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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Keterampilan menggambar imajinatif 
melalui finger painting pada  kelompok B Tk Pertiwi 2 Kalimati Juwangi. Subjek 
penelitian ini  Guru dan siswa kelompok B, terdiri atas 20 siswa. Jenis penelitian 
yang digunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik yang digunakan untuk 
mengumpulkan data meliputi observasi, wawancara, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Hasil penelitian, pada siklus I nilai rata-rata kelas 2,48. yang mencapai 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 2,5 sebanyak 11 anak atau 55%, pada siklus II 
nilai rata-rata kelas 3,04 yang mencapai (KKM) sebanyak 16 anak atau80%. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data diskriptif komparatif dan 
diskriptif interaktif. Analisis data diskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil 
prosentase pencapaian setiap anak dengan skor maksimum yang telah ditentukan 
melalui siklus-siklus, sedangkan  analisis interaktif yaitu mencocokkan data, reduksi 
data dan penyajian data.Penelitian ini dapat disimpulkan, menggunakan finger 
painting  dapat meningkatkan keterampilan  menggambar imajinatif anak kelompok 
B Tk Pertiwi 2 Kalimati Juwangi Boyolali tahun ajaran 2013/2014.  
 
 
 
Kata kunci : Media finger painting, keterampilan menggambar imajinatif. 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan menurut UU sikdiknas Tahun 2003 adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mwujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, 

dan negara. Sedangkan pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang 

pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi 

anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan ruhani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, 

nonformal, dan informal (Hasan 2009:15).  

Adapun tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini, yaitu 

sebagai berikut: (1) Membentuk anak Indonesia yang brkualitas, yaitu anak 

yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, 

sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan 

dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa.(2) Membantu menyiapkan 

anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah (Hasan 2009:16). 

Anak – anak sejak dini perlu diberi kesempatan dalam kebebasan dalam 

berekspresi ketika mereka mewarna dan menggambar. Dengan menggambar 

maka anak dilatih memvisualisasikan/ mewujudkan apa yang ada di dalam 

pikirannya. Belajar memadukan warna-warna yang serasi, menyusun warna 

kontras dan memadukan dalam sebuah karya, selain mengembangkan 

kemampuan otak kanannya juga meningkatkan daya tangkap terhadap konsep-

konsep dimensi dan ruang (Wijanarko 2010:26). 

Selama ini guru lebih sering mengembangkan kemampuan motorik halus 

anak dalam menulis dan mewarnai. Kemampuan motorik halus yang lain 
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seperti menggambar bebas atau menggambar imajinasi jarang di berikan 

kepada anak. Oleh karana itu, guru kelas harus halus mengembangkan 

motorik halus anak dengan menggambar bebas atau menggambar imajinatif. 

Melalui menggambar anak secara tidak  langsung telah mendapatkan pesan 

dari guru. Mengingat dunia anak adalah dunia bermain, maka sebaiknya 

kegiatan pembelajaran dilakukan dengan bermain yang membuat anak merasa 

senang dan nyaman. 

Menggambar menurut Pamadhi dan Evan Sukardi S ( 2010:2.5) adalah 

membuat gambar. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mencoret dan member 

warna sehingga menimbulkan gambar. Menggambar merupakan kebiasaan 

anak usia dini. Karena itu sejak usia dini, harus mampu mengembangkan 

kreativitas anak, dengan menggambar sebebas dan semerdeka mungkin dalam 

hal ide. Beri kemerdekaan menuangkan ide. Anak-anak akan senang denagn 

menggambar bebas tidak terpaku mengunakan  kuas atau pensil, tetapi 

menggambar dengan tangan, dengan jari, bahkan dengan kaki atau telapak 

tangan, dengan sendok atau garpu (Wijanarko 2010:26). 

Atas dasar uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat hal tersebut 

dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Finger Painting Untuk 

Meningkatkan Menggambar Imajinatif Anak Kelompok B di TK Pertiwi 2 

Kalimati Juwangi‘’. 

 

2. METODE PENELITIAN 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di TK Pertiwi 2 Kalimati Boyolali yang 

terletak di Dampit, Juwangi, Boyolali. TK Pertiwi 2 Kalimati Boyolali 

terletak di desa yang letaknya jauh dari jalan raya yang sangat aman untuk 

anak. Disamping itu TK Pertiwi 2 Kalimati Boyolali merupakan satu-

satunya TK yang ada di desa itu. Maka dari itu, Anak-anak Usia Dini yang 
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ada didesa itu dapat bersekolah di TK Pertiwi 2 Kalimati Boyolali 

sehingga perkembangan dan pertumbuhan dapat dikembangkan secara 

optimal dan anak siap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 

selanjutnya. 

b. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada semester II tahun ajaran 

2013/2014. 

c. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas (PTK) 

atau dapat disebut juga dengan classroom action research. Menurut 

(Arikunto 2010: 138) Tindakan yang diterapkan dalam penelitian tindakan 

melalui tahapan sebagai berikut: 

1) Tahap 1: menyusun rancangan tindakan dan dikenal dengan 

perencanaan, yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, 

oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan.  

2) Tahap 2: pelaksanaan tindakan, yaitu implementasi atau penerapan isi 

rancangan didalam kancah, yaitu mengenakan tindakan kelas. Hal 

yang perlu diingat adalah  bahwa dalam tahap 2 ini pelaksana guru 

harus ingat dan taat pada apa yang sudah dirumuskan dalam 

rancangan, tetapi harus pula berlaku wajar. Tentu saja membuat 

modifikasi tetap diperbolehkan, selama tidak mengubah prinsip. 

3) Tahap 3: pengamatan, yaitu pelaksanaan pengamatan oleh pengamat.  

4) Tahap 4 : Refleksi, atau pantulan, yaitu kegiatan untuk 

mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi. Istilah “ refleksi” 

sebetulnya lebih tepat dikenakan ketika guru pelaksana sudah selesai 

melakukan tindakan, kemudian berhadapan dengan peneliti dan subjek 

peneliti ( dalam hal ini siswa-siswa yang diajar), untuk bersama-sama 

mendiskusikan implementasi rancangan tindakan.  
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian yang dikaji dalam penelitian adalah penerapan finger painting 

untuk meningkatkan keterampilan menggambar imajinasi anak. kurang 

berkembangnya kemampuan menggambar  anak disebabkan karena beberapa 

hal yaitu: 

a. Media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kurang banyak. 

b. Metode yang digunakan kurang bervariasi dan cenderung monoton 

sehingga anak cepat bosan dan kurang memperhatikan penjelasan guru. 

Hasil yang diperoleh pada Pra siklus dan pelaksanaan siklus I apabila 

dibandingkan terlihat sudah ada peningkatan, namun belum mencapai 

indikator keberhasilan yang diharapkan peneliti, sehingga peneliti perlu 

diadakan siklus II. Hal ini disebabkan karena pada siklus I terdapat beberapa 

kendala yang dihadapi pada siklus I, sehingga perlu diadakan suatu perbaikan 

dalam siklus II agar indikator keberhasilan yang diharapkan dapat tercapai. 

Kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan siklus I adalah pertama, 

dalam menggambar anak hanya ikut-ikutan saja dengan teman sebangkunya, 

yang kedua media yang digunakan kurang banyak. Setelah dilakukan 

perbaikan-perbaikan pada siklus II, ternyata hasil yang diperoleh mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan.  

Hasil dari tindakan tersebut dapat dilihat pada pembahasan berikut. 

Pengambangan kemampuan menggambar pada setiap siklus mengalami 

peningkatan, dimana prosentase peningkatan jumlah anak yang mampu 

menggambar sesuai dengan imajinasinya. Sebelum peneliti melakukan 

tindakan prosentase anak yang mampu membaca mencapai 15% setelah 

peneliti melakukan tindakan pada siklus I kemampuan menggambar  anak 

meningkat mencapai 45% , dan mengalami peningkatan pada Siklus II 

mencapai 80% .  

Sehingga hal ini dapat membuktikan bahwa hasil penelitian yang 
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dilakukan peneliti dapat membuktikan bahwa dengan media finger painting 

dapat meningkatkan keterampilan menggambar imajinasi anak di Tk Pertiwi 2 

Kalimati Juwangi.  

Data observasi dari hasil penelitian ini dapat dilihat prosentase 

keberhasilan menggambar imajinasi dengan menggunakan media finger 

painting pada tabel berikut : 

 

Tabel 4.1 

Rekapitulasi  Penerapan Media Finger Painting untuk Meningkatkan 

keterampilan Menggambar Imajinasi Anak 

No  Kondisi 

anak 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Jumlah 

anak 

% Jumlah 

anak 

% Nilai 

rata-rata 

% 

1. Tuntas 3 15% 9 45% 16 80% 

2. Belum 

tuntas 

17 85% 11 55% 4 20% 

Dari tabel diatas untuk lebih jelas pengembangan kemampuan menggambar 

anak di kelompok B TK Pertiwi 2 Kalimati Juwangi sebelum ada tindakan dan 

sesudah ada tindakan dengan menggunakan 2 siklus dapat dilihat sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.1 

Grafik Pengembangan Kemampuan Menggambar Imajinatif 
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Gambar 4.2 

Grafik Prosentase Pengembangan Kemampuan Menggambar Imajinatif 

 

  Dari hasil peningkatan keterampilan menggambar imajinasi  melalui 

media finger painting yang dilakukan peneliti pada siswa kelompok B di TK 

Pertiwi 2 Kalimati Juwangi dapat meningkat melebihi target yang telah 

ditentukan yaitu 75%. Pada saat peneliti belum melakukan tindakan prosentase 

mencapai 15% dan mengalami peningkatan pada siklus I dengan hasil 55%, dan 

apada siklus II meningkat menjadi  80%. Maka dari itu pengembangan 

kemampuan menggambar anak melalui media finger painting di TK Pertiwi 2 

Kalimati Juwangi dapat dikatakan berhasil. 

 

4. SIMPULAN  

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, untuk mencapai 

keberhasilan pembelajaran membaca disarankan sebagai berikut: 

a. Bagi Orang Tua 

Sebaiknya orang tua dan guru menjalin komunikasi yang baik dengan 

guru. Orang tua bisa mengikuti kegiatan parenting di sekolah dengan guru 
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untuk membahas perkembangan anak di sekolah sehingga orang tua bisa 

memantau sejauh mana perkembangan anak di sekolah. 

b. Bagi Sekolah 

Sebaiknya sekolah menyiapkan permainan  yang menarik bagi anak 

untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. 

c. Penelitian Yang Akan Datang 

Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan memperluas subjek penelitian. 

Penelitian selanjutnya dapat ditingkatkan dengan memodifikasi media dan 

tema yang disesuaikan dengan perkembangan anak. 
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