan kreaktivitas menurut Utami Munandar 

dapat mempengaruhi perilaku anak dalam penampilan ciri-ciri pribadi kreaktif.  

Keempat segi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :21 

1) Segi pribadi, kreaktivitas adalah hasil keunikan pribadi dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dan merupakan penggambaran adanya berbagai ciri khusus dalam tiap 

individu. Cirinya antara lain berupa rasa ingin tahu, mempunyai minat yang luas, 

berani mengambil resiko, mempunyai prakarsa, kepercayaan diri, tekun, dan ulet 

dalam mengerjakan tugas yang diminati dan diyakini.  

2)  Segi pendorong, merupakan suatu kondisi yang motivasi seseorang pada perilaku 

kreaktif. Pendorong kreaktivitas ini dapat berupa hasrat yang kuat pada diri individu 

dan dapat pula berupa penghargaan dari orang lain (orang tua, guru), serta 

tersedianya sarana dan prasarana penunjang sikap kreaktif.  

3) Segi proses, kreaktivitas adalah hasil dari tahapan pengalaman seseorang dalam 

melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Kreaktivitas ditinjau dari segi proses 

yaitu sebagai suatu kemampuan untuk membentuk kombinasi-kombinasi baru dari 

dua atau lebih yang sudah ada dalam pikiran. 

4) Segi produk, kraktivitas adalah kemampuan untuk mencipta atau menghasilkan 

produk-produk atau kombinasi dari hal sebelumnya yang sudah ada. Produk 

tersebut dapat berupa ide-ide baru, penemuan-penemuan baru, maupun teknologi 

baru yang memungkinkan manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya. 22  

      Karakteristik kreaktivitas anak dalam penelitian ini adalah kreaktivitas yang 

menunjukkan kelancaran anak dalam memproduksi gambar. Kreaktivitas anak yang 

menunjukkan keluwesan anak dalam menceritakan hasil gambarnya. Kraktivitas anak 

yang menunjukkan keaslian gambar anak, dan kreaktivitas anak yang dilihat dan 

                                                             
21Ibid, h. 89 
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elaborasi atau penjelasan anak mengenai mengembangkan ide anak dari hasil gambar 

yang telah dibuatnya.  

 

3. Mengembangkan Kreaktivitas Anak 

      Mengembangkan kreaktivitas seni rupa anak TK adalah suatu daya atau 

kemampuan untuk mencipta. 23 Menurut Utami Munandar kreaktivitas penting untuk 

dipupuk dan dikembangkan melalui pendidikan sejak usia dini dengan alasan karena 

orang dapat mewujudkan dirinya. 24 Seorang ahli, Maslow dikutif dalam Utami 

Munandar, menyebutkan bahwa kreaktivitas merupakan manifestasi dari individu yang 

berfungsi sepenuhnya dalam perwujudan dirinya. Selain itu, kreaktivitas sebagai 

kemampuan untuk melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap 

suatu masalah. Alasan yang berikutnya kreaktivitas dapat memberikan kepuasan 

terhadap individu serta dengan kreaktivitas memungkinkan manusia untuk 

meningkatkan kualitas hidupnya.25 

      Mengembangkan kreaktivitas bagi anak dianggap begitu penting, maka pada 

mengembamngkan kreaktivitas anak. Disana terdapat beberapa anjungan (rumah-

rumah tradisional) sehingga menjadi wadah bagi anak-anak untuk bersibuk diri secara 

kreaktif. Tempat ini dapat terwujud atas kerjasama anak Indonesia, Kehiatan yang 

dapat dilakukan pada anjungan tersebut ialah kegiatan melukis, elektronika, daur ulang, 

dan olah kata. Maksud kegiatan melukis mengembangkan kreaktivitas adalah seperti 

yang biasa dilakukan pada sekolah maupun sanggar-sanggar seni seni. Maksud “daur 

ulang” ialah membuat bermacam-macam objek dengan barang-barang bekas yang 

sudah tidak dipakai (seperti : kotak, botol, karton, plastik, dan sebagainya). Semuanya 

dibuat dengan menggabungkan bermacam-macam warna, bentuk, ukuran yang berbeda 

dibuat sesuai dengan keinginan dan kemampuan anak atau mengikuti daya imajinasi 

anak. “olah kata” yang dimaksud disana sesuai dengan tujuan pusat-pusat 

mengembangkan kreaktivitas anak, yakni merangsang, dan meningkatkan bakat 

kreaktif anak. 26 

       Berkaitan dengan sistem pendidikan di atas, pendidikan di Taman Kanak-

kanak memberikan pelayanan dalam membantu anak mempersiapkan kemampuannya 

untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Mengembamngkan kreaktivitas kreaktivitas 

anak usia dini menjadi salah satu kemampuan yang perlu dikembangkan secara 

optimal.  

     menurut Seto Mulyadi dikutif dalam Shinta mengatakan bahwa 

mengembangkan kreaktivitas harus dimulai sejak dini. Bagi anak usia dini, bermain 

adalah dari timbulnya kreaktivitas. Apapun kegiatannya hendaknya dilakukan dalam 

suasana yang menyenangkan, sehingga dalam mengembangkan kreaktivitas tidak ada 
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paksaan27 Aktivitas menggambar memberi kebebasan kepada anak untuk 

mengungkapkan ide dan gagasannya. Seperti yang diungkapkan Prof. Fawzia Aswin 

Hadis dikutif dalam Shinta “Apa salah anak memberi warna orange pada gunung dan 

memberi warna merah pada langit?” sehingga dengan hal tersebut Prof. Fawzia Aswin 

Hadis dikutif dalam Shinta berpendapat bahwa, selama ini anak dipaksa untuk 

mengikuti kemauan orang tua atau guru.28 Dalam menggambar gunung pun tidak 

jarang terjadi stereotip untuk mendidik anak, yaitu dua gunung saling berdempet, lalu 

matahari mereka dari sela-sela gunung, di depan gunung adalah sawah, menyusul jalan 

yang melingkar-lingkar. Oleh karena itu, guru atau orang tua hendaknya memberi 

kebebasan dan kesempatan kepada anak untuk menggambar atau memberi warna pada 

gambar sesuai imajinasi anak. Memberi kebebasan berarti memberi kesempatan kepada 

anak untuk menuangkan seluruh kemampuan dan pengetahuan yang telah dimiliki.  

    Mengembangkan kreaktivitas dalam penelitian ini adalah suatu daya atau 

kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak pada kelompok usia 4-5 tahun untuk 

menunjukkan keberanian, dalam membuat gambar atau coretan, berani mengeluarkan 

ide atau gagasan dari hasil gambar yang telah dibuatnya. Mengembangkan kreaktivitas 

dalam penelitian ini diupayakan melalui pemberian kebebasan kepada anak dalam 

menggambar dan pemilihan media maupun alat yang digunakan untuk menggambar.  

 

4. Tujuan dan Fungsi Mengembangkan Kreaktivitas Anak Usia Dini  

Adapun tujuan pengembangan kreativitas anak adalah:29 

a.  mengenal cara mengekspresikan diri melalui hasil karya dengan menggunakan 

teknik yang dikuasainya, 

b. mengenal cara dalam menemukan alternatif pemecahan masalah, 

c. membuat anak memiliki sifat keterbukaan terhadap berbagai pengalaman dengan 

tingkat kelenturan dan toleransi yang tinggi terhadap ketidakpastian,  

d. membuat anak memiliki kepuasan diri terhadap apa yang dilakukan dan sikap 

menghargai hasil karya orang lain,  

e. membuat anak kreatif, yaitu anak yang memiliki: (a) kelancaran untuk 

mengemukakan gagasan, (b) kelenturan untuk menggunakan berbagai alternatif 

pemecahan masalah, (c) orisinalitas dalam menghasilkan pemikiran, (d) elaborasi 

dalam menghasilkan pemikiran, (e) keuletan dan kesabaran atau kegigihan dalam 

menghadapi rintangan dan situasi yang tidak menentu. 

 

 

  

Sementara fungsi pengembangan kreativitas pada anak Taman Kanak-

kanak adalah diantaranya sebagai berikut:30 
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a. sebagai perkembangan kognitif anak. 

b. pengembangan terhadap kesehatan jiwa, pengembangan kreativitas mempunyai 

nilai terlapis karena dalam kegiatan berekspresi itu anak dapat menyalurkan 

perasaan yang dapat menyebabkan ketegangan pada dirinya sendiri: sedih, kecewa, 

khawatir dan takut, 

c.  pengembangan estetika disamping kegiatan-kegiatan berekspresi yang 

menciptakan anak dibiasakan dan dilatih untuk menghayati bermacam-macam 

keindahan seperti: alam, lukisan, tarian, musik. 

 

5. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Kreaktivitas 

       Menurut Martini Jamaris dikutif dalam Winda Nurti Terdapat aspak-aspek 

yang mempengaruhi kreativitas yaitu:31 

a. Aspek kemampuan kognitif  

Kemampuan kognitf (kemampuan berpikir) merupakan salah satu aspek yang 

berpengaruh terhadap munculnya kreativitas seseorang.   

b. Aspek intuisi dan imajinasi  

Kreativitas berkaitan dengan aktivitas belahan otak kanan. Oleh sebab itu intuitif 

dan imajinatif merupakan aspek lain yang mempengaruhi munculnya kreativitas.  

c. Aspek penginderaan  

Kreativitas dipengaruhi oleh aspek kemampuan melakukan penginderaan yaitu 

kemampuan menggunakan pancaindera secara peka. Kepekaan dalam 

penginderaan ini menyebabkan seorang dapat menemukan sesuatu yang tidak dapat 

dilihat dengan atau dipikirkan oleh orang lain.  

d. Aspek kecerdasan emosi  

Kecerdasan emosi adalah aspek yang berkaitan dengan keuletan, kesabaran, 

ketabahan dalam menghadapi ketidak pastian dan berbagai masalah yang berkaitan 

dengan kreativitas.  

 

6. Manfaat Kreaktivitas Anak 

       Terdapat sejumlah alasan mengapa kreativitas perlu dikembangkan kepada 

anak sejak usia dini. Munandar merumuskan empat alasan mengapa kreativitas perlu 

dikembangkan sejak usia dini, adalah sebagai berikut: 

a. Kreativitas untuk merealisasikan perwujudan diri 

b. Kreativitas untuk memecahkan suatu permasalahan 

c. Kreativitas untuk memuaskan diri 

d. Kreativitas untuk meningkatkan kualitas hidup.32 
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        Hurlock menyatakan bahwa kreativitas memiliki banyak nilai yang penting 

bagi anak, namun nilai-nilai kreativitas yang penting ini hampir sama sekali diabaikan. 

Selanjutnya Hurlock menjelaskan nilai kreativitas tersebut bagi anak, sebagai berikut: 

a. Kreativitas memberi anak-anak kesenangan dan kepuasan pribadi yang sangat 

besar. Penghargaan mempunyai pengaruh nyata terhadap perkembangan 

kepribadiannya. 

b. Menjadi kreatif juga penting artinya bagi anak kecil karena menambah bumbu 

dalam permainannya yang merupakan pusat kegiatan hidup mereka. Jika 

kreativitas dapat membuat permainan menyenangkan, mereka akan merasa 

bahagia dan puas. 

c. Dengan bertambahnya usia anak prestasi merupakan kepentingan utama dalam 

penyesuaian hidup mereka. Kreativitas yang membantu mereka mencapai 

keberhasilan di bidang yang berarti bagi mereka dan dipandang baik oleh orang 

yang berarti baginya akan menjadi sumber kepuasan ego yang besar. 

d. Kreativitas memberi sumbangan pada kepemimpinan. Pada setiap tingkatan usia 

pemimpin harus menyumbangkan sesuatu kepada kelompok yang penting artinya 

bagi anggota kelompok. Di samping kepuasan pribadi yang diperoleh anak dari 

kreativitas, apabila kreativitas itu memberi rasa puas dalam memainkan peran 

sebagai pemimpin, hal ini akan menjamin adegan penyesuaian sosial dan pribadi 

yang baik.33 

 

7. Peran Guru Dalam Pembelajaran Kreaktivitas 

      Proses pembelajaran yang dilaksanakn di PAUD tidak memaksa anak harus 

belajar pada bidang lain yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 

Memaksakan anak untuk belajar sesuatu yang tidak sesuai dengan daya kemampuanya 

adalah tindakan yang mematikan kreativitas anak dan hasilnya anak tidak mempunyai 

kepercayaan diri. Dalam hal ini seorang guru taman kanak-kanak mempunyai peran 

yang penting dalam memberikan pendampingan bagi anak untuk mengembangkan 

kemampuannya. 

    Seorang guru di Pendidikan Anak Usia Dini memerlukan wawasan dan 

pengetahauan yang cukup luas karena berperan sebagai orang tua sekaligus teman 

bermain bagi anak. Pada setiap proses perkembangan kreativitas dan kemampuan 

berpikir anak akan berhasil ketika seorang pemibimbing dapat mengarahkan dan 

memberikan motivasi bagi anak untuk mengembangkan diri sesuai dengan kecerdasan 

yang ada didalam dirinya,memberikan rangsangan belajar dan selaku motivator bagi 

anak merupakan tugas yang harus dijalankan bagi seorang pembimbing ditaman kanak-

kanak dengan melakukan pendekatan psikologis terhadap anak.memberikan 

penghargaan pada setiap hasil karya anak yang telah dilakukan oleh anak dan 
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memberikan dorongan positif bagi anak dari pada hukuman yang membuat anak 

menjadi takut. 

   Adapun hasil kerja anak merupakan suatu proses yang terus berlangsung ketika 

anak belajar hingga dapat menghasilkan kepuasan tersendiri bagi anak. Penghargaan 

dan pujian dengan evaluasi untuk memperbaiaki setiap hasil kerja anak akan 

memberikan dorongan yang kuat bagi anak untuk lebih tekun belajar. Keberhasilan 

meletakkan dasar kepribadian dan pengembangan kecerdasan anak salah satu unsurnya 

ditentukan oleh pembimbing, tugas mulia inilah yang harus diemban oleh setiap guru 

di taman kanak-kanak sehinga menciptakan generasi yang berkualitas. 

 

8. Faktor Penghambat dan Pendukung Kreaktivitas Anak  

a. Faktor Penghambat 

         Imam Musbikin menyatakan adalah tujuh penghambat kreaktivitas anak 

diantaranya sebagai berikut :34 

1) Tidak ada dorongan bereksplorasi, yakni tidak ada adanya rangsangan dan 

kurangnya pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahu anak dapat 

menghambat kreaktivitas anak. Jawaban dari pertanyaan anak dengan jawaban 

irasional seperti “sudah dari sananya”membuat anak tidak bereksplorasi. 

Keadaan akan jika orang tua atau guru memberi alternatif jawaban : “Wah, ibu 

juga belum tahu. Yuk kita cari jawabannya dibuku”. Karena salah satu kondisi 

yang dapat meningkatkan kreaktivitas adalah adanya dorongan dari orang tua 

atau guru untuk kreaktif. 

2) Jadwal yang terlalu ketat, karena penjadwalan kegiatan yang terlalu padat 

membuat anak kehilangan salah satu unsur dalam mengembangkan kreaktivitas 

karena anak tidak dapat mengeksplorasi dengan kemampuannya. Hurlock 

mengatakan anak harus disediakan waktu bermain-main dengan gagasan dan 

konsep-konsep serta mencobanya dalam bentuk baru dan orisinal.35 Peran orang 

tua adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi sesuai 

kemampuannya melalui bermain bukan membuat jadwal yang padat bagi 

anak.Terlalu menekankan kebersamaan keluarga. Adakalanya anak 

membutuhkan waktu untuk menyendiri, karena dengan kesendiriannya anak 

belajar mengembangkan imajinasinya sebagai bekal untuk menumbuhkan 

kreaktivitasnya. Mandiri untuk anak sangat diperlukan. Memberi kepercayaan 

akan menjadikan anak percaya diri. Hurlock mengatakan mandiri dan percaya 

diri adalah dua kualitas yang sangat mendukung kreaktivitas.36 

3) Tidak boleh berkhayal, karena dengan berkhayal anak belajar mengembangkan 

kreaktivitas melalui imajinasinya. Orang tua hanya perlu mengarahkan dan 

memfasilitasi anak untuk mengembangkan imajinasi mereka. Kebutuhan 
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tentang kesempatan berkhayal sejalan dengan pendapat Singer dalam Hurlock 

yang menerangkan, “Anak membjutuhkan waktu dan kesempatan menyendiri 

untuk mengembangkan kehidupan imajinatif yang kaya. 

4) Orang tua konservatif, yaitu orang tua yang biasanya tidak berani menyimpang 

dari pola sosial lama. Orang tua model ini biasanya cepat khawatir dengan 

proses kegiatan anak yang berada diluar garis biasanya. Kondisi orang tua yang 

dapat meningkatkan kreaktivitas anak adalah yang selalu mendorong dan 

membimbing anak untuk menggunakan lingkungan rumah maupun sekolah 

sebagai sarana eksperimentasi dan eksplorasi. Bukan orang tua merasa takut 

jika anak-anaknya menghancurkan barang-barang yang ada di dalam 

rumahnya. Karena itu, tidak sesuai dengan kebiasaannya. Padahal dari situ anak 

mencoba belajar untuk memenuhi rasa ingin tahunya dan dari situ pula 

kreaktivitas anak dapat dimunculkan.  

5) Over protektif, karena perlindungan yang berlebihan pada anak akan 

menghilangkan kesempatan mereka bereksplorasi dengan cara baru atau 

berbeda. Kreaktivitas akan terhalang oleh aturan dan ketakutan orang tua yang 

sebetulnya belum tentu benar dan bahkan dapat mematikan kreasi anak untuk 

bereksplorasi. 

6) Disiplin otoriter, karena disiplin otoriter mengarah pada anak tidak boleh 

menyimpang dari perilaku yang digariskan orang tua. Akibatnya, kreaktivitas 

anak menjadi terhalang oleh aturan-aturan yang belum tentu benar. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Hurlock yang mengatakan mendidik anak secara 

demokratis dan permisif dirumah dan disekolah dapat meningkatkan 

kreaktivitas. mendidik otoriter memadamkannya.37 

7) Penyediaan alat permainan yang terstruktur. Alat permainan yang terlalu 

terstruktur menghilangkan kesempatan anak melakukan bermain secara 

kreaktif, karena anak tidak bisa mengembangkan imajinasinya. Alat permainan 

yang memberi kesempatan berekplorasi akan lebih baik digunakan untuk 

mengembangkan kreaktivitas anak. oleh karena itu, orang tua atau guru harus 

dapat memilih alat permainan yang tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa penghambat tersebut di atas hendaknya diperhatikan oleh guru 

maupun orang tua agar tidak mematikan kreaktivitas anak. harapannya dengan 
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memahami faktor penghambat kreaktivitas tersebut para guru TK dapat meminimalisir 

kesalahan dalam memberikan pelayanan pada anak didik.  

b. Faktor Pendukung  

       Hurlock menyatakan bahwa kondisi yang dapat meningkatkan kreaktivitas 

anak adalah :38 

1) Waktu, anak kreaktif membutuhkan waktu untuk menuangkan ide/gagasan 

atau konsep-konsep dan mencobanya dalam bentuk baru atau original. Anak-

anak TK jika sudah mencoba sesuatu mereka tidak mau atau sulit untuk pindah 

pada kegiatan yang lain. 

2) Kesempatan menyendiri, anak membutuhkan waktu dan kesempatan 

menyendiri untuk mengembangkan imajinasinya. Adakalanya anak tidak mau 

membaur dengan teman-temannya karena sedang melakukan sesuatu yang 

menarik perhatiannya.  

3) Dorongan, terlepas seberapa jauh hasil belajar anak memenuhi standar orang 

dewasa, mereka memerlukan dorongan dan motivasi untuk kreaktif, bebas dari 

ejekan. Anak kreaktif biasanya dianggap tidak sama dengan teman lain dan 

mungkin berbuat sesuatu yang aneh menurut orang dewasa dan membuat orang 

tua khawatir.  

4) Sarana untuk merangsangan dorongan eksperimen dan eksplorasi perlu 

disediakan sarana bermain.  

Kondisi yang dapat diciptakan untuk meningkatkan kreaktivitas antara lain 

dengan menyediakan waktu, memberi kesempatan anak untuk menyendiri, 

pemberian dorongan atau motivasi serta menyediakan sarana. Sarana yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah melalui kreaktivitas menggambar sebagai 

salah satu cara yang dapat dilakukan orang tua atau guru dalam membantu 

kreaktivitas anak usia dini. Pendapat lain berdasarkan pada Depdikbud menyatakan 

bahwa kondisi yang dapat mendukung dan meningkatkan kreaktivitas anak, yaitu 

:39 

1) sarana belajar dan bermain disediakan untuk merangsang dorongan eksperimen 

dan eksplorasi, 

2) lingkungan sekolah yang teratur, bersih, dan indah secara langsung akan 

mendorong kreaktivitas, 

3) kemenarikan guru dalam mendidik dan memberikan motivasi,  

4) peran masyarakat dan orang tua untuk mendukung kegiatan TK yaitu dengan 

menyediakan media/bahan praktek seni rupa bagi putra-putrinya. Dari iraian 

diatas para guru TK dapat mempersiapkan segala sesuatu agar tidak melakukan 

kesalahan dalam mendidik serta memberi kesempatan dan kebebasan kepada 

anak untuk mengembangkan kreaktivitasnya. 
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B. Anak Usia Dini  

1. Pengertian Anak Usia Dini 

  Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan 

perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. 

Anak usia dini memiliki rentang usia yang sangat berharga dibanding usia-usia selanjutnya 

karena perkembangan kecerdasannya sangat luar biasa. Usia tersebut merupakan fase 

kehidupan yang unik, dan berada pada masa proses perubahan berupa pertumbuhan, 

perkembangan, pematangan dan penyempurnaan, baik pada aspek jasmani maupun 

rohaninya yang berlangsung seumur hidup, bertahap, dan berkesinambungan.40 Adapun 

ayat yang membahas tentang pengertian anak usia dini. 

terdapat didalam surat luqman ayat 13-14: 

 

 ِۡۖ ِركأ بِٱَّللَّ بُنَيَّ ََّل تُشأ نِهِۦ َوُهَو يَِعظُهُۥ يََٰ ُن ِلِبأ َمَٰ ٌم َعِظيٞم َوإِذأ قَاَل لُقأ َك لَُظلأ رأ ِ  ١٣ إِنَّ ٱلش ِ نَا ٱلأ يأ ِه َوَوصَّ ِلدَيأ َن بَِوَٰ نَسَٰ

ُكرأ  ِن أَِن ٱشأ لُهُۥ فِي َعاَميأ ٖن َوفَِصَٰ نًا َعلَىَٰ َوهأ هُۥ َوهأ هُ أُمُّ لِ  َحَملَتأ َمِصيُر ِلي َوِلَوَٰ َك إِلَيَّ ٱلأ   ١٤دَيأ

  

 

Artinya: Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan 

kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya 

Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya 

dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya 

kepada-Kulah kembalimu.(Q.S. Luqman: 13-14) 

 

 Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki karakteristik 

tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Pada masa ini stimulasi seluruh aspek 

perkembangannya memiliki peran penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Sel-sel 

tubuh anak usia dini tumbuh dan berkembang sangat pesat, pertumbuhan otak pun sedang 

mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, demikian halnya dengan pertumbuhan 

dan perkembangan fisiknya. Tahap awal perkembangan janin sangat penting dalam 

pengembangan sel-sel otak, bahkan ada yang berpendapat bahwa saat lahir jumlah sel otak 

tidak bertambah lagi. Selanjutnya setelah lahir terjadi proses eliminasi dari sel-sel saraf dan 

pembentukan hubungan antarsel. Dalam hal ini terdapat dua hal yang sangat penting dan 

diperhatikan dalam pembentukan kecerdasan; yaitu makanan yang bergizi dan seimbang 

serta stimulasi yang positif dan kondusif. Secara umum anak sia dini dapat dikelompokkan 

dalam usia (0–1) tahun, (2–3) tahun, dan (4 – 6) tahun; dengan karakteristik masing-masing 

sebagai berikut:41 
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a. Usia 0–1 tahun: Usia ini merupakan masa bayi, tetapi perkembangan fisik mengalami 

kecepatan yang sangat luar biasa. Berbagai karakteristik anak usia bayi dapat 

dijelaskan sebagai berikut.  

1) Mempelajari keterampilan motorik mulai dari berguling, merangkak, duduk, 

berdiri, dan berjalan.  

2) Mempelajari keterampilan menggunakan pancaindera seperti melihat, mengamati, 

meraba, mendengar, mencium, dan mengecap dengan memasukkan setiap benda 

ke mulutya.  

3) Mempelajari komunikasi sosial. Bayi yang baru lahir telah siap melaksanakan 

kontak sosial dengan lingkungannya. Komunikasi responsif dari orang dewasa 

akan mendorong dan memperluas respons verbal dan nonverbal bayi. Berbagai 

kemampuan dan keterampilan dasar tersebut merupakan model penting bagi anak 

untuk menjalin proses perkembangan selanjutnya. 

b. Usia 2–3 tahun: Pada usia ini terdapat beberapa kesamaan karakteristik dengan masa 

sebelumnya, yang secara fisik masih mengalami pertumbuhan yang pesat. Berapa anak 

karakteristik khusus anak usia 2-3 tahun adalah sebagai berikut: 

1) Sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Ia memiliki 

kekuatan observasi yang tajam dan keinginan belajar yang luar biasa. Eksplorasi 

yang dilakukan oleh anak terhadap benda apa saja yang ditemui merupakan proses 

belajar yang sangat efektif. Motivasi belajar anak pada usia tersebut menempati 

grafik tertinggi dibanding sepanjang usianya bila tidak ada hambatan dari 

lingkungan. 

2) Mulai mengembangkan kemampuan berbahasa. Diawali dengan berceloteh, 

kemudian satu dua kata dan kalimat yang belum jelas maknanya. Akan terus 

belajar dan berkomunikasi, memahami pembicaraan orang lain dan belajar 

mengungkapkan isi hati dan pikiran. 

3) Mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi anak didasarkan pada 

bagaimana lingkungan memperlakukan dia. Sebab emosi bukan ditentukan oleh 

bawaan, namun lebih banyak pada lingkungan. 

c. Usia 4 – 6 tahun: Karakteristiknya adalah sebagai berikut: 

1) Berkaitan dengan perkembangan fisik, anak sangat aktif melakkan berbagai 

kegiatan. Hal itu bermanfaat untuk pengembangan otot-otot kecil maupun besar, 

seperti memanjat, melompat, dan berlari. 

2) Perkembangan bahasa juga semakin baik. Anak sudah mampu memahami 

pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya dalam batas-batas 

tertentu, seperti meniru, mengulang pambicaraan. 

3) Perkembangan kognitif (daya pikir) sangat pesat, ditunjukkan dengan rasa ingin 

tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Hal itu terlihat dari 

seringnya anak menanyakan segala sesuatu yang dilihat. 

4) Bentuk permainan anak masih bersifat individu, bukan permainan sosial, walaupun 

aktivitas bermain dilakukan anak secara bersamaan. 

C. Kegiatan Menggambar Anak Usia Dini  

1. Pengertian Menggambar 

      Menggambar adalah proses membuat gambar dengan cara menggoreskan 

benda-benda tajam seperti pensil atau pena pada bidang datar misalnya permukaan 



papan tulis, kertas, atau dinding.42 Dikatakan pula bahwa menggambar adalah proses 

mengungkapkan ide,angan-angan, perasaan, pengalaman dan yang dilihatnya dengan 

menggunakan jenis peralatan menggambar tertentu. 

     Pamadhi dalam Ni Putu Eka Tirtayati dkk menyatakan definisi menggambar 

sebagai berikut: 

    “menggambar adalah membuat gambar yang dilakukan dengan cara mencoret, 

menggores, menorehkan benda tajam ke benda lain dan memberi warna sehingga 

menimbulkan gambar. Menggambar merupakan kebiasaan anak usia dini 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 tidak sengaja, sampai dengan menggambar 

untuk maksud tertentu”.43 

      Menurut Jauhari dalam Hartawan dikutif dalam Ni Putu Eka Tirtayati dkk, 

menyatakan hakekat menggambar sebagai berikut: 

      “pada hekekatnya menggambar ini adalah pengungkapan seseorang secara 

mental dan visual dari apa yang dialaminya dalam bentuk garis dan warna. 

Menggambar merupakan wujud pengekplorasian teknis dan gaya, penggalian gagasan 

dan kreativitas, bahkan bisa menjadi ekpresi dan aktualisasi diri. Pada intinya 

menggambar adalah perpaduan keterampilan, kepekaan rasa, kreativitas, ide, 

pengetahuan, dan wawasan. Ada beberapa metode dalam menggambar yang tujuannya 

mengembangkan kreativitas dan imajinasi anak yaitu: menggambar dengan cara 

mengamati (observasi). Anak bisa menggambar dan mewarnai gambarnya sendiri 

tanpa menjimplak atau dengan contoh pola. Dengan demikian anak dapat melupakan 

observasi dengan cara menciptakan, berekperimen, dan melampaui kemampuannya, 

Menggambar berdasarkan pengalaman/kenangan. Menggambar dengan metode ini 

lebih memotivasi anak untuk menggambar dengan metode ini lebih memotivasi anak 

untuk menggambarkan sesuatu berdasarkan pengalaman dan kenangannya. Saat 

latihan, guru harus banyak mengunakan pertanyaan untuk membantu mereka 

mengingat detail yang berarti dari pengalaman mereka. Menggambar berdasarkan 

imajinasi. Kejadian mendorong kita untuk keluar dan bisa diekspresikan dalam bentuk 

gambar, lukisan, dan model. Menggambar dengan imajinasi menjadi lebih efektif 

dengan latihan yang rutin”.44 

      Menurut Cyinthia Cathin dikutif dalam Trish Kuffner mengatakan menggambar 

adalah kegiatan mencoret-coret menggunakan benda tajam berupa pensil dan pena dan 

mengatakan bahwa mencoret-coret adalah langkah menuju kegiatan menulis seperti 

juga mengoceh untuk menuju bicara.45Dikatakan pula bahwa anak prasekolah 

meneruskan eksperimen dengan sebab akibat serta menggunakan keterampilan motorik 
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kecil dan koordinasi tangan dan mata yang sudah berkembang untuk menghasilkan 

gambar yang sudah dikenali.  

    Jika dilihat dari kacamata orang dewasa atau ditinjau dari pendekatan makna 

seni, menggambar dibedakan dengan melukis. Menurut Saiful Haq perbedaan 

menggambar dan melukis sebagai berikut: 

    “menjelaskan bahwa gambar dipandang sebagai suatu penguraian penjelasan 

yang dinyatakan dalam goresan-goresan. Sedangkan melukis diartikan sebagai 

ungkapan pikiran dan perasaan melalui unsur yang lebih kompleks termasuk warna, 

tekstur, volume dengan kaidah-kaidah tertentu. Dikatakan pula bahwa menggambar 

dan mewarnai dari nol  merupakan istilah baru di dunia lukis atau gambar pada anak. 

istilah ini memiliki dua makna, yakni menggambar dan mewarnai yang dimulai dari 

ketidak tahuan tentang kegiatan tersebut. Makna yang kedua dapat diartikan bahwa 

kegiatan menggambar dan mewarnai diawali dengan bentuk bulat/lingkaran atau nol. 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kreaktivitas menggambar anak 

usia dini merupakan ungkapan hati untuk menyatakan keinginan, perasaan, pikiran 

dalam bentuk goresan atau gambar”.46 

     Berdasarkan pada penjelasan dari beberapa ahli di atas, maka dapat peneliti 

simpulkan bahwa menggambar adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara naluriah 

alami bagi anak, menggambar dengan menggunakan benda-benda tajam pensil atau 

pena pada bidang datar seperti papan tulis, kertas dengan kegiatan menggambar juga 

dapat mengungkapkan apa yang dirasakan dan yang dialaminya baik mental maupun 

visual.kegiatan menggambar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan 

mencoretkan pensil dalam sebuah kertas kosong yang menjelaskan seseorang, ataupun 

objek lainnya secara mental dan visual sebagai perwujudan dari eksplorasi gagasan dan 

ide serta wawasan dan pengetahuan  yang diaplikasikan dengan keterampilan dan 

kemampuan dalam bentuk garis dan warna. Adapun kegiatan menggambar dalam 

penelitian ini adalah suatu kegiatan menggambar yang dilakukan melalui menggambar 

yang di lakukan di dalam kelas menggambar di kertas manila, dan menggambar dengan 

jari tangan di atas kertas HVS.  

 

2. Pengertian Kegiatan Menggambar Anak Usia Dini 

       Kegiatan menggambar adalah suatu kegiatan seni lukis yang merupakan 

bahasa visual dan merupakan salah satu media. Artinya bahwa anak dapat 

berkomunikasi melalui gambar yang ia buat sendiri. Pembelajaran di TK kreaktivitas 

menggambar yang digunakan antara lain : jenis menggambar bebas, menggambar 

imajinatif, dan mewarnai gambar. Kegiatan atau kreaktivitas menggambar bagi anak 

adalah media berekspresi dan berkomunikasi yang dapat menciptakan suasana aktif, 

asyik, dan menyenangkan anak dan hasil dari kegiatan tersebut disebut gambar. Melalui 

kreaktivitas menggambar anak dapat mencurahkan segala isi hatinya dalam bentuk 
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gambar, sehingga apa yang ia inginkan, apa yang ia senangi, bahkan apa yang tidak 

disenangi dapat disalurkan dalam bentuk gambar. 

    Menurut Hajar Pamadhi kegiatan menggambar merupakan kegiatan naluriah 

atau alami bagi anak, karena hampir setiap hari anak melakukan ini untuk bercerita 

dengn orang lain, aktivitas menggambar adalah kegiatan manusia untuk 

mengungkapkan apa yang dirasakan dan dialaminya baik mental maupun visual dalam 

bentuk garis atau warna.47 Dikatakan pula bahwa menggambar adalah proses 

mengungkapkan ide, angan-angan, perasaan, pengalaman dan yang dilihatnya dengan 

menggunakan jenis peralatan menggambar tertentu.48 Kegitan menggambar adalah 

salah satu media komunikasi. Artinya bahwa anak dapat berkomunikasi melalui 

gambar yang ia buat sendiri. 

      Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

dasarnya kegiatan menggambar ini dapat memberikan manfaat yang baik kepada anak. 

Di antaranya dapat melatih ingatan, media sublimasi perasaan, mengembangkan 

kecakapan emosional, merangsang dan membangkitkan otak kanan, membuka 

wawasan, serta melatih kreativitas. Selain itu, manfaat yang tak dapat dilihat secara 

langsung, anak yang mendapatkan kegiatan menggambar mengalami kegembiraan dan 

semangat bersekolah, disiplin positif, memiliki  keterampilan membaca dan memahami 

bacaan, dan konsep serta penerapan konsep matematika mereka lebih maju 

     Kegiatan menggambar penelitian dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan 

menggambar yang dilakukan melalui menggambar di atas tanah dengan lidi dan ranting 

yang dilakukan diluar kelas (dikebun sekolah), menggambar di atas kertas manila , dan 

menggambar dengan jarim tangan di atas kertas HVS. 

 

3. Macam-macam Menggambar 

a. Menggambar Ekspresi 

Menggambar ekspresi adalah usaha mengunggkapkan dan 

mengkomunikasikan pikiran, ide/ gagasan, gejolak perasaan/emosi serta imajinasi 

dalam wujud dwimitra yang bernilai artistik dengan menggunakan garis dan warna. 

Unsur yang menonjol adalah garis. Seluruh kontur maupun isian warna berupa 

garis. ungkapan tersebut sangat pribadi, sehingga gambar yang dihasilkan 

menunjukan kreativitas maupun keterampilan sesuai dengan diri penggambar. 

 

b. Menggambar bentuk 

Menggambar bentuk merupakan usaha mengungkapkan dan 

mengkomunikasikan pikiran, ide/gagasan, gejolak perasaan/ emosi serta imajinasi 

dalam wujud dwimatra yang bernilai artistik dengan menggunakan garis dan warna. 
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Hasil gambarannya menunjukan kreativitas maupun keterampilan penggambar 

dalam menampilkan ketepatan bentuk maupun jenis benda yang digambar. 

c. Menggambar ilustrasi 

Ilustrasi berasal dari kata bahasa Belanda yaitu ilustratie, yang artinya 

hiasan dengan gambar/ pembuatan sesuatu yang jelas. Ilustrasi dapat dilihat pada 

karya cetak maupun dalam buku-buku, yang fungsinya menambah kejelasan pada 

buku bacaan atau menghiasi buku. Bermacam-macam gambar, seperti karikatur, 

gambar manusia, binatang, diagram, foto dan bagan yang terdapat dalam buku 

pelajaran biologi, sejarah, bahasa maupun dalam majalah atau buku cerita termasuk 

ilustrasi.  

Berdasarkan macam-macam menggambar diatas yang menjadi acuan 

peneliti adalah menggambar ekspresi karena dengan menggambar ekspresi ini 

sangat cocok untuk anak menuangkan ide/gagasanya sendiri dengan bebas.49 

 

4. Ciri-ciri Kegiatan Menggambar Anak Usia Dini  

        Memahami keberadaan anak dalam pendidikan seni termasuk kreaktivitas 

menggambar perlu kita pahami masa perkembangan, kebutuhan perkembangan 

jasmani/rohani anak. ciri-ciri kreaktivitas menggambar anak ditampilkan dalam bentuk 

: karya bebas, unik, kreaktif, goresan spontanitas, dan ekspresif. Hal ini sejalan dengan 

tipologi (gaya gambar), periodisasi (masa) perkembangan menggambar dan kesan 

ruang gambar yang dibuatnya.50  

      Dalam bahasa seni rupa ciri-ciri kreaktivitas menggambar anak usia dini 

dikenal dengan karakteristik ungkapan kreaktif seni rupa anak yaitu tipologi gambar 

anak yang terdiri dari :  

1) Tipe Visual yaitu anak yang mempunyai ketajaman menghayati sesuatu melalui 

indera penglihatannya, sehingga karya gambar cenderung didasarkan pada 

kesamaan bentuk yang dilihat atau dihayatinya. Jika anak melihat sesuatu dari arah 

belakang maka ia akan menggambar sesuai apa yang ia lihat.  

2) Tipe Haptic (non visual), yaitu anak yang mempunyai kepekaan atau ketajaman 

perasaan atau mata hatinya, sehingga gambar yang dibuat kadang tidak berbentuk 

sesuai apa yang mereka katakan dan cenderung didasarkan atas ekspresi atau reaksi 

emosionalnya bukan berdasarkan hasil penglihatan indera matanya.51  

Memahami keberadaan tipologi karya anak-anak hendaknya dapat 

dijadikan pertimbangan dan pengalaman bagi guru untuk memberikan bimbingan 

dalam kegiatan atau aktivitas menggambar di taman kanakkanak, sehingga tidak 

ada lagi paksaan atau tekanan pada anak dalam menggambar, namun sebaliknya 

anak akan merasa senang dan bebas menuangkan ide dan angan-angannya, 
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sehingga memberi peluang lebih besar untuk menggembangkan Kreativitas melalui 

kegiatan menggambar. Goresan-goresan yang dibuat anak usia 2-3 tahun belum 

menggambarkan suatu bentuk objek. Pada awalnya, coretan hanya mengikuti 

perkembangan gerak motorik. Biasanya, tahap pertama hanya mampu 

menghasilkan goresan terbatas, dengan arah vertikal atau horizontal. Hal ini 

tentunya berkaitan dengan kemampuan motorik anak yang masih mengunakan 

motorik kasar. Kemudian, pada perekembangan berikutnya penggambaran garis 

mulai beragam dengan arah yang bervariasi pula. Selain itu mereka juga sudah 

mampu mambuat garis melingkar. 

Periode ini terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu: corengan tak beraturan, 

corengan terkendali, dan corengan bernama. Ciri gambar yang dihasilkan anak pada 

tahap corengan tak beraturan adalah bentuk gembar yang sembarang, mencoreng 

tanpa melihat ke kertas, belum dapat membuat corengan berupa lingkaran dan 

memiliki semangat yang tinggi. Corengan terkendali ditandai dengan kemampuan 

anak menemukan kendali visualnya terhadap coretan yang dibuatnya. Hal ini 

tercipta dengan telah adanya kerjasama antara koordiani antara perkembangan 

visual dengan perkembamngan motorik. Hal ini terbukt dengan adanya 

pengulangan coretan garis baik yang horizontal , vertical, lengkung , bahkan 

lingkaran. Corengan bernama merupakan tahap akhir masa coreng moreng. 

Biasanya terjadi menjelang usia 3-4 tahun, sejalan dengan perkembangan 

bahasanya anak mulai mengontrol goresannya bahkan telah memberinya nama, 

misalnya: “rumah”, “mobil”, “kuda”. Hal ini dapat digunakan oleh orang tua atau 

guru pada jenjang pendidikan usia dini (TK) dalam membangkitkan keberanianan 

anak untuk mengemukakan kata-kata tertentu atau pendapat tertentu berdasarkan 

hal yang digambarkannya. 

Masa Prabagan (preschematic): 4-7 tahun Kecenderungan umum pada 

tahap ini, objek yang digambarkan anak biasanya berupa gambar kepala-berkaki. 

Sebuah lingkaran yang menggambarkan kepala kemudian pada bagian bawahnya 

ada dua garis sebagai pengganti kedua kaki. Ciri-ciri yang menarik lainnya pada 

tahap ini yaitu telah menggunakan entukbentuk dasar geometris untuk memberi 

kesan objek dari dunia sekitarnya. Koordinasi tangan lebih berkembang. Aspek 

warna belum ada hubungan tertentu dengan objek, orang bisa saja berwarna biru, 

merah, coklat atau warna lain yang disenanginya. Penempatan dan ukuran objek 

bersifat subjektif, didasarkan kepada kepentingannya. Ini dinamakan dengan 

“perspektif batin”. Penempatan objek dan penguasan ruang belum dikuasai anak 

pada usia ini. 

Menurut Saiful Haq ciri-ciri umum kegiatan menggambar anak Taman 

Kanak-kanak berupa perspektif –atas, yaitu gambar yang dibuat anak biasanya 

menggambarkan beberapa macam situasi atau keadaan dalam bentuk bertingkat 

dari atas sampai ke bawah. Kedua bertumpu pada garis datar , yakni gambar yang 



bertumpu pada garis data untuk dibuat gambar tertentu. Ketiga, pembesaran 

tertentu, maksudnya bahwa anak biasanya menggambar dirinya sendiri lebih besar 

dibanding bend lain (missal: rumah, mobil) yang ia gambar. Keempat, perspektif 

rebahan, gambar ini bercirikan untuk menggambar dalam bentuk mendatar atau 

rebahan. Kelima, tembus pandang, yaitu gambar anak yang mrnggambarkan 

sesuatu yang seharusnya tidak tampak tetapai digambar oleh anak secara transparan 

atau tembus pandang.Misalnya anak menggambar ayam  dan telurnya kelihatan di 

perut ayam.Keenam, Streo type, yaitu gambar tentang dua gunung dan matahari 

bersinar yang sudah jaman dulu digambar orang tua. Ketujuh, Syir gambar yakni 

gambar anak yang bercirikan suatu gambar bertulisan-tulisan sesuaiapa yang 

mereka ingin tuliskan. Tulisan disitu bukan merupakan syair yang runtut sesuai 

gambar.  

 

5. Manfaat dan Tujuan Menggambar Bagi Anak Usia Dini  

Pamadhi menyatakan manfaat mengambar bagi anak usia dini secara garis besar 

yaitu:52 

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

b. menggambar sebagai media mencurahkan perasaan, 

c. menggambar sebagai alat bermain,  

d. menggambar melatih ingatan, 

e. menggambar melatih berpikir komprehensif (menyeluruh),  

f. menggambar sebagai media sublimasi perasaan,  

g. menggambar melatih keseimbangan,  

h. menggambar mengembangkan kecakapan emosional,  

i. menggambar melatih kreativitas anak, dan; 

j. menggambar melatih ketelitian melalui pengamatan langsung. 

Hidayati dikutif dalam Ni Putu Eka Tirtayati dkk,  manfaat kegiatan 

menggambar bagi anak usia dini dijelaskan sebagai berikut:53 

a. Menggambar dalam bentuk apapun merupakan ekspresi dan bagian dari proses 

kreatif dan imajinatif mereka dimasa kecil.  

b. Melalui menggambar, anak akan belajar mencipta atau berkreasi, menuangkan 

ide-idenya, serta memvisualisasikan dan merealisasikannya dalam sebuah karya.  

c. Membantu proses perkembangan aspek kognitif, kecerdasan emosional dan 

kecerdasan motorik mereka.  

d. Menggambar dapat membantu meningkatkan konsentrasi anak, melatih daya 

ingat, kesabaran, ketelitian dan keuletan anak dalam menghasilkan sesuatu. Selain 

sebagai bentuk ekspresi, menggambar juga dapat membantu menyalurkan bentuk-

bentuk emosi yang dirasakan anak melalui gambar.  

e. Menggambar juga melatih keterampilan dan kemampuan motorik halus anak. 

Seperti halnya menulis, menggambar dapat melatih gerak tangan untuk 

menghasilkan tulisan atau bentuk gambar yang lebih baik.  
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f. Mengasah bakat anak yang bisa berdampak signifikan terhadap kemampuan dan 

skil mereka di masa depan. Semua anak mungkin suka menggambar dan bisa 

menggambar, tetapi anak yang berbakat menggambar bisa menghasilkan gambar 

yang lebih bagus, karena itu, ketika anak mulai mencorat-coret media yang 

ditemukannya, simpanlah kata “jangan” dan gantilah dengan memberikan media 

menggambar yang tepat seperti kertas, buku gambar, atau karton. Biarkan mereka 

berekspresi, serta berikan pula apresiasi atas gambar yang mereka buat atau 

mereka warnai. Bakat bisa diminati jika terus dilatih, dibiasakan dan 

dikembangkan dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan.  

g. Menggambar sebagai sebuah stimulus untuk menumbuhkan minat belajar, 

sekaligus metode pembelajaran dan pendidikan berbasis kreativitas, dengan syarat 

anak dibiarkan mengekspresikan pikiran dan perasaanya lewat gambar tanpa 

selalu diberikan objek tiruan. Gambar yang berantakan khas coretan anak lebih 

mencerminkan naturalitas dan kreativitas dari pada kehalusan bentuk yang 

dihasilkan dari meniru objek yang ada. 

Adapun kegiatan menggambar dan mewarnai memberikan banyak manfaat bagi 

anak usia dini, yakni: 

a. Merangsang dan membangkitkan otak kanan 

Dengan memberikan pelajaran atau pelatihan mengenai menggambar dan mewarnai, 

otak kanan anak akan terasah, yang akhirnya akan membuatnya mempunyai kreativitas 

yang tinggi. 

b. Menumbuhkan kreativitas 

Lewat menggambar, anak bisa menuangkan beragam imajinasi yang ada di kepala 

mereka. Lewat gambar yang dibuatnya, anak bisa menuangkan segala gagasan dan 

pendapat-pendapat yang terpendam. Dengan demikian, tidaklah keliru jika dikatakan 

bahwa gambar dapat meningkatkan kreativitas anak 

c. Membuka wawasan 

Sebagai contoh anak sedang belajar menggambar seekor kuda yang tengah merumput 

di kehijauan padang lapang. Dalam menggambar kuda tersebut, anak pasti akan 

banyak berusaha mengetahui apa saja yang ada di sekitar hewan tersebut. 

d. Lukisan, cermin kreativitas dan kecerdasan anak 

Apapun hasil lukisan yang tertuang, merupakan hasil gagasan dan kemampuan anak. 

Jika anak mempunyai kreativitas dan kecerdasan yang tinggi, maka lukisan yang 

dihasilkannya akan baik. Tetapi jika tidak, maka lukisan akan terlihat biasabiasa saja, 

bahkan kualitasnya akan cenderung di bawah standar lukisan anak pada umumnya.54 

Tujuan menggambar dalam penelitian ini adalah sebagai media mencurahkan 

perasaan dan ide-ide/gagasan yang dimiliki anak, sebagai alat/media untuk bermain, 

dan sebagai alat untuk melatih serta mengembangkan kreativitas anak khususnya 

kreativitas menggambar. Dan manfaat menggambar dalam penelitian ini adalah anak 
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akan mengalami kegembiraan, anak terampil dalam menggambar, dan kreativitas 

menggambar anak berkembang dengan baik. 

 

6. Tahapan Menggambar Anak Usia Dini 

     Berkaitan dengan tahapan kegiatan menggambar anak yang dalam bahasa seni 

rupa disebut tipologi dan gaya karya seni rupa anak-anak. Menurut Victor Lowenfeld 

dikutif dalam Depdiknas, tahapan atau periodesasi kreaktivitas menggambar anak-anak 

adalah 1) masa goresan sekitar usia 2-4 tahun, 2) masa prabagan usia 4-7 tahun, 3) masa 

bagan umur 7-9, 4) masa permulaan realism umur 9-11 tahun, 5) masa realim semu 

umur 11-13 tahun. Oleh karena itu, anak usia dini berada pada masa goresan dan masa 

prabagan. 

     Mengenai tahapan anak yang berada pada masa goresan adalah ketika pertama 

kali anak-anak mencoba menggoreskan alat tulis pada kertas bertujuan untuk meniru 

perbuatan orang yang lebih tua dari mereka. Goresan ini belum membentuk suatu 

ungkapan obyek, tetapi lebih merupakan ekspresi spontan yang berfungsi melatih 

koordinasi antara motorik halus, otot tangan dan iengan dengan gerak mata,. Bentuk 

goresan biasanya berupa garis-garis mendatar, tegak, dan melingkar-lingkar dan belum 

bervariasi. Kegiatan menggambar seperti itu dilakukan oleh anak dalam waktu yang 

tidak terlalu lama dan kadang-kadang dilakukan sambil makan, menyanyi atau kegiatan 

lain. 

     Masa prabagan sangat dipengaruhi oleh pengalaman pada masa goresan yang 

selanjutnya berkembang menjadi wujud ungkapan yang dapat dikaitkan dengan bentuk 

atau obyek tertentu. Misalnya anak menggambar bagan manusia, ini wajar setiap hari 

anak melihat manusia. Anak sudah dapat mewujudkan obyek gambarnya secara tetap 

dengan cirri-ciri tertentu misalnya ini aku, ini ibu,ini ayah, dan sebagainya. 

     Tahapan perkembangan aktifitas menggambar anak dapat dilihat dari 

perkembngan gambar/goresan anak, dalan buku Saiful Haq ada lima tahapan yaitu 

scribble stage, yaitu masa corengan pad usia 2-4 tahun diawali dengan member judul 

pad gambar namun anak tidak yakin dengan judul yang dibuatnya .Tahapan berikutnya 

pre-schmatic stage, yaitu mas pra-bagan pada usia 4-7 tahun yang diawali dengan anak 

suka menggambar bentuk yang lengkap dengan cerita dan sudah mulai ada perbedaan 

antara laki-laki dan prempuan. Sejalan dengan itu berkaitan dengan tipologi dan 

gayakarya seni rupa anak-anak, secara umum anak juga mengalami masa atau tahapan 

dalam menggambar. Pada masa peka itulah anak-anak mengalami masa keemasan 

ekspresi kreatif.25 Masa keemasan ekspresi kreatif yaitu masa sebelum anak menerima 

pengaruh norma cipta yang berlaku pad orang dewasa. Orang tua atau guru dapat 

memenfaatkan masa keemasan tersebut, untuk membantu anak dalam mendapatkan 

kesempatan berekspresi secara kreatif. 

      Tahapan atau predoisasi aktivitas menggambar dalam penelitia ini adalah masa 

prabagan 4-7 tahun.Masa ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman pada masa goresan 



yang selanjutnya berkembang menjadi wujud ungkapan yang dapat dikaitkan dengan 

bentuk obyek tertentu. 

      Langkah-langkah menggambar menurut Munandar dikutif dalam Ni Putu Eka 

Tirtayati dkk sebagai berikut: 55 

1) Guru menjelaskan tentang tema pelajaran yang akan dipelajari saat itu dan guru 

memberikan rangsangan untuk membangkitkan imajinasi dan minat anak.  

2) Guru menyediakan tempat menggambar dan peralatan menggambar.  

3) Guru memperkenalkan anak dengan berbagai media yang dapat dijadikan sebagai 

alat untuk menggambar.  

4) Ajak anak untuk melihat lingkungan sekitar sekolah dan objek yang akan dituju 

untuk melaksanakan kegiatan menggambar  

5) Guru memotivasi anak pada saat kegiatan menggambar berlangsung.  

6) Guru mengevaluasi secara langsung tentang gambar yang dibuat anak sendiri.  

 

7. Hasil Kegiatan Menggambar Anak Usia Dini 

       Untuk mengetahui hasil kreaktivitas menggambar anak khususnya pada umur 

3-4 tahun dan 4-5 tahun atau pada masa prabagan sangat erat kaitannya dengan tipologi 

atau gaya karya gambar anak-anak. secara umum anak mengalami periodisasi atau 

masa perkembangan menggambar.56 Bahkan pada masa peka itulah anak-anak 

mengalami masa keemasan ekspresi kreatif. Berdasrkan hasil penelitian terhadap karya 

gambar yang dilakukan oleh para ahli antara terchenstiner,Cyril Brut, Victor 

Lowenfeld menunjukkan bahwa setiap anak mengalami masa-masa perkembagan 

menggambar. Anak usia 4-7 tahun berada pada masa pra bagan. 

       Hasil aktifitas menggambar pada masa ini merupakan pengalaman anak dalam 

menarik goresan-goresan garis mendatar, tegak, dan melingkar yang selanjutnya 

berkembang menjadi wujud ungkapan yang dapat dikaitkan dengan bentuk atau obyek 

tertentu. Misalnya bentuk manusia sederhana.57 Kehadiran gambar manusia lebih 

sering diwujudkan anak-anak sangat wajar dimana anak selalu berada dilingkungan 

yang secara visual dapat melihat manusia.  

    Hasil kegiatan menggabar anak usia tersebut di atas secara tetap dengan cirri-ciri 

tertentu. Goresan-goresan yang dibuat sudah mulai terarah sesuai dengan hasratnya 

untuk berimajinasi. Secara rinci menunjukkan hasil kegiatan menggambar anak berupa 

coretan awal/coretan acak/coretan yang digabungkan seolah-olah krayon/pastel/pensil 

yang digunakan tidak pernah lepas dari kertas. Hasil gambar tahapaan kedua 

menghasilkan coretan terarah, tanda-tanda tertentu (seperti garis atau titik-titk) yang 

diulang-ulang, biasanya bentuk lonjong,dan tanda-tanda yang belum berhubungan 

dengan apa yang di gambar anak. Hasil tahapan gambar ketiga adalah sudah adanya 

penambahan pada bentuk-bentuk lonjong dan sering ditmabah garis/titik-titik. 

                                                             
55Ibid, h. 19-20 

 56Muharam. Op. Cit, h. 45  
57Imam Musbikin. Mendidik Anak Kreatif Ala Einstein. (Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2007),  h.23 



Biasanya garis-garis menyebar daribentuk lonjong dan titik-titik di dalam bentuk 

lonjong. 

     Hasil tahapan keempat adalah mulai muncul kepala besar, titik-titik dan garis-

garis di dalam lonjong menyerupai wajah dan masih mengambang di atas kertas. Hasil 

tahapan kelima adalah adnya kepala besar dan kaki, namun masih mengambanga di 

atas kertas. Hasil gambar tahapan keenam adalah sudah adanya gambar kepala besar 

dengan kaki dengan bagia-bagian tubuh yang khususnya tangan. Gambar masih 

mengambang seperti di atas kertas . Muncul awal tulisan yaitu huruf mengambang 

seperti garis-garis. Hasil gambar tahapan ketujuh sudah muncul kepala besar dengan 

bentuk batang sebagai badan dan anggota tubuh yang lainya dan mengambang di atas 

kertas.Hasil gambar tahapan kedelapan adalah kepala besar dengan bentuk batang 

tertutup  sebagai badan, bentuk badan terisi sebagai badan atau bentuk badan segi tiga 

sebagai badan dan anggtota tubuh lainnya, gambar masih mengambang di atas kertas. 

    Hasil gambar tahapan kesembilan adalah gambar rumah sederhana yang 

menyerupai wajah, obyek –obyek sederhana lainnya.(kupu-kupu dan bunga-bunga). 

Gambar masih mengambang diatas kertas. Hasil gambar tahap kesepuluh adalah bagian 

paling bawah kertas digunakan sebagai garis dasar gambar obyek yang bisa dikenali 

ditmpatkan disitu. Obyek ditempatkan secara tepat dilangit, samping rumah dan 

seterusnya. Jika anak meletakkan obyek dilangit masih tetap berada ditahap ini(misalya 

anak menggambar pesawat terbang dengan awan dan langit biru). Hasil gambar tahap 

kesebelas adalah sebuah garis Dasar mulai muncul sebagai garis batas langit, anak 

mulai sadarakan ruang dan dan meletkkan obyek dengan tepat. 

    Hasil kegiatan menggambar dalam penelitian ini adalah gamabar atau coretan 

bebas yang bebas yang diarahkan dalam tema yang sedang di bahas (Tema binatang 

dan tanaman dalam penelitian ini). Hasil kegiatan menggambar di seni rupa gambar di 

atas tanah, gambar di atas kertas manila, dan gambar atas kertas HVS. Hasil tidak hanya 

dilihat dari gambar yang dihasilkan, tetapi dilihat dari berapa jumlah gambar yang 

dihasilkan dan berbeda dengan teman lain serta pengembangan ide anak melalui cerita/ 

penjelasan anak mengenai hasil gambarnya meskipun gambar tidak sama dengan apa 

yang di ceritakan anak. 

D. Mengembangkan Kreaktivitas Anak Melalui Kegiatan Menggambar Pada Anak Usia 

Dini 

 Kreaktivitas penting untuk dipupuk dan tingkatkan melalui pendidikan sejak usia 

dini dengan alasan karena orang dapat mewujudkan dirinya. Kreaktivitas merupakan 

manifestasi dari individu yang berfungsi sepenuhnya dalam perwujudan dirinya.  

Berdasarkan hasil praobservasi kreaktivitas anak kelompok B2 di Taman Kanak-kanak 

Handayani Tanjung Karang Barat Bandar Lampung masih rendah, karena anak belum 

berani menuangkan idenya sendiri dalam kegiatan yang dilakukan. Contoh pilin pada saat 

kegiatan motorik halus dengan plastisin, anak-anak tidak berani membuat sesuatu yang 

berbeda dengan contoh ketika membuat mainan dari plastisin, namun mereka sudah bisa 



meniru contoh dari guru. Termasuk pada saat kegiatan menggambar anak juga masih takut 

berekspresi melalui coretan atau gambar. 

 Dari hasil observasi tersebut peneliti memilih kegiatan menggambar dalam upaya 

mengembangkan kreativitas anak. kreaktivitas dalam penelitian ditandai dengan adanya 

kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian (original), dan elaborasi 

(elaboration). Kegiatan yang direncanakan dalam proses pembelajaran diharapkan dapat 

menarik, menyenangkan, dan memotivasi munculnya kreaktivitas anak didik. Melalui 

kegiatan menggambar yang disertai dengan motivasi dan tersedianya lingkungan yang 

kondusif dapat membantu anak untuk berkreasi. Sebagai contoh kegiatan pembelajaran 

dapat dilaksanakan didalam ruangan, misalnya diruangan kelas apabila guru akan 

menjelaskan tentang menggambar. 

 Diajak anak melakukan kegiatan menggambar di dalam kelas tersebut, agar anak 

dapat melihat secara langsung dan tidak membosankan di kelas. Jika anak dapat 

menggambar berbagai serta ada gambar selain yang masih ada kaitannya dengan misalnya 

: bunga, dan lain-lain. hal ini menujukkan kelancaran/fluency anak dalam mengungkapkan 

ide. 

E. Kerangka Berfikir 

              Kerangka berfikir merupakan sintesis tentang hubungan antara dua variabel yang 

disusun dari berbagai yang teori yang telah di deskripsikan. Menurut Sugiyono kerangka 

pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai 

teori yang di deskripsikan.58 Kerangka berfikir merupakan gambaran mengenai hubungan 

antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran melalui kerangka 

logis. 

 Anak usia dini merupakan usia dimana tumbuh kembang anak sedang berkembang 

sangat pesat. Menurut NAEYC anak berada pada rentang usia 5-6 tahun. Pada masa ini 

proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa 

yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. 

 Kreaktivitas merupakan pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan 

identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan orang 

lain. Kreaktivitas adalah kemampuan menghasilkan bentuk baru dalam seni, atau 

memecahkan masalah-masalah dengan menggunakan metode baru. kreativitas penting 

untuk dipupuk dan ditingkatkan melalui pendidikan sejak usia dini dengan alasan karena 

orang dapat mewujudkan dirinya. Kreativitas merupakan manifestasi dari individu yang 

berfungsi sepenuhnya dalam perwujudan dirinya. Selain itu, kreativitas sebagai 

kemampuan untuk melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu 

masalah. Alasan yang berikutnya kreativitas dapat memberikan kepuasan terhadap 

individu serta dengan kreativitas memungkinkan manusia untuk meningkatkan kualitas 

hidupnya. 

                                                             
58 Sugiyono. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 97 



Kegiatan menggambar yang diberikan berupa stimulasi yang dilakukan oleh guru 

masih pada tahap pengenalan melalui lembar kerja anak. Dalam satu minggu anak hanya 

memperoleh stimulasi mengembangkan kreaktivitas hanya satu kali dalam seminggu. 

Kecenderungan guru memberikan perintah berupa tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa 

melalui LKA yang ada di sekolah. Guru belum memberikan kebebasan anak untuk 

mengeksplor kemampuan berpikir dan berimijinasi yang dapat dituangkan dalam bentuk 

gambar. Selain itu, guru juga masih membimbing anak dalam memilih warna yang akan 

digunakan dalam mewarnai gambar yang tersedia pada LKA, sehingga anak tidak dapat 

mengekspresikan imajinasinya dalam kegiatan menggambar dan mewarnai. 

 Berdasarkan uraian di atas, metode pembelajaran mengambar dipilih sebagai 

metode pembelajaran yang diduga dapat mengembangkan kreativitas pada Anak Usia Dini 

Kelompok B 2 TK Handayani Tnjung Karang Barat. Kerangka pikir dalam penelitian ini 

dapat diperjelas dengan gambar sebagai berikut:  

 

Gambar 6 

Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatkan Kreativitas Anak Melalui Menggambar 

Buku tugas dilengkapi contoh, buku gambar, pensil, spidol, crayon 

Berpengaruh Terhadap Perkembangan Kreativitas 

Anak Usia Dini Melalui Kegiatan Menggambar Bebas  



BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa  

Mengembangkan kreaktivitas anak melalui kegiatan menggambar pada anak usia dini B 2 TK 

Handayani Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, guru sebelum melaksanakan 

pembelajaran sudah terlebih dahulu mempersiapkan sebuah Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Hariaan (RPPH), sehingga sebelum dimulai proses pembelajaran guru telah 

mempersiapkan ruangan dan perlengkapan yang akan digunakan dalam kegiatan penerapan 

menggambar pada anak usia dini. Hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan 

bahwa kreatifitas anak dapat berkembang melalui kegiatan menggambar hal ini ditunjukan 

dengan tercapainya indikator-indikator mengembangkan kreatifitas menggambar anak. 

Dari 15 anak yang masih belum berkembang dalam kegiatan menggambar dengan baik 

terdapat 1, kemudian 4 anak yang mulai berkembang dan 10 anak yang berkembang sesuai 

harapan dalam mengembangkan kreaktivitas anak. Oleh karena itu mengembangkan 

kreativitas anak melalui kegiatan menggambar berkembang dengan baik. 

 

B. Rekomendasi 

Hasil penelitian dan pembahasan, maka ada beberapa saran yang ingin penulis ajukan, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Guru  

Saran untuk pihak sekolah yaitu semua tenaga pendidik di TK Handayani Tanjung 

Karang Barat hebat, telaten, dan sabar, terutama bagi kepala sekolah yang mampu 

meminimalisir setiap kondisi yang seadanya di TK tersebut. Sarannya tetap 

bersemangat, lebih kreatif untuk menciptakan hal-hal baru agar mampu memajukan 

sekolah supaya kualitasnya lebih bagus dan meningkatkan akreditasi sekolah. 

Kurangnya sarana dan prasarana bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkannya maka 

dari itu, ini adalah tugas bersama untuk para guru yang mengabdi di TK Handayani, 

supaya dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap sehingga kelas bisa dibangun 

lagi dan semua tujuan dari pendidikan akan berjalan dengan optimal sesuai dengan aspek 

perkembangan anak. 
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