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ABSTRAK 

PENGARUH SENI MENGGAMBAR TERHADAP KECERDASAN 

VISUAL SPASIAL ANAK KELOMPOK B DI TK PERTIWI 1 

KEYONGAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

Aniza Ayu Desitasari, A520100128, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2014, 68 halaman 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh seni menggambar terhadap 
kecerdasan visual spasial anak kelompok B di TK Pertiwi 1 Keyongan tahun 
pelajaran 2013/2014. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan one-
group pretest-posttest design. Subyek penelitian ini adalah TK kelompok B 
sejumlah 14 anak. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data 
mengenai kecerdasan visual spasial anak yang didapatkan melalui observasi 
partisipan. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui pedoman observasi. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah 
dengan uji paired sample t-test. Hasil analisis data pada α= 5% diperoleh thitung = 
8,434 dan ttabel = 2,160 karena thitung > ttabel = 8,434>2,160 maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan visual spasial anak setelah 
diberi eksperimen melalui kegiatan seni menggambar lebih baik daripada 
kecerdasan visual spasial sebelum diberi eksperimen melalui kegiatan seni 
menggambar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh seni 
menggambar terhadap kecerdasan visual spasial anak  kelompok B di TK Pertiwi 
1 Keyongan tahun pelajaran 2013/2014. 

Kata Kunci : Seni Menggambar, Kecerdasan Visual Spasial 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan menjadi pilar utama dalam mengembangkan kualitas sumber 

daya manusia. Pendidikan anak usia dini sebagaimana yang dinyatakan dalam UU 

Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (pasal 1 butir14)  

bahwa PAUD adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak 

lahirsampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Guru TK dituntut untuk mengetahui secara benar tentang perkembangan 

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

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

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

perkembangan yang berbeda, yaitu:1) menurut Sigmund Frued (dalam 

Sukmadinata, 2005:117) anak usia prasekolah berdasarkan perkembangan 

seksualnya termasuk dalam masa falik  usia 4-6 tahun masa toilet traning dan 

masa latensi usia 6-12 tahun; 2) Pada fase perkembangan kognitif (kemampuan 

berpikir) oleh Jean Piaget (dalam Sukmadinata, 2005:118) termasuk pada tahap 

pemikiran intuitif masa berpikir khayal;3) sesuai usia dan tahap perkembangan 

sosial intelektual anak dalam seni rupa (menggambar) untuk anak TK usia 4-7 

tahun termasuk pada masa prabagan.  

 Pendidikan seni di Taman Kanak-kanak dalam penyampaiannyasebaiknya 

mengingat kembali tujuan pendidikan di Taman Kanak-kanak yaitu 

mengembangkan kemampuan fisik, bahasa, sosial, emosional, moral dan nilai 

agama, kognitif, serta seni. Tujuan pendidikan di Taman Kanak-kanak bukanlah 

membuat anak mampu menghasilkan ketrampilan khusus, tetapi lebih pada 

membantu anak mampu mengungkapkan yang mereka ketahui dan yang mereka 

rasakan, serta anak mulai mengungkapkan diri melalui seni. Salah satu fokusnya 

pendidikan seni di TK yaitu belajar melalui seni dalam contoh kegiatan 

menggambar, banyak pengalaman yang diperoleh anak dan meningkatkan serta 
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mengembangkan berbagai kemampuan,yaitu melalui mewarna anak mengenal 

berbagai bentukwarna, dan dapat membedakan rasanya menggambar di kertas dan 

di pasir. Pendidikan seni menggambar di TK merupakan pendidikan yang 

diberikan kepada anak untuk merangsang timbulnya kesenang ananak dalam 

berolah seni. 

Musfiroh (2008:49) menjelaskan bahwa kecerdasan visual spasial 

memiliki manfaat yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Hampir semua 

pekerjaan yang menghasilkan karya nyata memerlukan sentuhan kecerdasan ini. 

Taman kanak-kanak (TK) merupakan salah satu pendidikan anak usia dini pada 

jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia empat 

sampai enam tahun. Kegiatan di Taman Kanak-kanak tentunya sangat berbeda 

dengan kegiatan pembelajaran di sekolah dasar. Kegiatan di Taman Kanak-kanak 

dilaksanakan dengan cara  bermain sesuai dengan prinsip TK yaitu “bermain 

sambil belajar dan belajar seraya bermainanak dapat mengembangkan kecerdasan 

dan kreativitasnya termasuk dalam menggali potensi imajinasi salah satunya 

melalui menggambar. Guru memerlukan kemampuan untuk menciptakan suasana 

yang menyenangkan dan kondusif agar anak terangsang untuk lebih ingin 

mengetahui materi senang, menyenangkan dan berani mengajukan pendapat serta 

melakukan percobaan yang menuntut pengalaman baru. Hal ini penting bagi guru 

dalam kegiatan belajar mengajar dengan harapan agar anak mendapat kesempatan 

untuk mengukir prestasi secara optimal. 

Bermula dari latar belakang tersebut di atas, untuk melatih kecerdasan 

visual spasial anak bisa dilakukan dengan berbagai cara yaitu: dengan berbagai 

jenis kegiatan permainan bernyanyi, bercerita, bermain peran, mendongeng, 

ceramah dan eksperimen. Proses belajar akan dapat berhasil apabila apa yang 

disampaikan kita dapat diterima atau dimengerti oleh anak dan anak akan merasa 

senang dengan cara kita dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dalam 

penelitian ini, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

seni menggambar terhadap kecerdasan visual spasial anak tk kelompok B di TK 

Pertiwi 1 Keyongan tahun pelajaran 2013/2014. 
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Seni menggambar dalam penelitian ini yaitu menggambar bebas atau 

menggambar sesuai dengan imajinasinya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang signifikan 

seni menggambar terhadap kecerdasan visual spasial anak tk kelompok B di TK 

Pertiwi 1 Keyongan tahun pelajaran 2013/2014. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitianini menggunakan Pre-Exsperimental Design yaitu dengan One-

Group Pretest-Posttest Design sebagai desain penelitian. Dengan demikian hasil 

perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat dibandingkan dengan 

observasi awal atau sebelum diberi perlakuan. 

 Prosedur dalam penelitian ini adalah: 

1. Pretest 

Pada tahap pretest atau observasi awal, peneliti melakukan 

observasi kecerdasan visual spasial sebelum melakukan 

perlakuan/observasi awal. Peneliti melakukan observasi dengan 

menggunakan instrument penelitian. Observasi awal dilakukan pada 

hari jumat 24 Januari 2014. Kegiatan observasi awal dilakukan untuk 

mengetahui kecerdasan visual spasial awal anak. Sebelum diberi 

perlakuan, peneliti melakukan observasi awal dan mencatat hasil yang 

diperoleh sesuai dengan perkembangan masing-masing anak dan 

diobservasi menggunakan 6 butir pengamatan. Anak yang melakukan 

eksperimen berjumlah 14 anak. 

2. Perlakuan 

Pada tahap ini peneliti memberikan perlakuan dengan seni 

menggambar kepada subjek dan dilakukan 6 kali pertemuan dalam 2 

minggu. Pemberian perlakuan dilaksanakan selama 2 minggu secara 
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berselang yakni pada tanggal 28 Januari sampai tanggal 7 Februari 

2014. Adapun prosedur pelaksanaan pemberian perlakuan, sebagai 

berikut: 

a. Menyiapkan kertas gambar 

b. Menyiapkan alat dan bahan menggambar 

c. Anak menggambar bebas sesuai dengan tema 

d. Anak mewarnai gambar 

e. Anak menceritakan gambar yang dibuat 

3. Posttest 

Pada tahap posttest peneliti melakukan observasi yang sama 

dengan pada tahap pretest. Observasi akhir dilakukan pada hari sabtu, 

8 Februari 2014. Kegiatan observasi akhir dilakukan untuk mengetahui 

kecerdasan visual spasial anak setelah diberi perlakuan. Dalam 

observasi ini digunakan pedoman observasi seperti yang digunakan 

pada saat observasi awal. 

Penelitian ini dilakukan di TK Pertiwi 1 Keyongan, dengan subjek pada 

anak kelompok B yang berjumlah 14 anak, dilakukan pada semester genap tahun 

pelajaran 2013/2014.  

Adapuni dentifikasi variable penelitian yang terdapat di dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 1. Variabel bebas (X) yaitu seni menggambar, 2. 

Variabel terikat (Y) yaitu kecerdasan visual spasial. 

Sugiyono (2004:139) menyatakan bahwa observasi sebagai teknik 

pengumpulan data mempunyai cirri yang spesifik bila dibandingkan dengan 

teknik yang lain. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

berperan serta (Participant observation) yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil 

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber 
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data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi participant ini, maka 

data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada 

tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. 

 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pedoman observasi sebagai instrument penelitian. Adapun langkah-

langkah dalam penyusunan instrument penelitian yang dimulai dari 

mengidentifikasi variable-variabel dalam rumusan judul penelitian, mencari 

indikator, merumuskan indikator kedalam butir amatan, menentukan descriptor, 

dan menuliskan kedalam pedoman observasi penelitian. 

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan proses editing atau 

pengecekan data. Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan proses tabulasi 

kedalam skor-skor yang sudah ditentukan. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan T-test dengan bantuan program 

computer SPSS 16.0 for windows. 

 

HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data mengenai 

kecerdasan visual spasial sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan. 

Pada saat observasi awal diperoleh hasil analisis data berdasarkan hasil observasi 

anak sebelum diberi perlakuan yaitu skor tertinggi 14 dan skor terendah yaitu 8 

dengan rata-rata 11.86. 

Perlakuan dilakukan berupa pemberian kegiatan yaitu seni menggambar 

yaitu menggambar bebas. Pemberian perlakuan dilaksanakan selama 2 minggu 

secara berselang yakni pada tanggal 28 Januari sampai tanggal 7 Februari 2014. 

Pada pertemuan pertama kegiatan dilakukan dengan menggambar tentang 

pekerjaan pak tani yang sedang disawah. Pertemuan kedua kegiatan dilakukan 

dengan menggambar bebas tentang pekerjaan pak dokter di rumah sakit. 

Pertemuan ketiga kegiatan dilakukan dengan menggam bartentang pekerjaan 
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polisi mengatur lalu lintas dijalan raya. Pertemuan keempat kegiatan dilakukan 

dengan menggambar macam-macam peralatan yang digunakan nelayan. 

Pertemuan kelima kegiatan yang dilakukan dengan menggambar alat yang 

digunakan oleh seorang dokter. Pertemuan keenam kegiatan dilakukan dengan 

menggambar peralatan seorang Guru. 

Pada saat observasi akhir atau (posttest) diperoleh hasil bahwa Hasil 

analisis data berdasarkan hasil observasi anak sesudah diberi perlakuan yaitu skor 

tertinggi 21 dan skor terendah 14 dengan rata-rata 17,43. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seni menggambar dapat 

mempengaruhi kecerdasan visual spasial anak. Hasil analisis data berdasarkan 

hasil observasi anak sesudah diberi perlakuan yaitu skor tertinggi 21 dan skor 

terendah 14 dengan rata-rata 17,43 sedangkan sebelum diberi perlakuan yaitu skor 

tertinggi 14 dan skor terendah yaitu 8 dengan rata-rata 11.86. Berdasarkan rata-

rata hasil observasi awal dan observasi akhir diperoleh hasil bahwa rata-rata hasil 

observasi akhir lebih tinggi dibandingkan dengan observasi awal yaitu 

17,43>11,86. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kecerdasan visual spasial anak 

sesudah diberi perlakuan mengalami peningkatan yang signifikan terbukti dari 

hasil analisis nilai rata-rata sebelum diberi perlakuan seni menggambar dan 

sesudah diberi perlakuan seni menggambar. Hasil ini juga didukung dari analisis 

mengunakan t-test diketahui bahwa nilai thitung>ttabel, maka Ho ditolak. Hal ini 

berarti mendukung hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan ada pengaruh 

dari seni menggambar terhadap kecerdasan visual spasial anak kelompok B TK 

Pertiwi 1 Keyongan tahun pelajaran 2013/2014. 

SIMPULAN 

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan yaitu, menunjukkan bahwa seni 

menggambar dapat mempengaruhi kecerdasan visual spasial anak. Hasil analisis 

data berdasarkan hasil observasi anak sesudah diberi perlakuan yaitu skor 

tertinggi 21 dan skor terendan 14 dengan rata-rata 17,43 sedangkan sebelum 

diberi perlakuan yaitu skor tertinggi 14 dan skor terendah yaitu 8 dengan rata-rata 
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11.86. Berdasarkan rata-rata hasil observasi awal dan observasi akhir diperoleh 

hasil bahwa rata-rata hasil observasi akhir lebih tinggi dibandingkan dengan 

observasi awal yaitu 17,43>11,86. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

kecerdasan visual spasial anak sesudah diberi perlakuan mengalami peningkatan 

yang signifikan terbukti dari hasil analisis nilai rata-rata sebelum diberi perlakuan 

seni menggambar dan sesudah diberi perlakuan seni menggambar. Hasil ini juga 

didukung dari analisis mengunakan t-test diketahui bahwa nilai thitung>tabel, maka Ho 

ditolak. 

Berdasarkan analisis penelitian menggunakan ttest diperoleh thitung 8,434> 

ttabel yaitu 2,160 dengan probabilitas 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak yang berarti 

terdapat pengaruh seni menggambar terhadap kecerdasan visual spasial anak. Hal 

ini terbukti adanya peningkatan yang signifikan antara sebelum perlakuan 

dansesudah perlakuan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh seni 

menggambar terhadap kecerdasan visual spasial anak kelompok B di TK Pertiwi 1 

Keyongan tahun pelajaran 2013/2014 teruji kebenarannya. 
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