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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai berusia delapan tahun (0–8 

tahun). Usia ini merupakan kesempatan emas bagi anak untuk belajar atau 

sering disebut dengan masa golden age. Oleh karena itu kesempatan ini 

hendaknya dimanfaatkan sebaik–baiknya untuk proses belajar anak. 

Pengalaman–pengalaman yang dijalani anak akan membentuk pengalaman 

yang akan dibawa seumur hidupnya. Usia yang efektif akan 

mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak. Karakteristik anak 

usia dini adalah memiliki rasa ingin tahunya yang besar. Sehingga hal–hal 

yang ada pada lingkungan sekitarnya akan selalu menarik untuk dijadikan 

inspirasi, sehingga kemampuan menggambar anak akan muncul. Dunia 

anak merupakan dunia yang khas yang dipersiapkan oleh anak–anak sesuai 

dengan kemampuan pikiran, imajinasi dan pengalaman mereka. Imajinasi 

tersebut dapat dituangkan melalui kegiatan menggambar bebas.  

Menurut Widia Pikerti (2008:8.59) Menggambar bebas merupakan 

proses mencurahkan dorongan emosi atau perasaan terdalam yang 

dituangkan secara spontan ke dalam bentuk ungkapan pribadi yang 

sifatnya subjektif. Menggambar bebas diperlukan keberanian, spotanitas 

dan kebebasan dalam mengungkapkan gejolak perasaan, gagasan dan 

imajinasi yang diperoleh dari sensitivitas indrawi dalam merespon 
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kenyataan internal dan eksternal. Melihat kondisi awal anak dikelas 

terdapat anak yang kurang maksimal dalam mengembangkan kemampuan 

menggambarnya. Dalam kegiatan pembelajaran anak juga masih banyak 

yang diam dan belum memiliki keberanian untuk menggambar. Oleh 

karena itu diperlukan adanya suatu media pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan menggambar anak. Menggambar bebas tepat 

diajarkan sejak usia dini karena sesuai dengan kompetensi dan 

karakteristik gambar anak-anak tersebut. Pada umumnya anak usia TK 

kemampuan motorik halusnya belum berkembang baik, namun kuat dalam 

imajinasi dan lebih sepontan, ekspresif serta bebas dalam mengungkapkan 

perasaan. Selain itu menggambar juga dapat mengungkapkan perasaan 

penggambar. Kita bisa mengetahui apakah anak tersebut sedang bahagia 

atau sedih lewat menggambar yang mereka buat. Misalnya pada anak yang 

sedang sedih biasanya dia menggambar seorang anak yang sedang 

menangis. Sebaliknya jika anak sedang bahagia, anak senangtiasa 

menggambar orang yang sedang tersenyum dan menggambar apa yang ada 

di sekitarnya. 

Menurut teori Vygotsky ada dua jenis perkembangan, apa yang 

dilakukan anak tanpa bantuan dan apa yang dilakukan anak dengan 

bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih tua. Para guru 

mengajar anak–anak ketrampilan yang perlu bagi mereka untuk 

memproduksi hasil karya seni. Misalnya anak–anak harus diajarkan 

bagaimana menggunakan alat–alat yang digunakan untuk menggambar, 
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misalnya menggunakan cat air dengan cara menguaskan tinta secara tipis 

dan transparan agar gambar biasa merata dan tampak bagus. 

Cat Air adalah medium lukisan yang menggunakan pigmen dengan 

pelarut air dengan sifat transparan (http://id.wikipedia.org/wiki/cat-air). 

Dengan media terbatas yang digunakan untuk membuat anak–anak bisa 

melukis dan menggambar, maka kita memberi kesempatan anak 

mengembangkan kemampuan menggambar melalui media cat air. Akan 

tetapi banyak juga orag tua yang membatasi anak, sehingga anak tersebut 

sulit untuk mengembangkan imajinasinya. Anak seharusnya dibiarkan 

mengembangkan imajiansinya tanpa ada batasan-batasan tertentu. Kita 

sebagai pendidik dan orang tua seharusnya dapat mengembangakan 

kemampuan menggambar anak agar apa bakat yang di miliki anak 

tercurahkan secara maksimal. Kita biasa mengarahkan dan membantunya 

agar kemampuan menggambar anak bisa tercurah secara maksimal. 

Sebagai pendidik hendaknya tahu metode apa yang sesuai dengan anak 

didiknya, agar dalam kegiatan menggambar bisa menarik anak salah 

satunya yaitu dengan media cat air. Dengan media cat air Anak–anak tidak 

akan bosen menggunakan media yang sama berulang kali jika mereka 

mempunyai gagasan pemikiran dan perasaan baru, menarik, 

menggembirakan untuk diungkapkan. Anak–anak juga akan semakin 

berkreatif dalam menggambar. Anak–anak bisa menggoreskan alat–alat 

menggambar mereka menjadi sebuah bentuk yang berbeda–beda. Setiap 

http://id.wikipedia.org/wiki/cat-air


4 
 

anak pasti akan menumpahkan semua kemapuan menggambar mereka 

melalui coretan-coretan atau gambar-gambar yang mereka buat tersebut. 

Dari paparan di atas yang menjadi masalah adalah kemampuan 

menggambar anak yang masih rendah di TK Pertiwi Kalikotes Klaten 

yang disebabkan oleh kurangnya semangat dan penggalian krativitas anak 

di sekolah dan di rumah selain itu juga penggunaan metode belum 

maksimal.Menggambar itu misalnya anak belum mamu mencampur warna 

dalam mewarnai, memberi variasi pada gambar, serta menciptakan bentuk 

baru. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengadakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) untuk peningkatan kemampuan menggambar bebas 

anak, maka penulis mengambil judul “Peningkatan Kemampuan 

Menggambar Bebas Melalui Media Cat Air Pada Kelompok B TK Pertiwi 

Kalikotes Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014” 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dikaji lebih mendalam maka diperlukan 

pembatasan masalah. Adapaun pembatasan masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah kemampuan mengambar bebas dengan media cat air. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, 

maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu “ Apakah media cat air 

dapat meningkatkan kemampuan menggambar bebas pada anak kelompok 

B TK Pertiwi Kalikotes Klaten Tahun Pelajaran 20013/2014 ?” 
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D. Tujuan Penelitian 

a. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

menggambar bebas pada anak kelompok B TK Pertiwi Kalikotes 

Klaten. 

b. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan menggambar bebas pada anak kelompok B TK Pertiwi 

Kalikotes Klaten melalui media cat air. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai maka penelitian ini 

mempunyai manfaat dalam penelitian. Adapun manfaat penelitian ini 

adalah: 

a. Secara teoritis  

1) Secara teoritis peneliti ini bermanfaat untuk memberikan 

pengetahuan khususnya dalam menggunakan media cat air untuk 

meningkatkan kemampuan menggambar bebas melalui media cat 

air pada anak TK. 

2) Memperluas wawasan dan pengetahuan dalam meningkatkan 

kemampuan menggambar bebas anak. 

b. Secara praktis 

1) Bagi kepala Sekolah TK Pertiwi  

Dapat menambah pedoman atau pembelajaran untuk membantu 

meningkatkan kemampuan menggambar bebas anak. 
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2) Bagi guru 

a) sebagai dasar memilih metode untuk meningkatkan kemampuan 

menggambar bebas. 

b) dapat menambah ilmu pengetahuan tentang kemampuan 

menggambar bebas melalui media cat air. 

3) Bagi Anak 

Dapat meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


