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ABSTRAK

Strategimenumbuhkan kreatifitas anak dalam kegiatan menggambarialah tujuan

penelitianini.Penelitiandeksripsikualitatifialahjenispenelitianyangdigunakan,kelasB

TamanKanak-kanak(TK)CERIAANAWAIKONUTsebanyak15orangyangterdiridari8orang

anaklaki-lakidan7oranganakperempuan.Penelitiandilakukansebanyak2siklus.Masing-

masingsiklusterdiridari4kalipertemuan.Padasiklus1,kreativitasanakmasihrendah,

sedangkanpadasiklus2kemamuankreatifitasanakmeningkat.Penelitianmenunjukkan

bahwaterjadipeningkatankreativitasanakmelaluikegiatanmenggambar.

Katakunci:kreatifitasanakdalam kegiatanmenggambar

ABSTRACT

Thestrategyoffosteringchildren'screativityindrawingactivitiesistheaim ofthisstudy.

Thisqualitativedescriptionresearchisthetypeofresearchused,classBCERIAANAWAI

KONUTKindergarten(TK)withfifteenpeopleconsistingofeightboysandsevengirls.The

studywasconductedintwocycles.Eachcycleconsistsoffourmeetings.Incycleone,

children'screativityisstilllow,whileincycletwo,children'screativityincreases.Research

showsthatthereisanincreaseinchildren'screativitythroughdrawingactivities.

Keywords:children'screativityindrawingactivities



PENDAHULUAN

LatarBelakang

Pendidikan merupakan prosesbelajar

mengajar yang dapat menghasilkan

perubahan tingkah laku.Segera setelah

dilahirkanmulaiterjadiprosesbelajarpada

dirianakdanhasilyangdiperolehadalah

kemampuan menyesuaikan diri dengan

lingkungan dan pemenuhan kebutuhan.

Pendidikandiselenggarakandalam bentuk

kegiatan belajar mengajar yang

dilaksanakandisekolahatauluarsekolah.

MenurutUndang-UndangNo.20(2003:21)

bahwa:

Jalur pendidikan sekolah adalah

pendidikanyangdiselenggarakandisekolah

melaluikegiatan belajarmengajarsecara

berjenjangdanberkesinambungan,jenjang

pendidikan terdiriatas;pendidikan dasar,

pendidikanmenengahdanpendidikantinggi.

Selain jenjang tersebut dapat juga

diselenggaran pendidikan anak usia dini

yang diselenggarakan sebelum jenjang

PendidikanDasar.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

sangatpentingdilakukansebabmerupakan

dasar bagi pembentukan kepribadian

manusiaseutuhnya,yaituditandaidengan

karakter,budipekertiluhur,pandaidan

terampil.Telahbanyakdinyatakanparaahli

pendidikan anak bahwa pendidikan yang

diberikanpadaanakusiadibawah8tahun,

bahkan sejak masih dalam kandungan

sangatlah penting.Pada tahun pertama

kehidupannya, anak mengalami

pertumbuhan dan perkembangan yang

sangatpesat.Perkembanganpadatahun-

tahun pertama sangat penting dan

menetukankualitasanakdimasadatang.

Orangyangberusiarentang0-6tahun

yang mempunyai tahap tumbuh dan

kembangyangsangatpesatkarenaberada

dimasa keemasan ialah anak usia dini

(AUD).masainimerupakantahapberharga

bagi anak, perkembangan fisik anak

berkembang sangat pesat untuk

mengetahui berbagai fakta dan

mendapatkan pengalaman belajar dari

keluarga dan lingkungannya sebagai

stimulus agar potensi anak terus

berkembang.

Seorang ahli psikologi Kognitif

Anderson 1990 dalam Syah (2011)

menyatakanbahwakecerdasanseseorang

merupakan interaksiantara sekumpulan

pengetahuan dengan kemampuan yang

dimilikiseseorangdalam mengolahsebuah

informasi.Salah satu kemampuan dasar

yang perlu dimiliki seorang anak dan

menumbuhkan kemampuan anak adalah

kreativitas,karena kreativitas merupakan

awaldarisebuahtindakanyangdipengaruhi

olehperkembangandancaraberpikirserta

meyelesaikan masalah untuk membantu

dirinya berinteraksididalam kehidupan

bermasyarakat (Husna, Pransiska, &

Yulsyofriend,2019).

Sepertikitaketahuididalam Kurikulum

2013,yangtertuangdaripenjabaranStandar

TingkatPencapaian Perkembangan Anak

(STPPA).Permendiknas 137 Tahun 2014

bahwadirentangusia5-6tahunanaksudah

bisa mengekspresikan kegiatan dalam

bentuk seni,mampu membuat gambar

secaradetaildanmemilikibentuk,mampu

mengembangkan ide ide, serta anak

mampumenciptakansuatukaryabaru.

Padakenyataannyadilapanganpeneliti

temuibahwamasihbanyakkreativitasyang



belum berkembang selama proses

pembelajaran, dapat dilihat dari belum

munculnyaide-idekreatifanak,anakbelum

mampumenciptainovasidanstrategiyang

digunakan kurang bervariasi untuk

mengembangkanpotensikreativitasanak.

Setelahmelihathaltersebutpenelitimerasa

perlumelakukanupayauntukmeningkatkan

kreatifitas anak, karena itu peneliti

membuatkegiatan yang mengembirakan

bagi anak-anak, dengan judul Strategi

Menumbuhkan Kreativitas Anak Dalam

KegiatanMenggambarDiTkCeriaAnawai

Konut.

Permasalahan ini juga ditemukan

dalam sebuah artikelyang ditulis oleh

Sundari,Eliyati,& Hasmalena(2018)yang

mengatakan bahwa kemampuan

menggambaranakmengalamipeningkatan

setelahmelakukanpenelitiandenganjudul

StrategiMenumbuhkan Kreativitas Anak

Dalam Kegiatan MenggambarPada Anak

KelompokBdiTKCeriaAnawaiKonut.

Supriadi mengemukakan dalam

Rachmawati & Kurniati (2010) ialah

kepiawaianyang dimilikiseseorang untuk

menghasilkan sesuatu yang berbeda dari

yang pernah ada,baikdarisegigagasan

maupun karya nyata disebut dengan

kreativitas. Kreativitas merupakan

kebolehan agartercipta atau daya cipta

Poerwadarminta (1998), kreativitas

merupakansuatubentukmentalseseorang

sebagaikreasiagarterciptasesuatuyang

baru. Kegiatan otak yang teratur

komprehensif, imajinatif untuk

mendapatkanhasilyangmaksimaldisebut

jugadengankreativitas.

Daripemaparan tersebut kreativitas

adalah sebuah aksiyang menghasilakan

sebuah karya baru yang berbeda dari

sebelumnya yang bersifat inofatif dan

dalam mengaktualisasikan diri di

lingkungannya.suatutindakanyangdapat

menghasilakan sebuah karya baru yang

berbeda darisebelumnya yang bersifat

inofatifdandalam mengaktualisasikandiri

dilingkungannya.

Kreatifitas anak sudah muncul

semenjak dini.Bakatmerupakan potensi

kemampuan yang dibawa sejaklahirdan

banyak faktor yang menyebabkan

munculnyabakattersebutdalam dirianak.

Lingkungan sangatberperan besardalam

kelangsunganhidupnyadalam menghadapi

era dan zaman yang meng malami

perubahanyangsangatbesar.

MenurutGunartidalam Sitetal(2016)

menggambar adalah media yang paling

ekspresifyang manapadasaatusiadini

mampumenuangkangagasanatauideide

melalui kegiatan menggambar

memfasilitasianak untuk berkreasidan

berimajinasidanpekaterhadaplingkungan

sekitar dirinya dan obyek obyek yang

merekalihat.

Daripengertiantersebutdapatditarik

kesimpulan kegiatan mengungkapkan ide,

perasaan,pengalaman,imajinasidengan

caramencoret,menggores,memberiwarna

dengan menggunakan teknik dan alat

disebutdenganmenggambar.

Tujuan atau fungsi kegiatan

menggambar bagianak adalah sebagai

media bermain,media komunikasi dan

sebagaimediaekspresi.Gunartidalam Sit

et al (2016) menyatakan bahwa

menggambar merupakan media

pengembanganbakatataukreativitasanak



sebagai

media pengembangan berfikir anak

diantaranya adalah,1) sebagai media

ekspresimelaluimenggambaranakmampu

berekspresi dan berkhayal serta

mengembangkan imajinasinya,2)sebagai

media Komunikasimelaluimenggambar

anakmengkomunikasikanapayangmereka

inginutarakandanmelaluigoresangoresan

mereka mampu menceritakan apa yang

mereka buat,3)sebagaimedia bermain

melalui kegiatan menggambar anak

merasakanituadalahduniabermainkarena

disanaadakebebasandanpengungkapan

perasaan secara lepas dan mereka

mengerjakannyadenganrasasenangdan

akan menikmatidengan kepuasan hasil

karya mereka, 4) sebagai media

pengembangan bakat seni melalui

menggambaranak akan mengembagkan

bakatsenianak secara optimaldan 5)

sebagai media mengembangkan cara

berfikiranakmerekaakanterbiasaberfikir

kritis,kretifdaninovatif.

Jadi,anak mampu berekspresidan

berkreasidalam mengendalikan motorik

melaluimenggambar ditahap usia 4-7

tahun. Menurut Sumanto (2005),

menggambar bebas adalah melukiskan

dengan leluasa berdasarkan alatgambar

yangdipakaitanpamenggunakanalat-alat

jangka,mistardansejenisnya.Menggambar

bebas merupakan kegiatan membuat

gambardengansesukahati.

Tujuan dan manfaat AUD dalam

menggambar bebas ialah memberikan

ransangankepadaanakuntukmewujudkan

pengalamannnya,rasa,danimajinasianak

dalam sebuah karya.Menggambarbebas

mendorong anak mengekspresikan apa

yangmerekarasakantanpaterikataturan.

Dengan adanya kegiatan menggambar

bebas, diharapkan anak dapat

mengepresikanimajinasidanide-idekratif

secarabebas.

KajianPustaka

1.Pengertian Kreativitas Kreativitas

merupakan satu kata yang sering kita

dengar dan kita pahamimanfaatnya.

Sekaligus konsep yang sangatpenting

yang memajukan peradapan manusia

ditemukan dalam proses kreatif.

Kreativitas begitu berharga dan perlu

dipupuksejakdini.

Pertama proses kreatif merupakan

perwujudan dari kebutuhan tertinggi

manusia yaitu aktualisasi diri sehingga

melaluikreativitasanaksemakinberfungsi

secaraoptimalsebagaimanusia.

Kedua,kreativitasadalahkemampuan

untuk menemukan cara-cara baru dalam

memecakanmasalah.

Ketiga,bersibuk diridalam proses

kreatif tidak saja bermanfaat bagi

masyarakatdanbangsatetapibermanfaat

bagianaksendiri.

Keempat, kreativitaslah yang

memungkinkan peradapan manusia

berkembangpesat,sehinggakualitashidup

manusiapunsemakintinggi.

(Munandardalam Safaria ,2002:13).

Menurut Jamaris (2005:57) Kreativitas

merupakan suatu ungkapan yang tidak

asinglagididalam kehidupansehari-hari,

khususnya bagianak pra sekolah yang

selalu berusaha menciptakan sesuatu

sesuaidenganfantasinya.



KreativitaspadaanakdiTamanKanak-

Kanakditampilkandalam berbagaibentuk,

baik dalam membuat gambar yang

disukainya mampuh dalam bercerita atau

bermainperan,sepertiberpura-purajadiibu

dan ayah atau pun menampilkan dalam

berbagaibentukgerakanaktivitasmotorik

halussepertimenggambar.

2.Pengertianmenggambar

Menurut Pamadhi (2008:25)

menggambaradalahmembuatgambar.

Kegiatan inidilakukan dengan cara

mencoret, menggores,menorehkan

bandatajam kebendalaindanmember

warna,sehinggamenimbulkangambar.

Menggambarmerupakankebiasaananak

usiadini.Kegiatanmenggambarseperti

halnyabernyanyidapatdilakukandengan

kesadaran penuh berupa maksud dan

tujuan maupun sekedar membuat

gambartanpa arti.kegiatan inidimulai

dengan menggerakan tangan untuk

mewujudkan suatu wujud gamabar

secaratidaksengaja.

Selanjutnya Sumanto (2005:45)

mengatakanmenggambar(drawing)adalah

suatu kegiatan manusia untuk

mengungkapkan apa yang dirasakan dan

dialamibaikmentalmaupunvisualdalam

bentuk garis dan warna. Menggambar

adalah proses mengungkapkan ide,

gagasan, perasaan pengalaman yang

dilihatnya dengan menggunakan jenis

peralatanmenggambartertentu.

Berdasarkanmenurutparaahlidiatas

peneliti menyimpulkan menggambar

mempunyai pengertian suatu usaha

mengungkapkan dan mengkomunikasikan

pikiran,ide/gagasan/perasaan maupun

imajinasidalam wujudyangbernilaimelalui

mencoret, menggores, menggoreskan

bendatajam kebendalain.

Macam-Macam Menggambar

1)MenggambarEkspresi

Menggambarekspresiadalahusaha

mengunggkapkan dan

mengkomunikasikan pikiran, ide/

gagasan,gejolakperasaan/emosiserta

imajinasidalam wujud dwimitrayang

bernilaiartistikdengan menggunakan

garisdanwarna.Unsuryangmenonjol

adalah garis.Seluruh konturmaupun

isian warna berupa garis.ungkapan

tersebut sangat pribadi, sehingga

gambaryang dihasilkan menunjukan

kreativitas maupun keterampilan

sesuaidengandiripenggambar.

2)Menggambarbentuk

Menggambar bentuk merupakan

usaha mengungkapkan dan

mengkomunikasikan pikiran,

ide/gagasan,gejolak perasaan/emosi

sertaimajinasidalam wujuddwimatra

yang bernilai artistik dengan

menggunakan garisdan warna.Hasil

gambarannya menunjukankreativitas

maupun keterampilan penggambar

dalam menampilkanketepatanbentuk

maupunjenisbendayangdigambar.

3)Menggambarilustrasi

Ilustrasiberasaldarikata bahasa

Belanda yaitu ilustratie,yang artinya

hiasan dengan gambar/ pembuatan

sesuatu yang jelas.Ilustrasidapat

dilihatpadakaryacetakmaupundalam

buku-buku,yangfungsinyamenambah



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

ceritatermasukilustrasi.

Berdasarkan macam-macam

menggambar diatas yang menjadi

acuan peneliti adalah menggambar

ekspresikarenadenganmenggambar

ekspresiinisangatcocokuntukanak

menuangkan ide/gagasanya sendiri

denganbebas.

ManfaatMenggambarbagianak

Pamadhi(2008:2.19)mengemukakan

manfaatmenggambarbagianakusia

diniadalah:(1) Sebagaialat untuk

bercerita,(2) Sebagaimedia untuk

mengungkapkanperasaan,(3)Sebagai

alatbermain,(4)untukmelatihingatan,

(5) Melatih berpikir komprensihif

(menyeluruh), (6) Sebagai media

sublimasi perasaan, (7) Melatih

keseimbangan, (8) Menumbuhkan

kecakapan emosional, (9) Melatih

kreativitasanak,(10)Melatihketelitian

melaluipengamatanlangsung.

Bahan dan alat menggambar:

Kertas HVS/buku gambar,

pensil,penghapus dan pensil warna.

Alatmenggambaryaitu:pena,semua

perlengkapan ini berguna untuk

menggambar.

Langkah-langkah menggambar

(Munandar,1987:192)

1)Gurumenjelaskantentangtema

pelajaran yang akan dipelajari

saatitudanguru memberikan

rangsangan untuk

membangkitkan imajinasidan

minatanak.

2)Guru menyediakan tempat

menggambar dan peralatan

menggambar.

3)Guru memperkenalkan anak

dengan berbagaimedia yang

dapat dijadikan sebagai alat

untukmenggambar.

4)Ajak anak untuk melihat

lingkungansekitarsekolahdan

objek yang akan dituju untuk

melaksanakan kegiatan

menggambar

5)Guru memotivasi anak pada

saat kegiatan menggambar

berlangsung.

6)Guru mengevaluasi secara

langsungtentanggambaryang

dibuatanaksendiri.

HASILDANPEMBAHASAN

Dalam meningkatkanmutupendidikan

itu pemerintah melalui Peraturan

Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005

tentangStandarNasionalPendidikan,yaitu:

1)proses pembelajaran pada satu

satuan pendidikan diselenggarakan

secara interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang,

memotivasi peserta didik untuk

berprestasiaktifsertamemberikan

ruang yang cukup bagiprakarsa,

kreatifitas dan kemandirian sesuai



bakat, minat dan perkembangan

fisiksertapsikologispesertadidik.

2)dalam prosespembelajaranpendidik

dituntutdapatmemberikanteladan

3)setiapsatuanpendidikanmelakukan

perencanaan proses pembelajaran,

pelaksanaan proses pembelajaran,

penilaian hasilpembelajaran,dan

pengawasan proses pembelajaran

untuk terlaksananya proses

pembelajaranyangaktifdandinamis.

Dari peraturan pemerintah tersebut

jelas digambarkan bahwa sebuah

pembelajarandisekolahmerupakansuatu

prosesyangterencana,yangdilaksanakan

denganmanajemenyangefektifdanmelalui

pengawasanuntukdilakukantindaklanjut.

Pemerataanpendidikanmanjadihambatan

dalam peningkatan mutu pendidikan di

Indonesia. Mahbub et al. (2020)

mendapatkan bahwa distribusiguru tidak

meratadanhanyaterkonsentrasidipulau

Jawa sepertiJawa Barat,Jawa Tengah,

JawaTimur.Sementaradibagianbaratdan

timurIndonesiamasihadakekuranganguru.

Oleh karena itu pemerataan pendidik

perlu mendapatkan perhatian dari

pemerintah, utamanya pada tingkat

pendidikan anak usia dini.Taman kanak-

kanak sebagai satuan pendidikan yang

melayanitumbuhkembanganakusiadini,

memerlukan pendekatan proses,karena

perkembanganberpikiranakpadausiaini

sangat pesat,masa inisegala potensi

kemampuan anak dapat dikembangkan

secaraoptimal(Agustin,dkk.,2020).

Oleh karena itu keberhasilan dalam

pendidikanditamankanak-kanaktidakbisa

diperoleh secara instan tetapi melalui

proses yang matang, sehingga

menghasilkan produk yang berkualitas.

Produk dalam pendidikan adalah lulusan

yang berkualitas, dengan produk yang

berkualitas maka akan berdampak pada

sekolah sehingga mencerminkan kualitas

daritamankanak-kanakitusendiri.Dalam

peningkatanmutupendidikantamankanak-

kanak, setiap kegiatan yang akan

dilaksanakanharusmelaluialurprosesyang

sistematis,sehinggadihasilkanmutuyang

baik pula. Alur proses yang dimaksud

adalah proses manajemen mulai dari

perencanaan,pelaksanaan,evaluasidan

pengawasan (Mulyasa,2012;Juliantoro,

2017).

Dalam pendidikantamankanak-kanak

proses manajemen merupakan halyang

sangatpenting,agarprogram dankurikulum

yangdiberikansudahmelaluiproses.Mulai

darianalisis,kemudiandibuatperencanaan,

dilanjutkan untuk dilaksanakan dan

dievaluasidan tentunya diawasiapakah

sesuaidenganperencanaanataukahtidak

padasaatdilaksanakan.Dengankatalain

bahwa strategi pendekatan proses

diterapkan dalam semua kegiatan taman

kanak-kanak, sehingga dengan melalui

proses yang baik maka kualitas dari

kegiatan tersebutlebih terjaga dan akan

terusdiperbaikisehinggastandarmutudari

sekolahkegiatanakandapatdicapai.

PadakondisiawalhariSenintanggal14

September2020,dimana kreatifitas anak

kelompokBTKCeriaAnawaiKonutmasih

banyak belum berkembang kreativitasnya

dalam kegiatanpembelajaran.Terlihatdari

belum berkembang ide-ide kreatif anak,

anak belum mampu menciptakan suatu



karya baru dan strategiyang digunakan

kurang bervariatif dalam meningkatkan

kemampuan kreativitas anak.Sebanyak 4

kalipertemuandisiklus:

1.pertemuan1dilakukandihariSenin,

14September2020

2.pertemuan2dilakukandihariSenin,

21September2020

3.pertemuan 3 dihari Rabu 23

September2020.

4.Pertemuan4dihariSenin5Oktober

2020

Berdasarkan hasilobservasistrategi

menumubuhkan kreativitas anak melalui

kegiatan menggambar, menunjukkan

adanya peningkatan setiap pertemuan,

mulaipertemuan1,2,3,dan4,namunbelum

mencapai target Kriteria Ketuntasan

Maksimal (KKM). Tetapi peningkatan

tersebut belum mencapaiKKM hal ini

dipengaruhiolehbeberapahal:

1)Dalam menggambar anak masih

ragu-ragu dan belum percaya diri

dalam memulai kegiatan

menggambar.

2)Dengan menggambaranak belum

mampu sepenuhnya untuk

menuangkanide-idenya.

3)Menggambar sesuatu yang baru

bagianak,yang selama inianak

menggambar hanya dicontohkan

guru.Untuk mengatasihaltersebut

makapenelitiandilanjutkandengan

Siklus kedua dan mengadakan

perbaikansebagaiberikut:

a.Anakdiberikanmotivasidalam

melaksanakan aktivitas

menggambar bebas dan

memberikan penjelasan yang

dapatdipahamianaksehingga

anak benar paham dengan

kegiatanyangakandilakukan.

b.Mengajakanakmenggambardi

luar ruangan sehingga anak

lebih rileks dan dapat

mengambarsesuaiimajinasinya.

4kalipertemuandilakukanpadaSiklus

II.Pertemuan1dilakukandihariSenin14

September2020,pertemuan2dilaksanakan

pada hari Senin 21 September 2020,

pertemuan3dilaksanakanpadahariRabu

23 September 2020 dan pertemuan 4

dilaksanakan pada hariSenin 5 Oktober

2020.

Berdasarkan hasil pengolahan data

yangdiperolehmelaluipengamatanyang

sudah dilaksanakan disiklus II terjadi

peningkatan kreativitas anak melalui

kegiatanmenggambardiTKCeriaAnawai

Konut.Halinidapatdilihatpersentasenya,

aspek 1 anak dapat membuat coretan

menjadigambar.Anak yang memperoleh

skor Berkembang Sangat Baik (BSB)

sebanyak 80%, aspek 2, anak dapat

membuat gambar sesuai imajinasinya,

Berkembang SangatBaik(BSB)80% dan

padaaspek3,anakdapatmembuatgambar

dengan menggunakan media, yang

memperolehskorBerkembangSangatBaik

(BSB) sudah mencapai 80%. Dengan

demikian penelitian yang peneliti

laksanakan pada dua siklus ini telah

mencapaiKKM,maka pada siklus IIini

penelitiandihentikan.

Pada kegiatan tindakan siklus I



diketahui beberapa kendala yang

menyebabkan kreativitas anak melalui

aktivitas menggambar belum banyak

peningkatan. Penyebabnya adalah

kurangnyadoronganataumotivasikepada

anak sebelum kegiatan dilaksanakan.

Akibatnya anak tidak tertarik dalam

mengikutiaktivitas menggambar,terbukti

masih ada anak yang awalnya terpaksa

mengikutikegiatantersebut.Hurlock(1978:

11)menyatakanbahwakondisiyangdapat

meningkatkankreativitasanakantaralain

adalah dorongan.Anak-anak memerlukan

doronganataumotivasiuntukkreatifdan

bebas dariejekan.Anak kreatifbiasanya

dianggapberbedadengantemanlaindan

mungkin berbuat sesuatu yang aneh

menurut orang dewasa dan membuat

orangtuakhawatir.

Pelaksanaan tindakan siklus II

menunjukkanpeningkatankreativitasanak.

Peningkatan inikarena anak melakukan

aktivitas menggambardengan senangdan

tidaktakutsalah.Anaktidakengganlagi

mengikuti menggambar, karena

menggambar adalah kebutuhan bagi

mereka.Sepertiapayangdiungkapkanoleh

HajarPamadhi(2008:2.8)bahwaaktivitas

menggambarmerupakankegiatannaluriah

ataualamibagianak.Karenahampirsetiap

harianak melakukan aktivitas iniuntuk

berceritadenganoranglain.

Aktivitas menggambar adalah suatu

kegiatansenilukisyangmerupakanbahasa

visualdan merupakan salah satu media

komunikasi(Suwarna,2005:10).Artinya

bahwa anakdapatberkomunikasimelalui

gambar yang ia buat sendiri. Aktivitas

menggambarpadaTKCeriaAnawaiKonut

kelompokB dapatmembantuanakuntuk

mengungkapkankreativitasanak.Melalui4

aspekyangdiamati(kelancaran,keluwesan,

keaslian,dan elaborasi) dapatdiketahui

kelancaran anak dalam membuatberapa

banyak gambar, kemampuan anak

menceritakan/menjelaskan hasil

gambarnya dengan bahasa anak sendiri,

apakah gambaranak adalah aslibuatan

anakatasdasarpikiranmerekasendiriatau

meniru teman baik sebagian maupun

seluruhnya, apakah anak menunjukkan

kemampuan menjelaskan tentang

pengembangan ide/gagasan anak setelah

melihathasilgambarmerekasendiri.

Melalui aktivitas menggambar

diketahuibahwaanakyangawalnyatidak

mauberbicaradengangurumenjadiberani

danmauberbicaradenganguru.Bagianak

yang tidak mau menggambar, dengan

diawalimenggambardiatastanahmenjadi

senangmembuatcoretanataugambardi

atas kertas. Kegiatan atau aktivitas

menggambar bagi anak adalah media

berekspresidanberkomunikasiyangdapat

menciptakan suasana aktif, asyik, dan

menyenangkan(Depdikbud,2005:47).

Berdasarkan pengamatan yang

dilaksanakan dalam siklus II diketahui

dengan menggambar memperngaruhi

tingkatkreativitasanak.keberhasilanyang

didapatanakadalahsebagaiberikut:

1)Anak-anak sangat aktif sehingga

munculide-idekreatifanak

2)Anak dapatmembuatkarya-karya

baru

3)Anakbisamenggambarsesukahati

danmandiri.

Perubahan tingkah laku ini sejalan



dengan pendapat C. Asri Budiningsih,

(2008:20) disebabkan karena adanya

interaksistimulusdanrespondisebutjuga

dengan belajar. Belajar ialah kegiatan

pemberiandanpenerimaaninformasidan

pengetahuandaripendidikkepesertadidik.

Hasildarikegiatanbelajariniialahluasnya

wawasan dan meningkatnya pengetahuan

pesertadidik.Pembelajaranakanberhasil

apabila pendidik mampu memanfaatkan

metode dan media yang disesuaikan

denganmateripembelajaranyangdisajikan.

Dalam meningkatkanmutupendidikan

itu pemerintah melalui Peraturan

Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005

tentangStandarNasionalPendidikan,yaitu:

a.proses pembelajaran pada satu

satuan pendidikan diselenggarakan

secara interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang,

memotivasi peserta didik untuk

berprestasiaktifsertamemberikan

ruang yang cukup bagiprakarsa,

kreatifitas dan kemandirian sesuai

bakat, minat dan perkembangan

fisiksertapsikologispesertadidik.

b.dalam prosespembelajaranpendidik

dituntutdapatmemberikanteladan.

c. setiapsatuanpendidikanmelakukan

perencanaan proses pembelajaran,

pelaksanaan proses pembelajaran,

penilaian hasilpembelajaran,dan

pengawasan proses pembelajaran

untuk terlaksananya proses

pembelajaranyangaktifdandinamis.

METODEPENELITIAN

Penelitian mengunakan penelitian

deskripsi kualitatif dengan pendekatan

kualitatif. Menurut Arikunto (2008)

penelitiandeskripsikualitatifialahbertujuan

untukmenunjangmutudanhasilaktivitas

pengajaran dengan mengaplikasikan

bermacam ragam teknik dan teori

pembelajaran yang disesuaikan dengan

tingkat kreativitas dan pengetahuan

pendidikagarbisamenemukansolusidari

permasalahanyangmunculdikelasnya.

TempatpenelitininiadalahdikelasB

TK Ceria Anawai Konut. Sekolah ini

beralamatdiDesaKokapiKecamatanSawa

Kabupaten Konawe Utara.Penelitian ini

dilaksanakan bulan September sampai

dengan Oktober2020.Subjek penelitian

adalahAnakKelompokBTKCeriaAnawai

Konut Desa Kokapi Kecamatan Sawa

KabupatenKonaweUtaraTahunPelajaran

2019/2020,yangberjumlah15orangyang

terdiridari8oranganaklaki-lakidan7orang

anak perempuan. Yang menjadi fokus

penelitian bagaimana Strategi

Menumbuhkan Kreativitas Anak Dalam

KegiatanMenggambar.

Datapenelitianmerupakanobjekutama

yang diteliti dalam sebuah penelitian.

Sedangkan subjek dalam penelitian ini

adalahanakkelompokBTKCeriaAnawai

Konut. Dalam penelitian ini, data dan

sumberdatayangdigunakansebagaibahan

analisis data adalah semua pendapat,

komentardanaktivitasyangberhubungan

denganpengembangankreativitasmelalui

kegiatanmenggambar.

Teknik Pengumpulan Data meliputi

Metode observasidan catatan lapangan



tentangkreativitasanak.Formatobservasi

yang disusun berisi item-item tentang

kejadian atau tingkah laku yang

digambarkan akan terjadi (Arikunto,

2010:272).Instrumen pengumpulan data

antaralainadalahpedomanobservasiini

berupablangkoyangakangunakanuntuk

melakukan observasi,daftar wawancara

dan catatan lapangan bagianak tentang

peningkatankreativitasyangdikuasaianak.

Dalam penelitian terdapat posedur

yang dilakukan yaitu siklus pertama dan

siklus ke dua. pesiapan siklus

menggunakan komponen rancangan

penelitian yang meliputi tahapan: (1)

perencanaan, (2) pelaksanaan, (3)

pengamatan,(4)perenungan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah

dijelasakan,kesimpulannyabahwadengan

kegiatan menggambar yang diberikan

kepadaAUDdapatmeningkatkankreativitas

anak semenjak dini. Kegiatan yang

dilakukan guna meningkatkan kreativitas

anak dalam menggambar bebas perlu

dikembangkan dan dipertahankan agar

muncul imajinasi anak, anak dapat

menghasilkan karya-karya baru dan

mengeluarkanide-idesertagagasannya.

1)Berdasarkankesimpulandiatas,maka

saran yang membangun untuk

pebaikanpenelitiandimasayangakan

dating.

2)Seoranggurutamankanak-kanakharus

bisa memodifikasi metode dalam

pengajaran terhadap anak,sehingga

anaktidakmerasajenuh.

3)Pihak sekolah menberikan dukungan

program pembelajaran yang dapat

meninggkatkan kreativitas guru dan

anak dengan cara menyediakan alat

danmediapembelajaran.
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