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Tujuan penelitian ini meningkatkan kemampuan menggambar mlalui bermain dalam 

upaya meningkatkan kemampuan menggambar finger painting. Metode penelitian 

yang dipergunakan menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Siklus yang 

dipergunakan sampai dua siklus diawali dari pra siklus. Setiap tahapan siklus 

melakukan langkah sama, yaitu : perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. 

Subjek penelitian ini yaitu guru dan anak pada Kelompok A di Taman Kanak-kanak 

Aisyiyah IV Ringinanom Sragen Tahun 2013/2014 sejumlah 27 anak yang terdiri dari 

putra san putri. Metode pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara 

atau diskusi, dan dokumentasi hasil kemampuan belajar menggambar anak. Teknik 

analisa data menggunakan metode kuantitatif. Data dianalisis dengan cara 

membandingkan sebelum dan sesudah dilakukan penelitian. Teknik analisa data 

menggunakan teknik deskriptif komperatif. Perbandingan ini untuk mengetahui 

tingkat kemajuan dan kematangan bakat anak dalam hal menggambar. Hasil analisa 

siklus kemampuan menggambar sebelum dilakukan penelitian rata-rata kelas 1,2 

dengan prosentase 30%. Pada siklus pertama kemampuan belajar menggambar 

mencapai 50% rata-rata kelas 2,0. Siklus kedua hasil kemampuan belajar mencapai 

80%. Rata-rata kelas 3,2. 

 

Kata kunci : Kemampuan menggambar, bermain finger painting. 



I. PENDAHULUAN 

Anak usia dini 1–6 tahun awal bagi pertumbuhan dan perkembangan 

seiring dengan bertambahnya usia. Penyelenggaraan pendidikannya 

menitikberatkan pada peletakan dasar kearah: pertumbuhan dan perkembangan 

fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, 

kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), dan sosioemosional (sikap dan perilaku 

serta agama). 

Penyelenggara pendidikan anak usia dini diawali ditingkat Taman 

Kanak-kanak (TK). Konsep yang diberikan pendidikan ditingkat pendidikan 

anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak 0-6 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Peran pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran pada Taman Kanak-

kanak (TK) menyediakan dan memperkaya berbagai pengalaman belajar anak 

melalui bermain. Anak belajar sambil bermain merupakan paduan kegiatan 

belajar mengajar selalu diterapkan pada pendidikan anak usia dini seperti halnya 

penyelenggaraan pendidikan TK Aisyiyah IV Ringinanom Sragen. 

Melalui aktivitas bermain berbagai hasil karya seperti halnya 

menggambar dapat diselesaikan menyerupai seni melukis. Melalui bermain 



anak menemukan medium untuk mencoba diri melakukan suatu latihan yang 

diberikan bukan sekedar fantasi atau khayalan belaka. 

Seni menggambar merupakan kegiatan merancang, mencipta dan 

bereksplorasi yang mencakup membuat karya seni, seperti : melukis, 

menggambar dan lain sebagainya. 

Mencapai tujuan tersebut Peneliti melakukan penelitian tindakan kelas 

berupaya meningkatkan kemampuan menggambar anak melalui bermain finger 

paiting.Hal ini menjadi suatu tantang tersendiri bagi peneliti untuk melakukan 

penelitian peningkatan kemampuan belajar anak melalui penelitian tindak kelas. 

Judul yang Peneliti angkat dalam penelitian ini sebagai berikut 

“PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGGAMBAR MELALUI 

BERMAIN FINGER PAINTING PADA ANAK TAMAN KANAK-KANAK 

AISYIYAH IV RINGINANOM SRAGEN TAHUN 2014” 

 

II. METODE PENELITIAN  

A. Setting Penelitian  

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada anak didik kelompok A di Taman 

Kanak-kanak Aisyiyah IV Ringinanom Sragen beralamat Jl. Kamboja 

No. 2 Ringinanom, Sragen Tahun Pelajaran 2014. 

 

 



2. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014 sampai 28 

Pebruari 2014. 

B. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian yang dipergunakan terdiri dari 17 putra dan 10 putri 

sejumlah 27 anak. 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dipergunakan mengacu pada teknik 

penelitian tindakan kelas. Setiap satu kali proses pelaksanaan penelitian 

peneliti melakukan empat tahapan, yaitu : perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. 

Menurut model penelitian yang dipergunakan dari Kurt lewin (dalam 

Sarwiji Suwandi, 2009:27) menggambarkan penelitian tindakan sebagai 

serangkaian langkah yang membentuk spiral. Keempat tahapan tersebut 

merupakan satu rangkaian siklus penelitian. Bilamana belum ketercapaian 

keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, maka dilakukan 

langkah perbaikan pada berikutnya. 

D. Pengumpulan Data 

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data hasil 

penelitian meliputi : pengamatan, wawancara atau diskusi, dan dokumentasi 

hasil prestasi belajar menggambar anak. 

 



E. Validitas Data 

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan lama di tempat peneliti 

melakukan aktivitas belajar mengajar dalam rangka mengembangkan 

kemampuan menggambar. Metode pembelajaran yang dipergunakan 

bermain dengan menggunakan finger painting. Analisa data menggunakan 

program microsoft offive excel 2007. Data penelitian diperoleh dari hasil 

prestasi belajar menggambar. 

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen yang dipergunakan Peneliti untuk mendapatkan data hasil 

penelitian sebagai berikut : 1)  Instrumen butiran amatan observasi 

penelitian untuk setiap anak, dan 2) Instrumen lembar pengamatan kinerja 

guru. 

G. Teknik Analisa Data 

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini peneliti menggunakan metode 

kuantitatif. Data yang didapatkan dianalisis dengan cara membandingkan 

sebelum dan sesudah dilakukan penelitian. Hasil perbandingan tersebut 

menunjukkan tingkat keberhasilan penelitian. 

Teknik analisa data yang peneliti lakukan menggunakan teknik 

deskriptif komperatif dipergunakan untuk membandingkan antar siklus satu 

dengan siklus berikutnya. Perbandingan yang dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kemajuan menggambar. 

 



H. Indikator Pencapaian 

Harapan setelah dilakukan perbaikan pembelajaran terjadinya 

perubahan pada kemampuan menggambar. Perubahan yang diharapkan 

dalam kegiatan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Anak-anak lebih mengenal jenis-jenis warna yang ada. 

2. Anak-anak mampu menerapkan warna-warna yang sesuai saat 

melakukan pewarnaan hasil menggambar. 

3. Anak-anak mampu memadukan warna satu atau lebih. 

4. Anak-anak mampu memahami benda-benda dilingkungan sekitar. 



 

A. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada Kelompok A TK 

Aisyiah IV Sragen yang beralamat Jl. Kamboja No. 2 Ringinanom, Sragen. 

Pelaksanaan kegiatan perbaikan pembelajaran peneliti melakukan dalam dua 

tahapan siklus. Setiap siklus melakukan langkah-langkah sebgai berikut : 

perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi dalam upaya meninggalkan 

kemampuan menggambar anak secara optimal. 

Metode pembelajaran yang dipergunakan dengan cara bermain. 

Bentuk bermain yang dilakukan dengan finger painting atau menggambar 

dengan menggunakan jari-jemari. Alat yang dipergunakan untuk menggambar 

water ferep dan atau pasta ajaib. 

Hasil yang dicapai dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar dalam upaya meningkatkan kemampuan menggambar dengan 

menggunakan metode pembelajarn finger painting sebagai berikut. 

Pada siklus pertama tingkat keberhasilan prestasi belajar menggambar 

54%, dengan nilai terendah 1,3 anak dan tertinggi 3,0 anak yang mampu 

menggambar ada 13 anak. Kriteria ketuntasan yang diperoleh pada siklus 

pertama ini dengan kategori “cukup”. 

Pada siklus kedua tingkat keberhasilan prestasi belajar menggambar 

80%, dengan nilai terendah 1,8 dan tertinggi 3,6 anak yang mampu 



menggambar ada 25 anak. Kriteria ketuntasan yang diperoleh pada siklus 

pertama ini dengan kategori “baik”. 

Penilaian ketuntasan pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggambar 

apabila anak telah mencapai prosentase minimal 50% dari kriteria yang telah 

ditetapkan, yaitu : kemampuan mengenal jenis-jenis warna, pemahaman 

benda yang digambar, pemilihan pewarnaan, kemampuan mencampur warna, 

dan kemampuan dalam ketrampilan menggambar. 

2. Pembahasan 

Sebelum dilakukan penelitian Peneliti menemukan hanya ada 5 anak 

yang baru mengenal proses menggambar. Pada perbaikan pertama yaitu siklus 

pertama anak-anak sudah mampu mengenal warna dan telah mengalami 

peningkatan kemampuan menggamabar hal itu terbukti sudah 13 anak 

dinyatakan mampu membuat karya menggambar meskipun anak-anak belum 

mampu mengkolaborasi pewarnaan dan gambar yang dihasilkan mencontoh 

saja. 

Perbaikan pembelajaran kedua kemampuan menggambar anak 

semakin meningkat. Ada 2 anak saja yang belum mampu menggambar. Anak 

sudah memahami jenis-jenis warana, pemahaman benda aslinya, kemampuan 

memilih warana, kemampuan mengkolaborasi warna, dan ketrampilan 

menggamabar. Kemandirian dan kepercayaan diri anak meningkat. 

Melihat hasil perbaikan pembelajaran bahwa dari pra siklus ke siklus 

pertama mengalami peningkatan 22% dan dari siklus pertama ke siklus kedua 



mengalami peningkatan 25%. Berdasarkan hasil penelitian perbaikan 

pembelajaran terbukti kebenarannya bahwa pada siklus 1 peneliti menetapkan 

tingkat keberhasilan 50% teryata mendapatkan 54% tingkat keberhasilan 

prestasi belajar menggambar. Sedangkan pada siklus 2 peneliti menetapkan 

keberhasilan prestasi belajar 80% saat dilakukan perbaikan pembelajaran 

siklus kedua tercapai 80% tingkat prestasi belajar menggambar anak. 

 

B. KESIMPULAN 

Setelah peneliti melakukan serangan penelitian meningkatkan kemampuan 

menggambar anak melalui bermain finger painting menggunakan metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) diawali dari pra siklus, siklus pertama dan 

siklus kedua, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dari hasil 

penelitian tersebut sebagai berikut : 

1. Pada awal pra siklus Peneliti menemukan prestasi menggambar anak hanya 5 

anak saja yang dinyatakan mampu menggambar tingkat anak. Setelah 

dilakukan perbaikan pembelajaran meningkat menjadi 14 anak yang 

dinyatakan mampu menggambar. Pada pelaksanaan perbaikan pembelajaran 

kedua keberhasilan prestasi belajar anak meningkat cukup tajam dimana 

hanya 2 anak yang dinyatakan belum mampu menggambar. 

2. Penggabungan antara belajar dan bermain pada pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran tingkat pendidikan anak usia dini cukup berhasil mampu 

meningkatkan kemampuan yang dimiliki anak didik. Hal itu terbukti setiap 



kegiatan belajar yang disertai dengan kegiatan bermain aktifitas belajar anak 

semakin meningkat dan bertambah semangat. 

Melalui penjabaran uraian hingga penyimpulan dan penelitian dapatlah 

diketahui bahwa metode bermain sangat diminati dalam proses pembelajaran pada 

tingkat anak usia dini. Bahkan dalam proses meningkatkan kemampuan 

menggambar ini pun peneliti menggunakan metode bermain juga mendapatkan 

hasil yang optimal dalam proses belajar mengajar. 

Metode bermain finger painting dalam upaya meningkatkan kemampuan 

menggambar anak merupakan aktifitas belajar yang sangat disenangi dari 

kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Kegiatan belajar melalui sebuah 

bermain lebih disenangi dan memberi banyak inspirasi serta kompetitif bagi 

kalangan anak-anak. Menggambar menggunakan metode finger painting lebih 

mendekatkan ke objek yang digambar dari pada menggambar menggunakan 

krayon atau pensil warna, sehingga pengalaman dan wawasan kemampuan 

menggambar lebih hidup serta terus terinspirasi setiap kali anak melakukan 

aktifitas menggambar meskipun yang digambar tema atau bentuk yang sama. 
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