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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar BelakangMasalah 

  Pendidikan menjadi pilar utama dalam mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia. Pendidikan sebagai pengubah sikap dan tingkah laku 

seseorang atau kelompok orang dalam hal mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan. Secara umum pendidikan dapat diartikan 

sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya. 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 
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prasekolahberdasarkan 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 penyampaiannya sebaiknya 

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 mengembangkan berbagai kemampuan, yaitu melalui 

mewarna anak mengenal berbagai bentukwarna, dan dapat membedakan 

rasanya menggambar di kertas dan di pasir. Penyampaian seni ini berbentuk 

formal dalam lembaga pendidikan TK. Maka penyampaian seni dirumuskan 

dalam kurikulum dan rencana pembelajaran yang telah baku dalam program 

semester yang dijabarkan pada satuan kegiatan mingguan dan satuan kegiatan 

harian. Konsep pendidikan seni berbasis anak diberikan pada anak usia PAUD 
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sampai dengan SD kelas 3. Mengingat kisaran usia anak tersebut dan usia anak 

TK  termasukdi dalamnya, maka pendidikan seni yang diberikan pada TK 

hendaknya mengacu pada pendekatan ekspresi bebas atau memberikan 

kebebasan berekspresi pada anak. Pendidikan seni menggambar di TK 

merupakan pendidikan yang diberikan kepada anak untuk merangsang 

timbulnya kesenangan anak dalam berolah seni 

Perlu dicermati bahwa tipologi karya dalam daya cipta gambar pada diri 

peserta didik terbentuk dua tipe yaitu : peserta didik dengan karya gambar 

bertipe visual, anak yang mampu mengungkapkan perasaan melalui bentuk, 

dapat memperhatikan proporsi atau perbandingan dengan tepat, dapat 

menempatkan warna-warna dengan  tepat,dan hasil keseluruhan gambar 

cenderung kearah benda nyata yang dilihat dan peserta didik dengankarya 

gambar bertipe haptic sebagai suatu karya gambar yang observable, ditandai 

dengan keadaan karya murid yang menggambarkan segala sesuatu yang ada 

diluar dirinya. 

  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 
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yaitu “bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain /anak 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 intuk 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. 

  Namun faktanya di lapangan,guru mengalami kesulitan dalam 

kegiatan menggambar bebas dikarenakan diduga kurangnya minat dan 

kompetensi guru dalam bidang pendidikan seni rupa. Ini berdampak pada 

perkembangan kecerdasan visual spasial anak yang masih kurang terlihat 

dengan masih banyaknya keterbatasan dalam mewujudkan anak yang mampu 

atau bisa menunjukkan dalam mengembangkan kecerdasan visual spasial 

anak.Ini berdampak pada strategi belajar mengajar yang kurang tepat, sehingga 

mengakibatkan pemberian kegiatan menggambar bebas dan kesempatan anak 

dalam berolah seni dan mengembangkan kecerdasan visual spasial kurang 

maksimal. Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru masih dengan 

mencontoh gambar yang dibuat guru di papan tulis.Sehingga hasil bentuk 

(motif/bagan) gambar menjadi seragam atau sama seperti contoh yang ada. 

Ketika anak harus menggambar sendiri tema pada karya, maka hasilnya masih 

belum maksimal dan merasa kesulitan. Kondisi tersebut membuat anak 
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bersikap pasif dan berakibat kecerdasan visual spasial anak kurang terlihat. Hal 

itulah yang membuat anak kurang dalam mengembangkan kecerdasan visual 

spasial. 

  Atas dasar kesenjangan tersebut, maka saya tertarik ingin 

mengadakan penelitian berjudul PENGARUH SENI MENGGAMBAR 

TERHADAP PERKEMBANGAN KECERDASAN VISUAL 

SPASIALANAK KELOMPOK BDI TK PERTIWI 1 KEYONGAN TAHUN 

PELAJARAN 2013/2014 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

kemampuan seni rupa dua dimensiyaitu pemberian tugas menggambar bebas 

sesuai dengan alat yang digunakan dan tidak menggunakan bantuan alat-alat di 

TK PERTIWI 1 Keyongan tahun pelajaran 2013/2014 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

Apakah senimenggambar dapat mempengaruhi kecerdasan visual spasial anak 

TK PERTIWI 1 KEYONGAN tahun pelajaran 2013/2014 ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh seni menggambar terhadap kecerdasan visual spasial anak TK 

Pertiwi 1 Keyongan tahun pelajaran 2013/2014. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

hendak mempunyai manfaat bagi pendidikan anak usia dini. Adapun 

manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan kepada lembaga pendidikan anak 

usia dini guna meningkatkan kualitas pembelajaran seni serta hasil 

kemampuan menggambar para peserta didik dengan memberikan 

motivasi yang tepat bagi anak usia dini 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi TK 

Diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada 

lembaga sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran seni 

serta dapat dijadikan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan 

kemampuan dan kualitas anak-anak serta meningkatkan mutu TK. 

b. Bagi Guru 

Dapat dijadikan solusi bagi guru dalam menentukan metode 

dan media guna meningkatkan dan mengembangkan kecerdasan 

visual spasial anak. 
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c. Bagi orang tua 

Dapat dijadikan motivasi orang tua dalam meningkatkan 

kecerdasan anak dalam proses belajar di rumah dan memberikan 

pemahaman bahwa mendidik seorang anak itu tidak bisa dengan 

hanya tekanan. 

d. Bagi Anak 

Dapat membantu anak dalam meningkatkan kecerdasan dan 

kemampuan mereka. 

 

 

 


