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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Pendidikan menurut UU sikdiknas Tahun 2003 adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan 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). 
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 Anak – anak sejak dini perlu di beri kesempatan dalam kebebasan dalam 

berekpresi ketika mereka mewarna dan menggambar. Dengan menggambar 

maka anak dilatih memvisualisasikan/ mewujudkan apa yang ada didalam 

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

kontras dan memadukan dalam sebuah karya, selain itu 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 seperti 

menggambar bebas atau menggambar sesuai dengan imajinasi anak jarang 

diberikan kepada anak. Oleh karena itu, guru kelas harus mengembangkan 

motorik halus anak dengan mengambar bebas atau menggambar sesuai dengan 

imajinasi anak. 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 memberi 

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 
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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  

Keterampilan Menggambar Imajinatif Anak Kelompok B di TK Pertiwi 2 

Kalimati Juwangi‘’. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

  “ Apakah dengan finger painting dapat meningkatkan keterampilan 

menggambar imajinatif anak di Tk Pertiwi 2 kalimati Juwangi?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum: 

Meningkatkan keterampilan menggambar imajinatif pada anak di Taman 

kanak – kanak. 

2. Tujuan Khusus :  

a. Untuk meningkatkan keterampilan menggambar menggambar imajinatif 

melalui finger painting. 

b. Untuk mengetahui besarnya Peningkatan Keterampilan menggambar 

imajinatif anak melalui finger painting. 
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c. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan  media finger painting 

dalam meningkatkan Keterampilan menggambar imajinatif anak 

kelompok B di TK Pertiwi 2 Kalimati Juwangi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

referensi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini khususnya yang berkaitan 

dengan meningkatkan  keterampilan menggambar imajinatif anak. 

2.   Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

a.  Bagi Anak 

Untuk meningkatkan keterampilan menggambar imajinatif anak sejak 

dini. 

b. Bagi Guru 

Sebagai masukkan dalam memperluas pengetahuan, wawasan mengenai 

penggunaan finger painting untuk meningkatkan keterampilan 

menggambar imajinasi anak. 

c.  Bagi Penulis  

Dapat meningkatkan khasanah pengetahuan dan wawasan penulis tentang 

kemampuan mengambar imajinatif anak. 

 


