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PENGANTAR

Program ini merupakan salah satu pendukung program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan yang lebih berfokus pada upaya mencapai standar
tingkat pencapaian perkembangan anak melalui pembelajaran berorientasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan mempertimbangkan pendekatan
kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi.
Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami unit Pengembangan Seni di TK. Unit pembelajaran ini harus
dipahami guru sebagai salah satu bahan pembelajaran, dan model
pembelajaran yang perlu disesuaikan serta dikembangkan oleh guru sesuai
kondisi dan konteks yang ada di masing-masing sekolah. Dengan demikian
unit ini bukan menjadi satu-satunya referensi pembelajaran baku yang harus
dilaksanakan guru. Masih sangat terbuka peluang untuk menyesuaikan dan
mengembangkan pembelajaran yang lebih tepat dari apa yang disajikan dalam
unit pembelajaran ini.
Dalam

rangka

memudahkan

guru

mempelajari

konten

dan

cara

mengerjakannya, di dalam unit dimuat kompetensi dasar terkait yang
menjelaskan target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan, contoh gambar tentang Pengembangan Seni di TK, deskripsi alternatif
aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan anak (LKA) yang dapat digunakan
guru untuk memfasilitasi pembelajaran, dan bahan bacaan yang dapat
dipelajari oleh guru. Kesemuanya dapat disesuaikan dengan kondisi,
sumberdaya, serta konteks yang lebih tepat dari masing-masing satuan
pendidikan. Diharapkan guru lebih proaktif dan responsif terhadap
perkembangan yang terjadi untuk menggunakan, menyesuaikan dan
mengembangkan pembelajaran melalui unit Pengembangan Seni di TK.
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Akhirnya kritik dan saran yang membangun akan sangat kami nantikan untuk
menyempurnakan unit pembelajaran ini. Semoga unit pembelajaran yang
telah disusun ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pendidikan Taman
Kanak-kanak untuk menyiapkan anak menjadi generasi yang mampu
membawa pada kejayaan bangsa Indonesia.

Bandung, Mei 2019
Penulis,
Sadiah Kusumahwati, M.Ed

2

Unit Pembelajaran
Pengembangan Seni di TK

KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi Dasar

NO

KOMPETENSI

TARGET KD

KELOMPOK

DASAR
KD PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN
3.15

Mengenal berbagai

Menyebutkan berbagai

karya dan aktivitas

karya dan aktivitas seni

A (4-5 Tahun)
B (5-6 Tahun)

seni
4.15

Menunjukkan karya

Menunjukkan karya dan

dan aktivitas seni

aktivitas seni dengan

dengan

menggunakan berbagai

menggunakan

media

A (4-5 Tahun)
B (5-6 Tahun)

berbagai media

B. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Indikator Capaian Perkembangan anak usia 4 – 5 tahun
3.15.1

Menyebutkan berbagai macam musik atau lagu kesukaannya yang
sering didengarkan

3.15.2

Memainkan alat musik/instrumen/benda yang dapat membentuk
irama yang teratur

3.15.3

Memilih jenis lagu yang disukai

3.15.4

Bernyanyi sendiri

3.15.5

Menggunakan imajinasi untuk mencerminkan perasaan dalam
sebuah peran

3.15.6

3

Membedakan peran fantasi dan kenyataan

3.15.7

Menggunakan dialog, perilaku, dan berbagai materi dalam
menceritakan suatu cerita

3.15.8

Mengekspresikan gerakan dengan irama yang bervariasi

3.15.9

Menggambar objek di sekitarnya

3.15.10 Membentuk berdasarkan objek yang dilihatnya (mis. dengan
plastisin, tanah liat)
Indikator Capaian Perkembangan anak usia 5 – 6 tahun
3.15.11 Anak melakukan kegiatan bersenandung atau bernyanyi sambil
mengerjakan sesuatu
3.15.12 Memainkan alat musik/instrumen/benda bersama teman
3.15.13 Menyanyikan lagu dengan sikap yang benar
3.15.14 Menggunakan berbagai macam alat musik tradisional maupun alat
musik lain untuk menirukan suatu irama atau lagu tertentu
3.15.15 Bermain drama sederhana
3.15.16 Menggambar berbagai macam bentuk yang beragam
3.15.17 Melukis dengan berbagai cara dan objek
3.15.18 Membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan berbagai
bahan (kertas, plastisin, balok, dll)
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BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan topik pengembangan seni di TK. Bahan pembelajaran
dikembangkan

dengan

prinsip

berpusat

pada

anak

dan

berusaha

memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini
berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan anak yang
digunakan, dan bahan bacaannya.

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dilakukan guru dan anak untuk mencapai kompetensi pada topik
pengembangan seni di TK. Pengembangan aktivitas pembelajaran mengacu
pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 137
tahun 2014). Pengembangan seni di TK ini akan memuat tiga contoh aktivitas
yaitu seni musik, seni drama dan seni rupa, ketiganya akan diuraikan dengan
tahapan pendekatan saintifik. Berikut rincian aktivitas pembelajaran untuk
masing-masing bagian.

Aktivitas 1. Pengembangan Seni Musik
Aktivitas pembelajaran ini membahas tentang pembelajaran seni musik di TK
yang mencakup pengenalan seni musik, jenis alat musik dan bunyi yang
dihasilkan, aktivitas seni musik, bernyanyi, hingga menampilkan kegiatan
bermain alat musik.
Pada aktivitas 1 ini akan dipaparkan satu contoh kegiatan untuk anak
kelompok A, usia 4-5 tahun. Kegiatan diawali dengan guru menyajikan
berbagai jenis alat musik atau poster foto alat musik, anak mengamati,
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menyimak, menghapal nama alat musik dan menelaah bunyi yang dihasilkan
oleh alat musik tersebut dan kemudian menebak nama alat musik sesuai bunyi
yang dihasilkan. Waktu pelaksanaan kegiatan selama kegiatan inti, sekitar 60
menit.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Saintifik, IPK yang
dikembangkan yaitu:
3.15.2 Memainkan alat musik/instrumen/benda yang dapat membentuk
irama yang teratur
Pelaksanaan aktivitas pembelajarannya dijelaskan tahap demi tahap seperti
berikut ini:
1.

Mengamati
Guru mengajak anak mengamati gambar berbagai jenis alat musik atau
poster foto alat musik, lalu memainkan semua alat musik yang tersedia
sehingga anak hapal dan mengenali semua jenis dan bunyi alat musik
tersebut. Misalkan jenis alat musik berikut:
Gambar 1 Alat musik

Gitar

Tamborin

Marakas
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Jimbe

Terompet

Piano

Sumber: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-491300021-pidokoninos-ukelele-de-guitarra-de-juguete-de-madera-ins-_JM,
https://thegorbalsla.com/alat-musik-ritmis/

2.

Menanya
Guru menstimulasi anak untuk mau bertanya tentang jenis dan bunyi
alat musik yang diperdengarkan.

3.

Mengumpulkan Informasi
Guru mengajak anak untuk mencoba memainkan beberapa alat musik
yang tersedia, kemudian anak belajar membedakan cara memainkan dan
bunyi dari alat musik yang dimainkan.

4.

Menalar
Ketika anak mulai akrab dengan setiap alat musik, sembunyikan alat
musik, lalu mainkan atau dengarkan hasil rekaman bunyi alat musik
tersebut, lalu lihat apakah anak dapat mengenali alat musik yang
dimaksud. Lalu guru meminta anak mendeskripsikan ragam bunyi
berdasarkan jenis alat musik berikut alasannya.

5.

Mengomunikasikan
Guru meminta anak menyampaikan informasi tentang ragam bunyi
berdasarkan jenis alat musik tersebut dengan cara menyebutkan nama
alat musik dan memperagakan cara memainkan alat musik tersebut
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kepada teman dalam kegiatan pembelajaran. Jika memungkinkan ajak
anak untuk memainkan alat musik bersama temannya secara kelompok
membuat karya seni musik sesuai kreativitasnya yang dihasilkannya dan
dihasilkan temannya.

Aktivitas 2. Pengembangan Seni Drama
Aktivitas pembelajaran ke-2 ini membahas tentang pembelajaran seni drama
di TK. Sebagai contoh, kegiatan bermain drama sebagai petugas pemadam
kebakaran untuk anak kelompok B, usia 5-6 tahun. Kegiatan dimulai dengan
merancang kunjungan ke dinas pemadam kebakaran, atau disesuaikan dengan
tema yang sedang berlangsung dalam pembelajaran di TK.
Pada kegiatan kunjungan ke dinas pemadam kebakaran, di sana anak akan
mengamati suasana dinas pemadam kebakaran, menyimak penjelasan
petugas pemadam kebakaran, menghapal nama, aktivitas yang dilakukan
petugas pemadam kebakaran, dan kemudian bermain peran dengan tema
Pemadam Kebakaran.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Saintifik, IPK yang
dikembangkan yaitu:
3.15.15

Bermain drama sederhana

Pelaksanaan aktivitas pembelajarannya selama kegiatan inti, sekitar 60 menit,
dijelaskan tahap demi tahap seperti berikut ini:
1. Mengamati
Anak diajak mengikuti kegiatan outing ke Dinas Pemadam Kebakaran.
Disana anak akan mengamati petugas pemadam kebakaran, pakaian
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yang dikenakan, mobil pemadam, dan kegiatan yang dilakukan oleh
petugas pemadam kebakaran.
2. Menanya
Guru mengarahkan anak untuk mau bertanya kepada petugas pemadam
kebakaran tentang apa saja yang ingin anak tanyakan.
3. Mengumpulkan Informasi
Anak akan mengumpulkan informasi tentang petugas pemadam
kebakaran, pakaian yang dikenakan, mobil pemadam, kegiatan yang
dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran.
4. Menalar
Setelah kegiatan outing, guru dapat mengajak anak untuk berdiskusi
tentang kegiatan kunjungan ke dinas pemadam kebakaran. Ajak anak
untuk mengungkapkan perasaan, pendapatnya mengikuti kegiatan
kunjungan, menyebutkan siapa nama petugas, apa tugas pemadam
kebakaran, perbedaan mobil biasa dengan mobil pemadam kebakaran,
membandingkan profesi petugas pemadam kebakaran dengan profesi
lainnya, dan menanyakan siapa yang kelak bercita-cita menjadi petugas
pemadam kebakaran dan apa alasannya. Lalu ajak anak untuk bermain
peran dengan topik pemadam kebakaran. Anak akan bernegoisasi peran
dengan teman-temannya, bagaimana perilaku dan perasaan petugas
pemadam kebakaran, kalimat atau dialog apa saja yang nanti akan
diucapkan anak sesuai dengan hasil pengamatan dan pemahaman anak.
5. Mengomunikasikan
Anak secara berkelompok akan bermain drama sederhana dan
nenampilkan karya seni drama sederhana di depan anak atau orang lain
sesuai dengan peran yang mereka sepakati.
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Aktivitas 3. Pengembangan Seni Rupa
Aktivitas pembelajaran ini membahas tentang contoh kegiatan pengembangan
seni rupa di TK untuk anak kelompok B, usia 5-6 tahun. Kegiatan diawali
dengan guru menyajikan gambar lukisan, kartu bergambar, atau gambar
digital yang sudah ada dan tersedia dengan berbagai gaya dan teknik yang
berbeda, misalnya gambar lukisan The Starry Night-nya Van Gogh, dengan
lukisan pemandangan karya Raden Saleh, dapat di lihat pada halaman 13, anak
mengamati, menelaah dan mengumpulkan informasi dengan cara menanya
dan kemudian membuat karya seni rupa gambar atau lukisan.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Saintifik, IPK yang
dikembangkan yaitu:
3.15.17

Melukis dengan berbagai cara dan objek

Pelaksanaan aktivitas pembelajarannya selama kegiatan inti, sekitar 60 menit,
dijelaskan tahap demi tahap seperti berikut ini:
1. Mengamati
Guru mengajak anak mengamati gambar lukisan, kartu bergambar, atau
gambar digital yang sudah ada dan tersedia dengan berbagai gaya dan
teknik yang berbeda, misalnya gambar lukisan The Starry Night-nya Van
Gogh dengan lukisan pemandangan karya Raden Saleh.
Contoh:
Anak-anak, ini adalah lukisan dibuat oleh seniman yang sangat terkenal.
Bernama Vincent van gogh, orang belanda. Ayo siapa yang bisa menebak
judul lukisan ini?
Anak 1 : telur goreng!
Guru
: oooh benda bundar ini terlihat seperti telur goreng yang enak
ya? ada yang lain?
Anak 2 : Angin!
Anak 3 : bukan! Laut!
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Guru
: ayo ada apa lagi d sana?
Anak 4 : api jahat!
Guru : menurutmu apa lingkaran-lingkaran ini? Siapa yang mau
menjawab?
Guru
: warna apa ini (sambil menunjuk warna biru), lalu kuning
Anak-anak
: biru… kuning!
Guru
: lalu apa judul lukisan ini?
Anak 5 : Ledakan besar!
Guru
: ada yang lain?
Anak 6 : Malam berbintang!
Guru
: Wooow! Benar! tepuk tangan semua! Kamu hebat, Good job!

Gambar 2 The Starry Night - Vincent van
Gogh
Sumber:
http://www.vangoghgallery.com/painting
/starryindex.html

Gambar 3 Pemandangan – Raden
Saleh
Sumber: http://lukisan-alirannaturalisme.blogspot.com/2011_05_
01_archive.html

2. Menanya
Guru menstimulasi anak untuk mau bertanya tentang karya seni dua
seniman tersebut.
3. Mengumpulkan Informasi
Tantang anak untuk mencari tahu material melukis apa yang digunakan
oleh seniman yang bersangkutan, lalu siapkan material yang sama atau
menyerupai untuk anak gunakan dalam proses melukisnya.
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4. Menalar
Sebelum anak mulai melukis, guru dapat mengajak anak untuk
berdiskusi tentang dua lukisan karya seniman. Ajak anak untuk
menyebutkan

persamaan,

perbedaan,

mengelompokkan

atau

membandingkan kedua lukisan tersebut.
5. Mengomunikasikan
Lalu ajaklah anak untuk membuat lukisan dengan subjek yang sama
namun dengan gaya atau teknik yang berbeda. Guru memberikan
kesempatan kepada anak untuk menemukan ide kreatif agar
mengembangkan/memperluas

gagasannya

lebih

lanjut

atas

pengetahuan baru yang telah diperolehnya dan dikomunikasikannya
dengan media lukisan.

B. Lembar Kerja Anak

Lembar Kerja 1
Judul

:

Bermain Alat Musik

Tujuan

:

Melatih indera pendengaran, penglihatan, kognitif dan
motorik halus anak.

Lingkup

:

Seni

Perkembangan
Petunjuk Kerja :

1. Guru menyajikan berbagai jenis alat musik atau
poster foto/gambar berbagai alat musik beserta
audio/bunyi alat musik tersebut.
2. Bagikan LKA 1 kepada anak.
3. Instruksikan anak untuk memberikan tanda ✓
pada gambar alat musik yang tepat sesuai bunyi
yang dimainkan oleh guru.
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4. Ajak

anak

untuk

musik/instrumen/benda

memainkan
pilihannya

alat
hingga

membentuk irama yang teratur.

Gitar

Tamborin

Jimbe

Terompet

Marakas

Piano

Lembar Kerja 2
Bermain Drama
Judul

13

: “Aku Petugas Pemadam kebakaran”

Tujuan

: Anak dapat mengekspresikan peran dalam kegiatan
drama, meniru ulang peran tokoh yang dimainkan, dan
bermain drama sederhana.

Petunjuk Kerja

:

Guru mengajak anak untuk berdiskusi tentang kegiatan kunjungan ke dinas
pemadam

kebakaran.

Ajak

anak

untuk

mengungkapkan

perasaan,

pendapatnya mengikuti kegiatan kunjungan, menyebutkan siapa nama
petugas, apa tugas pemadam kebakaran, perbedaan mobil biasa dengan mobil
pemadam kebakaran, membandingkan profesi petugas pemadam kebakaran
dengan profesi lainnya, dan menanyakan siapa yang kelak bercita-cita menjadi
petugas pemadam kebakaran dan apa alasannya. Lalu ajak anak untuk
bermain peran dengan topik pemadam kebakaran. Anak akan bernegoisasi
peran dengan teman-temannya, bagaimana perilaku dan perasaan petugas
pemadam kebakaran, kalimat atau dialog apa saja yang nanti akan diucapkan
anak sesuai dengan hasil pengamatan dan pemahaman anak.

Lembar Kerja 3
Menggambar/melukis
Judul

: Melukis gaya seniman terkenal

Tujuan

: Anak dapat mengekspresikan diri melalui kegiatan
melukis, dengan berbagai cara dan objek.

Petunjuk Kerja

:

Guru menyiapkan kertas dan alat gambar. Anak melakukan kegiatan melukis
dengan cara membuat lukisan dengan subjek yang sama namun dengan gaya
atau teknik yang berbeda. Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk
menemukan ide kreatif agar mengembangkan/memperluas gagasannya lebih
lanjut

atas

pengetahuan

baru

yang

telah

diperolehnya

dan

mengomunikasikannya dengan media lukisan.
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C. Bahan Bacaan

Bahan Bacaan 1: Konsep Seni
1. Konsep Seni
Keberadaan seni dalam peradaban manusia telah menjadi bagian dari
keberadaan manusia sejak jaman pra sejarah. Kreasi seni menjadi hal biasa
yang manusia lakukan dan menjadikan mereka istimewa. Membuat karya seni
adalah bagian dari kehidupan manusia. Jessica Davis (2008) menyatakan
bahwa selama manusia membuat suatu peralatan mereka juga membuat karya
seni. Melalui manipulasi visual yang kreatif, auditori, dramatik dan elemen
ruang, seni mengungkapkan sejarah, kebudayaan, dan jiwa dari manusia di
dunia, baik jaman dahulu maupun jaman yang akan datang.
Seni rupa, musik, tari dan drama merupakan kegiatan bermain bagi anak
untuk lebih mengenal dunianya dan dirinya sekaligus. Anak dapat
mengekspresikan dirinya melalui kegiatan seni rupa seperti menggambar,
mewarnai, membentuk dan membuat prakarya lainnya. Kegiatan ini pun dapat
mengembangkan keterampilan motorik halus anak dan berkreasi.
Anak memiliki potensi kreatif yang alami, dalam rangka menyukseskan
program pengembangan kreativitas karenanya anak membutuhkan aktivitas
yang syarat dengan ide kreatif.
Kreativitas adalah sifat manusia yang normal dan universal. Jika ada motivasi,
kita semua dapat memunculkan ide-ide yang bagus. (Andi Yudha A., 2011).
Kreativitas adalah daya atau kemampuan untuk mencipta, yang selanjutnya
diartikan (a) dapat memecahkan suatu masalah, (b) mudah menyesuaikan diri
terhadap setiap situasi, (c) memiliki keaslian dalam membuat tanggapan,
karya yang lain daripada yang lainnya, dan (d) mampu berfikir secara integral,
mampu menghubungkan satu dengan yang lain. Anak usia TK berada pada
masa “keemasan berekspresi kreatif” dimana kadar kreativitasnya masih
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sangat tinggi. Oleh karena itu pengembangan kreativitas seni, dalam materi ini,
hendaknya mendapatkan kesempatan dan pembinaan secara lebih intensif
dan efektif sesuai dengan masa perkembangan seninya.
2. Pembelajaran Seni di TK
Secara konseptual pendidikan seni di TK diarahkan pada perolehan atau
kompetensi hasil belajar yang beraspek pengetahuan, keterampilan dasar seni
dan sikap yang berkaitan dengan kemampuan kepekaan rasa seni-keindahan
serta pengembangan kreativitas. Indikasi adanya sikap keindahan ini adalah
timbulnya kemampuan aktif, kreatif anak untuk menghayati, menghargai,
menyenangi kegiatan belajar seni, menyenangi karya seni dan alam
lingkungan ciptaan Tuhan. Melaui kegiatan berolah rupa tentunya akan dapat
membentuk sikap dan kemampuan kreatif anak. Dikemukakan oleh Soenarjo
(1996), bahwa keberadaan seni dalam pendidikan adalah (a) sebagai sarana
pembentukan kemampuan kreatif, (b) sarana pengembangan kemampuan
berapresiasi, (c) sebagai wahana berekspresi, (d) sarana pembentukan
keterampilan, (e) sebagai sarana pembentukan kepribadian.
Berdasarkan pedoman pembelajaran bidang pengembangan seni di TK
(Kemdiknas, 2007), Pembelajaran seni dan kreativitas menekankan pada
aspek eksplorasi, ekspresi, dan apresiasi.
1. Eksplorasi
Secara umum, eksplorasi bertujuan agar anak dapat:
a.

Melakukan observasi dan mengeksplorasi alam semesta dan diri
manusia.

b.

Mengeksplorasi elemen-lemen dari seni dan musik.

c.

Mengeksplorasi

tubuh

mereka

apakah

sanggup

dalam

mengerjakan sesuatu yang keatif.
Contoh yang dapat dilakukan anak:
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a.

Melihat pada bagian (visual dan aura) pada lingkungan.

b.

Mengobservasi, merasakan, dan menjelaskan alam dan bentuk
manusia dan suara.

c.

Menyadari akan perasaan hati dan ide yang digambarkan melalui
objek, gambar, dan musik.

d.

Menggambar berdasarkan observasi.

e.

Mengeksplorasi apa yang terjadi saat mereka memadukan warna.

f.

Memperhatikan dan mengggunakan jenis garis, warna, bentuk, dan
bagian bentuk untuk membuat gambar.

g.

Mengeksplorasi suara dengan instrumen yang berbeda dan benda
yang lain (kertas, sisir)

h.

Bagian ritme echo seperti tepuk tangan atau bermain instrumen.

i.

Menunjukkan ketertarikan pada bunyi musik instrumental.

j.

Mengatur tinggi/rendah, keras/pelan, cepat/lambat pada vokal
pembicaraan atau lagu.

k.

Tanggap terhadap ritme, melodi, bunyi, dan bentuk musik melalui
gerak yang kreatif, seperti tari dan drama.

2. Ekspresi
Secara umum, ekspresi bertujuan agar anak dapat:
a.

Mengekspresikan dan menggambarkan benda, ide, dan pengalaman
menggunakan jenis media seni, instrumen musik, dan gerak.

b.

Menambah percaya diri dalam mengekspresikan kreasi mereka sendiri.

Contoh yang dapat dilakukan anak adalah:
a.

Mengekspresikan apa yang mereka lihat, pikir, dan rasakan tentang
ragam seni dan musik.

b.

Membangun pemahaman mereka dan pengalaman dari dunia mereka
melalui seni dan musik.
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c.

Menikmati pembuatan nilai dengan menyampaikan apa yang ada dalam
pikiran dan perasaannya.

d.

Mengekspresikan pikiran atau perasaan melalui alat/teknik gambar.

e.

Pengalaman menggunakan ragam tekstur untuk membuat gambar.

f.

Menciptakan ragam alam dan benda yang ditemukan.

g.

Menggunakan materi lunak untuk model dan gambar objek.

h.

Melakukan percobaan dengan jenis alat seni dan menemukan cara baru
untuk menggunakannya.

i.

Bernyanyi dan menciptakan lagu sederhana.

j.

Menggenggam dan mengocok benda dan alat untuk menghasilkan bunyi
dan ritme sederhana.

k.

Mengeksplorasi jenis gerak tubuh dan ekspresi dengan drama.

l.

Menggunakan

gambar,

bentuk,

dan

jenis

simbol

lain

untuk

menggambarkan tinggi rendah suara, irama, dan bentuk musik
sederhana.
3. Apresiasi
Apresiasi bertujuan agar anak dapat menilai dan menanggapi ragam seni dan
produksi kerajinan serta pengalaman seni.
Contoh yang dapat dilakukan anak:
a.

Mengekspose jenis kerajinan seni dan musik dari warisan ragam budaya
tertentu.

b.

Menggambarkan dan menjelaskan produksi seni sendiri.

c.

Menikmati drama, musik atau gerakan yang mengacu pada aktivitas.

Pengembangan seni berfungsi:
a.

Melatih ketelitian dan kerapian.

b.

Mengembangkan fantasi dan kreativitas.
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c.

Melatih motorik halus.

d.

Memupuk pengamatan, pendengaran, dan daya cipta.

e.

Mengembangkan perasaan estetika, dan menghargai hasil karya anak
lain.

f.

Mengembangkan imajinasi anak.

g.

Mengenalkan cara mengekspresikan diri dengan menggunakan tehnik
yang telah dikuasai.
3. Pentingnya Seni diperkenalkan kepada anak TK

Pentingnya seni diajarkan kepada anak usia dini karena anak merupakan
bagian integral dari kehidupan manusia dan seni dapat membantu anak untuk
tumbuh dan berkembang menjadi pembelajar yang kuat dalam intelektual,
berbahasa, fisik, emosional, perseptual, sosial dan kreativitas dan semua aspek
perkembangan tersebut beririsan dengan perkembangan seni anak.
4. Peran Guru dalam program Seni di TK
Guru memiliki peranan yang cukup strategis dalam aktivitas pembelajaran.
Mubiar Agustin dalam bukunya “Mengajar yang menyenangkan dan bermakna
bagi anak” menyatakan bahwa guru menjadi motor penggerak dinamika
pembelajaran anak, jika gurunya aktif dan kreatif, maka anak-anaknya pun
akan bersemangat dalam belajar dan senang menerima materi pembelajaran.
Di sekolah guru bertugas merangsang dan membina perkembangan kognitif,
afektif, psikomotor, emosional, sosial dan kepribadian anak. Anak usia TK
memerlukan segala sesuatu untuk sukses dalam kegiatan seni. Mereka
memerlukan keamanan, alat dan bahan yang menarik, suasana yang nyaman,
ruang yang cukup, dan waktu untuk bereksplorasi. Mereka membutuhkan
kegiatan

yang

mengakui

keunikan

pertumbuhan,

pengalaman,

dan

kemampuan mereka. Hampir semua anak memerlukan guru yang dapat
memungkinkan mereka untuk berhasil.
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Sebagai guru, kita tidak harus menjadi seorang seniman profesional untuk
menjadi guru seni yang efektif. namun guru perlu mendisain pembelajaran
seni yang terdiri dari kegiatan yang mendukung seni anak.
Guru adalah bagian terpenting dari kurikulum seni. Guru diharapkan mampu
menyediakan ‘lahan yang subur’ yang dapat memfasilitasi anak untuk mulai
berfikir dan bekerja sebagai kreator seni. Sejalan dengan perkembangan
kemampuan dan kepercayaan diri anak, maka hal tersebut adalah
perencanaan, antusiasme, dan dorongan yang diberikan oleh guru yang akan
memungkinkan kreativitas anak untuk tumbuh.
Dalam pembelajaran seni dan ekspresi kreatif yang efektif, guru dapat
menyediakan berbagai sumber daya dan bahan bagi anak untuk
bereksperimen dan dengan bebas mengekspresikan diri. Guru dapat
menciptakan lingkungan belajar yang menstimulus keingintahuan anak dan
anak-anak merasa bebas untuk bereksperimen dan memiliki akses yang
mudah ke sumber daya yang berbeda misalnya alat musik, berbagai alat lukis.
lingkungan, audio dan visual akan meningkatkan pembelajaran mereka. Guru
berperan sebagai model anak dalam kegiatan ekspresi kreatif. Ketika anakanak melihat guru mereka mengeksplorasi dan bereksperimen dengan bahanbahan, alat musik atau media seni yang berbeda, mereka belajar untuk ingin
tahu, untuk membuat koneksi, berinovasi, dan memecahkan masalah. Dari
mengamati contoh guru mereka, anak belajar untuk memanfaatkan imajinasi
dan orisinalitas, mengambil risiko dan bermain dengan ide-ide.

Bahan Bacaan 2: Pengembangan Seni Musik
A. Musik bagi Anak TK
Musik senantiasa hadir dalam kehidupan manusia. Alam tercipta dengan
nuansa dan irama musik. Manusia pun tidak lepas dari bunyi-bunyian yang
terdengar setiap saat dengan variasi jenis, frekuensi, durasi, tempo dan irama.
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AT. Mahmud dalam Rachmawati Yeni (2010) menyatakan bahwa musik
adalah aktivitas kreatif. Seorang anak yang kreatif, antara lain tampak pada
rasa ingin tahu, sikap ingin mencoba, dan kuat daya imajinasinya. Pada
kegiatan berkreasi, proses tindakan kreativitas lebih penting daripada
hasilnya. Karena dalam proses itulah daya imajinasi anak, rasa ingin tahu,
sikap ingin mencoba, berkembang dan dikembangkan guna melahirkan
suasana khas terhadap penyajian musik atau nyanyian. Dari hasil sebuah
penelitian, menyatakan bahwa musik (khususnya klasik) dapat melibatkan
kedua belahan otak kiri dan kanan. Karena aktivitas musik dapat
menggabungkan fungsi analitis dengan fungsi kreatif sekaligus.
Kreativitas pada diri seorang anak muncul sebagai bentuk tanggapan akan
adanya stimulasi dari lingkungan anak. Salah satu stimulator yang dianggap
paling efektif dalam memicu kreativitas anak adalah musik.
Musik merupakan bagian penting dari pengalaman anak. Dengan bermain
musik akan timbul perasaan senang dan bahagia. Kegiatan musik memiliki
manfaat yang banyak bagi anak (Moomaw dalam Spodek, Saracho & Davis,
1991), seperti:
1. Melalui musik anak dapat mengekspresikan emosinya.
2. Anak dapat meningkatkan pengetahuannya tentang berbagai suara.
3. Anak dapat mengembangkan kepekaan pendengarannya.
4. Anak dapat mengembangkan kesadaran akan kebutuhannya dan
identitas diri.
5. Anak dapat mengembangkan kesadaran akan kebutuhannya dan
identitas diri.
6. Anak dapat mengembangkan kecintaannya akan musik
7. Anak dapat mengembangkan kreativitasnya dalam musik.
8. Anak dapat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan
kelompok.
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Kegiatan musik yang biasa dilakukan anak adalah menyanyi, memainkan alat
musik dan mengikuti irama seperti mengikuti ritme dan tempo lewat tepukan
tangan, melakukan gerakan-gerakan dan berpantun. Musik juga berkaitan erat
dengan menari. Dengan menari anak dapat mengembangkan koordinasi
motorik dan aspek emosinya (Mayke, 2001).
Kemampuan mendengarkan, kepekaan terhadap irama, kemampuan
menyelaraskan gerak dengan bunyi, dan meningkatkan rasa kebersamaan
dapat dilakukan melalui cara-cara yang menyenangkan.
Seperti yang dijelaskan oleh Rachmi (2008), bahwa anak-anak usia dini perlu
mendapatkan banyak peluang untuk menyanyi bersama-sama, belajar
menyanyi dengan baik, dan mendengarkan berbagai jenis lagu anak-anak.
Maka ia menambahkan bahwa, peran guru bagi anak usia dini adalah
membangunkan telinga anak-anak dengan menggunakan nyanyian-nyanyian
dan permainan alat musik, membangkitkan minat mereka terhadap musik,
mulai membentuk selera musik mereka, dan memperkenalkan musik yang
diwariskan oleh generasi terdahulu.
Ungkapan diri kreatif pada anak masih sederhana. Seperti, anak
memperagakan gerak yang khas untuk melukiskan nyanyian; memainkan alat
musik perkusi makin keras atau makin lunak, dengan maksud menambahkan
nuansa tertentu; mungkin mengarang syair baru untuk nyanyian yang sudah
dikenal. Apresiasi musik di TK erat kaitannya dengan nyanyian, alat musik,
dan gerak jasmaniah. Jarang dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
B. Musik menunjang Perkembangan Anak
Musik merupakan bagian penting dalam kehidupan anak. Dalam hal ini Koster
(2011) menyatakan bahwa musik dapat memberikan efek positif terhadap
kesehatan, pertumbuhan otak, dan dapat meningkatkan pertumbuhan fisik,
sosial, kognitif dan area berbahasa pada anak.
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Memasukkan

elemen

musik

dalam

pembelajaran

dapat

membantu

membangun ingatan lebih cepat dan tegas (Stuckey & Nobel, 2010 dalam
Koster 2011).
Penelitian yang menggunakan perangkat teknologi terbaru menyatakan
bahwa ketika seseorang mendengarkan melodi dengan pitch dan timbre yang
bervariasi, otak sebelah kanan akan bekerja secara aktif. Juga ketika
mempelajari musik melalui pendengaran, otak kanan akan bekerja juga.
Selanjutnya ketika anak belajar notasi musik seperti memahami tanda kunci,
notasi, dan detail-detail musik lainnya, otak kirinya bekerja. Penelatian lain
memberikan informasi bahwa seni khususnya seni musik sangat berkaitan
erat dengan kemampuan akademik seseorang. 90% anak-anak yang belajar
pada sekolah yang menerapkan program musik secara intensif, menunjukkan
kemampuan berbahasa di atas rata-rata kemampuan anak berbahasa di
sekolah lain.
Musik juga dapat berkontribusi membangun suasana yang spesifik, dengan
menyesuaikan gerakan tubuh dengan musik, mengembangkan otot-otot anak
melalui gerakan yang menggambarkan isi lirik lagu, misalnya gerak dari lagu
naik sepeda dan sebagainya. Aktivitas musik juga dapat mengembangkan
kemampuan bersosialisasi, imajinasi dan merangsang kreativitas dengan cara
eksplorasi melalui kegiatan bermain.

C. Merancang kegiatan musik
Aktivitas musik dapat diatur dalam cara-cara berikut: sebagai instruksi
individual, secara terbuka, eksplorasi mandiri, dan dalam kelompok yang
terorganisasi. Program musik yang efektif perlu untuk menggabungkan semua
pendekatan ini ke dalam kurikulum agar anak dapat mengembangkan
sepenuhnya kepercayaan diri sebagai pencipta musik.
Interaksi anak dengan orang dewasa dalam pembelajaran musik secara
individual telah terbukti sangat penting dalam memperoleh kompetensi
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musik. Anak, menyanyi lebih akurat ketika menyanyi sendiri di banding
menyanyi dalam grup. Begitupun ketika mendapatkan bimbingan intensif
perorangan dalam mempelajari cara memainkan alat musik. Menyediakan
pusat musik juga dapat mengajak anak untuk bereksplorasi jenis bunyi, suara,
irama, memainkan alat musik secara bebas dan terbuka. Musik juga
merupakan aktivitas sosial, meskipun musik dapat dinikmati atau dimainkan
secara perorangan, namun musik juga dapat dimainkan secara kelompok baik
dalam kelompok kecil maupun kelompok besar.
D. Pengalaman mendengarkan musik
Mendengarkan musik merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak,
menurut Shore dan Strasser dalam Koster (2011), kurikulum musik yang
efektif dimulai dengan serangkaian perkembangan kegiatan mendengarkan.
harus mencakup berbagai macam musik, termasuk musik yang kompleks. Hal
ini didasarkan pada penelitian yang menunjukkan bahwa awal mendengarkan
musik yang rumit oleh bayi menyebabkan kognitif lebih kaya dan
perkembangan dalam bahasa. Kegiatan musik juga harus mencakup musik
dari zaman lain dan budaya, serta mendengarkan suara alam.
Koster menyebutkan bahwa anak TK adalah pendengar yang jauh lebih
canggih. mereka dapat mengenali timbre instrumen yang berbeda dan
mengidentifikasi versi instrumental dari lagu yang sudah dikenal.
Guru secara kreatif dapat membuat bunyi atau musik sebagai tanda
pergantian aktivitas atau untuk mendapatkan perhatian anak.
Beberapa aktivitas yang berkaitan dengan mendengarkan musik untuk
mengembangkan kreativitas anak, antara lain adalah:
1.

Menggambarkan Musik
Beri anak kertas dan spidol berwarna. Perdengarkan musik pada
anak, minta anak untuk menggambarkan musik yang mereka
dengar diatas permukaan kertas gambar tanpa melepaskan spidol

24

Unit Pembelajaran
Pengembangan Seni di TK

dari kertas gambar selama musik berlangsung. Setelah kegiatan,
diskusikan bersama dan minta anak menceritakan mengapa
mereka memilih atau membuat gambar seperti itu.
2.

Dengar lebih dekat !
Mainkan sejenis musik tertentu, dan minta anak mendengarkan
sambil menutup mata mereka. Ajak mereka mengangkat tangan
ketika mereka mendengar bagian terpilih, melodi, pola atau ketika
mereka mendengar perubahan pitch, tempo, atau dinamika. pada
awal permainan dapat diberikan contoh, kemudian cobalah tanpa
memberikan contoh.

3.

Menonton Konser Musik
Suatu waktu guru dapat membawa anak dalam suatu pagelaran
musik, sehingga anak dapat mendengarkan langsung berbagai jenis
instrumen dan berbagai tipe musik.

E. Pengalaman ritmik
Irama adalah dasar kehidupan. Masing-masing dari kita membawa ritme
sendiri secara alami. Guru dapat mengenalkan kepada anak cara untuk
membuat pola suara dengan menyediakan objek sederhana yang aman bagi
mereka untuk di guncang dan di tekan, seperti sendok, piring, dan kayu. Guru
juga dapat menyediakan pusat kegiatan musik/suara dimana anak-anak dapat
mengeksplorasi suara dan irama atau membawa drum kecil atau rebana untuk
menangkap dan mencerminkan irama anak-anak. Seperti halnya melukis,
anak-anak dapat menyentuh sebuah irama yang sesuai dengan pergerakan
lengan mereka. Beberapa alat instrumen yang dapat guru sediakan di pusat
musik adalah: aneka bel, simbal, drum, marakas, alat musik perkusi, dan
tamborin.
Kemampuan rasa ritmik anak TK pada umumnya tidak mengalami kesulitan
untuk menunjukkan kemampuannya bermain ritmik, seperti berbicara
berirama, memainkan instrumen alat musik pukul berdasarkan pola irama
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sederhana, dan bertepuk tangan mengikuti irama sesuai musik yang
didengarnya.
Berikut adalah beberapa kegiatan Irama musik untuk anak TK :
a. Menemani musik. memainkan musik dari berbagai waktu, tempat dan
berbagai macam irama lalu menggabungkan irama dengan cara baru.
b. Tepuk tangan bergema. Bertepuk tangan bergema atau echo adalah
ketika bertepuk tangan guru atau anak memimpin irama, lalu semua
orang bertepuk tangan dengan irama yang sama. ini adalah cara yang
baik untuk mendapatkan perhatian dari kelompok bahkan ketika
mereka terlibat dalam kegiatan lain karena mereka harus fokus.
c. Tepuk tangan berpola lanjut. Hal ini menggambarkan permainan bunyi
tepuk tangan bersama-sama dalam sebuah lingkaran. Guru mengajak
setiap anak untuk membuat pola tepukan masing-masing dan menekan
ketukan menjadi irama. Pada awal kegiatan guru menginstruksikan
salah seorang anak untuk mulai bertepuk tangan dengan pola sesuai
keinginannya dan sementara yang lain melanjutkan silih bergantian.
Ulangi kegiatan ini dengan pola melanjutkan namun pemain
sebelumnya tetap memainkan irama tepuk tangannya, sehingga pada
akhirnya menjadi sebuah irama keseluruhan pemain.
F. Pengalaman bermain musik instrumen
Aktivitas ritmik secara alami tumbuh dalam eksplorasi instrumen musik.
Pengalaman pertama dalam bermusik sebaiknya memberi kesempatan
kepada anak untuk mencoba menghasilkan berbagai bunyi yang dihasilkan
dari setiap alat musik yang mereka mainkan. Bantu anak untuk mengenali
nama dan jenis setiap alat musik yang ia mainkan. Ajak mereka untuk
menggambarkan bentuk dan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tersebut.
Untuk melatih keterampilan dan kepercayaan diri anak, sesekali buatlah

26

Unit Pembelajaran
Pengembangan Seni di TK

parade panggung dadakan dan konser kecil dalam permainan ini untuk
melihat bakat alamiah anak dalam membuat musik.
G. Pengalaman menyanyi
Anak umumnya menyanyi dengan spontan. Menyanyi setiap hari dapat
membantu meningkatkan kepercayaan diri anak, memperluas jangkauan
vokal, dan membantu menarik sekelompok anak-anak bersama-sama ke
dalam sebuah kelompok yang menyatu.
Dalam memilih lagu untuk anak TK, carilah lagu yang menyampaikan sebuah
cerita atau memiliki kata-kata yang sangat terikat dengan ketukan dan melodi.
banyak di antaranya lagu-lagu rakyat tradisional yang telah diwariskan selama
beberapa generasi. Anak TK juga biasanya senang dengan lagu yang secara
pribadi ada ikatan dengan kehidupan pribadinya. Lagu dapat membantu anak
untuk belajar membilang, mengeja, dan mempelajari materi hafalan lainnya
(Wolf & Horn dalam Koster 2010). Eleman interaktif dan gerakan masih
merupakan elemen penting dari sebuah lagu untuk membantu anak
mengingat kata-kata dengan baik. Permainan lagu memungkinkan anak untuk
berlatih menyanyi dan bergerak sesuai musik yang dimainkan.
Tetty Rachmi, (2008) menyatakan bahwa idealnya musik untuk anak-anak
usia dini mempunyai tiga komponen utama yakni: memiliki vokal, mampu
merangsang gerak dan dapat memberikan rangsangan anak untuk
mendengarkan dengan seksama (menyimak). Anak pada awalnya akan
mencoba menyanyi dengan cara menirukan suku kata terakhir pada sanjak di
tiap akhir kalimat lagu. Misalnya pada lagu ‘Balonku’, anak akan menirukan
suku kata terakhir tiap kalimat, seperti: Balonku, ada liMA, rupa-rupa
warnaNYA, merah-kuning-kelaBU, merah muda dan biRU...huruf-huruf besar
di akhir kalimat adalah bagian yang dinyanyikan anak. Anak menirukan sambil
memperhatikan wajah kita sesekali mengamati gerak bibir kita. Lalu secara
bertahap, anak akan melengkapi perkata dan memperkaya pengalamannya
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bernyanyi. Guru dapat memperkenalkan lagu-lagu anak lainnya yang
dinyanyikan secara bersama-sama di kelas.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru ketika mencari lagu untuk
diajarkan kepada anak-anak, yakni:
1)

Nyanyian harus relevan dan penuh makna dan menarik bagi anak

2)

Lagu mengandung cerita singkat yang sesuai dengan dunia anak

3)

Melodi harus sederhana, singkat dan mudah diingat anak

4)

Nyanyian sebaiknya berisi informasi apa yang perlu dipelajari anak di
masa mendatang

5)

Nyanyian sebaiknya mengulang informasi dan keterampilan praktis
yang dapat dilakukan anak.

H. Menciptakan lagu anak sederhana
Bagi sebagian orang yang bukan pemusik atau pembuat lagu beranggapan
bahwa membuat lagu adalah hal yang sulit. Untuk membimbing kita dalam
menulis syair lagu anak, ada beberapa ciri/karakteristik menurut Swanson
dalam Rachmi, Tetty (2008) yang dapat kita jadikan acuan dalam membuat
lagu anak, sebagi berikut:
1) Melodinya harus mudah diingat oleh anak dan menarik untuk
dinyanyikan tanpa teks, misalnya menggunakan tiga hingga lima nada
2) Iramanya menarik perhatian anak. Bila lagu ini diperdengarkan
kepada anak, maka anak akan segera merespons iramanya, dengan
tempo dinamis, namun tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat,
juga tidak ada perubahan tempo di tengah lagu.
3) Teks lagu memiliki kerangka irama yang sama dengan irama lagu, dan
teksnya sesuai dengan garis melodi musiknya.
4) Pesan dan rasa teks sesuai dengan pesan dan rasa musiknya. Misal
lagu ‘Naik Delman’ memiliki karakter yang dimaksud, terutama pada
teks yang berbunyi: ...tuk tik tak tik tuk....pesan dan rasanya bila kita
resapi seperti gerakan kuda berjalan.

28

Unit Pembelajaran
Pengembangan Seni di TK

5) Teksnya sebaiknya menggunakan kata-kata yang diulang-ulang,
bahasa yang halus dengan memperhatikan pilihan kata yang sopan
dan sesuai dengan pemahaman anak usia pra-sekolah.
6) Wilayah melodinya harus sesuai dengan wilayah suara anak-anak.
Pada anak usia TK baik laki-laki maupun perempuan adalah d - a’.
Namun berikut ini beberapa tips dari pbadi.wordpress.com yang dapat diikuti
dalam membuat lagu untuk anak-anak:
1) Carilah lagu-lagu anak yang populer; seperti lagu-lagu rakyat/ daerah
(bisa dari daerah mana saja). catatan: format lagu anak dan format
lagu daerah mempunyai banyak sekali kesamaan, di antaranya:
bagian-bagiannya sederhana, banyak pengulangan, memungkinkan
dinyanyikan bersama-sama.
2) Dari lagu-lagu tersebut, bayangkan ‘bentuk’ lagu yang ‘pas’ untuk
anak-anak: panjang lagunya, banyak melodi dan liriknya, dsb.
3) Coba ganti liriknya sesuai dengan kebutuhan/ situasi bersama anak.
4) Setelah terbiasa dalam ‘membuat’ lagu anak dengan cara di atas.
Cobalah untuk membuat satu lagu yang menurut Anda orisinil/
otentik.
5) bagilah lagu tersebut kepada orangtua dan anak-anak lain. Bisa secara
lisan/ langsung, atau dicatat/ direkam. Silakan gunakan kanal-kanal
seperti lewat handphone, fasilitas social media dunia maya, dsb.
6) Sering-seringlah bermain musik bersama anak-anak.
7) Sampaikanlah juga nilai-nilai yang ingin disampaikan pada anak-anak
dalam lagu-lagu yang dibuat. Semakin sederhana tuturannya, semakin
baik.
8) Lakukan dengan ketulusan, karena ternyata hal tersebut yang paling
kuat ‘diinderai’ anak-anak.
9) Bersukarialah dan nikmati proses ini
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10) Akan bertambah indah jika kita melestarikan dan mengembangkan
lagu-lagu untuk anak, baik menyanyikan yang sudah ada maupun
‘menciptakan’ yang baru.

Bahan Bacaan 3: Pengembangan Seni Drama
Pengertian seni drama untuk anak usia dini adalah kemampuan
mengekspresikan cerita melalui aksi dan dialog. Aksi bisa berupa gerakan
badan anak yang bisa mengomunikasikan pesan. Permainan seni drama dapat
didefinisikan juga sebagai permainan dimana anak-anak melakoni suatu
peran, kemudian bertindak seolah menjadi peran yang dipilihnya tersebut.
Anak berpura-pura menjadi seseorang atau sesuatu yang berbeda dari diri
mereka sendiri, dan mendramatisir. Tujuan bermain drama pada anak usia
dini adalah untuk memahami dan merespon perasaan orang lain,
menempatkan diri dalam peran dan situasi tertentu, untuk memahami dan
menata perasaan diri, serta mengekspresikan kata-kata.
Seperti halnya kegiatan musik, bermain drama juga banyak membantu anak
dalam membangun ingatan, perbendaharaan kata serta imajinasi. Kegiatan ini
dapat terbagi menjadi kegiatan bermain peran maupun sosio drama. Dengan
bermain drama, anak belajar untuk mengembangkan keterampilan pribadi
yang akan membantu mereka menjalani kehidupan di sepanjang hidup
mereka dengan baik dan berhasil. Hal ini sejalan dengan pernyataan Elizabeth
Dau (1991) dalam Susan Wright: nilai-nilai permainan dramatis sosial sangat
luas dan mencakup pengembangan keterampilan sosial, linguistik, emosional
dan kognitif. Tugas orang dewasa dalam pengembangan keterampilan ini
sangat penting yang mencakup perannya sebagai fasilitator, pengamat,
pengawas, dan pemain pendamping.
Pada saat bermain peran, anak-anak menyenangi perannya sebagai salah satu
atau beberapa tokoh dengan menggunakan berbagai media atau atribut yang
ada. Sedangkan permainan sosio-drama menunjukkan aktivitas kelompok
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dengan adanya pembagian peran dan memunculkan banyak dialog. Alur cerita
dapat terhenti kapan saja sesuai kesepakatan anak. Apa yang diperankan atau
didramatisasikan oleh anak diilhami dari kejadian dan contoh yang biasa
mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Orang dewasa atau pendidik yang
ada di sekitar anak, dapat menambah informasi bagi anak dengan kegiatan
membacakan buku, ataupun berdiskusi tentang apa yang sebaiknya dilakukan
oleh anak.
Bermain drama meningkatkan perkembangan anak di empat lingkup
perkembangan yaitu:
1. Sosial/Emosional – Ketika anak-anak bermain bersama-sama dalam
sebuah permainan drama, mereka harus setuju pada topik (apa yang
akan mereka lakukan), bernegosiasi peran, dan bekerja sama untuk
melakukan semua bersama-sama. Anak belajar bagaimana mengatasi
ketakutan dan kekhawatiran yang mungkin menyertai situasi yang ada
dalam permainan. Anak-anak yang berpartisipasi dalam pengalaman
bermain drama lebih mampu menunjukkan empati terhadap orang lain
karena mereka telah “mencoba” menjadi orang lain untuk sementara
waktu, merasakan bagaimana berada di posisi orang yang mereka
perankan. Mereka juga mengembangkan keterampilan yang mereka
butuhkan untuk bekerja sama dengan rekan-rekan mereka, belajar
untuk mengendalikan keinginan mereka.
2. Fisik – Bermain Drama membantu anak-anak mengembangkan
keterampilan motorik baik kasar maupun halus,

bermain peran

sebagai pemadam kebakaran, memanjat, memakaikan baju pada
boneka dan lain sebagainya. Ketika anak-anak merapihkan lagi
mainannya setelah selesai bermain drama, mereka berlatih koordinasi
mata-tangan dan kemampuan visual.
3. Kognitif – Ketika anak bermain, anak menggambarkan apa yang telah
mereka ciptakan dalam pikiran mereka dari rangkaian kejadian atau
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pengalaman yang mereka lihat di masa lalu, yang merupakan bentuk
pemikiran abstrak. Mengatur tata letak meja untuk makan, bagaimana
menggunakan alat telepon, stateskop, menggunakan alat memasak.
Dengan menambahkan hal-hal seperti majalah, rambu-rambu jalan,
kotak makanan dan kaleng, kertas dan pensil untuk bahan termasuk
dalam area bermain drama, guru juga membantu anak-anak
mengembangkan

keterampilan

keaksaraan.

Ketika

anak-anak

bergabung bersama-sama dalam bentuk bermain, mereka juga belajar
bagaimana untuk berbagi ide, dan memecahkan masalah bersamasama.
4. Bahasa – Dalam rangka untuk bekerja sama dalam situasi bermain
drama, anak-anak belajar menggunakan bahasa untuk menjelaskan apa
yang mereka lakukan. Mereka belajar untuk bertanya dan menjawab
pertanyaan-pertanyaan dan kata-kata apa yang cocok mereka gunakan
dalam peran apa pun yang mereka mainkan. Mereka juga belajar
mengekspresikan perasaan mereka, berlatih menyampaikan apa yang
ada di dalam fikirannya saat itu.
Kegiatan bermain drama dapat berupa:
1. Bermain peran sebagai polisi, dokter, seorang ibu, ayah, kakak, nenekkakek, guru, tukang kayu, koki, penyiar, pemain musik, dan sebagainya.
2. Menggunakan benda-benda di sekitar sebagai telepon/handphone,
mesin kasir, komputer/laptop, kendaraan, bayi/adiknya, alat masak,
binatang, peralatan dan perlengkapan profesi seperti suntikan,
stateskop, botol obat, pistol, palu, dan sebagainya.
3. Menggunakan balok-balok untuk bermain seperti: suasana perkotaan,
kebun binatang, suasana rumah, pertokoan, dan sebagainya.
4. Bermain sosio-drama dengan tema keluarga, pasar, rumah sakit,
perjalanan dengan pesawat atau bus, sekolah, cerita raja, putri, super
hero, penjahat, dan lain sebagainya.

Bahan Bacaan 4: Pengembangan Seni Rupa
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Kompetensi dasar pendidikan anak usia 4-6 tahun adalah pengembangan
potensi-potensi pada anak dan diwujudkan dalam bentuk kemampuan yang
harus dimiliki sesuai dengan usianya. Pendidikan anak usia 4-6 tahun
dimaksudkan untuk mengembangakan berbagai potensi, fisik, kognitif,
bahasa, sosial, emosi, konsep diri, disiplin, seni, moral dan nilai-nilai agama.
Pendidikan seni rupa untuk anak TK adalah upaya pemberian pengetahuan
dan pengalaman dasar kegiatan kreatif seni rupa dengan menerapkan konsep
seni sebagai alat pendidikan. Penerapan konsep seni tersebut tentunya
dengan

tetap

menciptakan

kondisi

pembelajaran

yang

menarik,

menyenangkan di dalam suasana bermain kreatif. Hal ini sejalan dengan
diterapkanya prinsip pembelajaran di TK yaitu:
1)

Bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain

2)

Sesuai dengan perkembangan anak

3)

Sesuai dengan kebutuhan anak

4)

Berpusat pada anak

5)

Menggunakan pendekatan tematik

6)

Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAKEM)

7)

Mengembangkan kecakapan hidup

8)

Menyediakan lingkungan yang kondusif

9)

Dinamis dan dialogis (demokratis)

10)

Bermakna

Dengan diterapkannya konsep seni sebagai alat pendidikan di TK, maka dalam
pengembangannya, didasarkan pertimbangan tingkat kemampuan dan
perkembangan seni anak usia TK tersebut. Kesesuaian dalam pemberian
pengalaman berolah rupa bagi anak akan berdampak positif bagi
kebermaknaan pendidikan yang diperolehnya (Sumanto, 2005).
Tujuan kegiatan seni rupa di TK adalah mengembangkan kepekaan indrawi,
khususnya indera penglihatan, kepekaan artistik, keterampilan motorik dan
daya imajinasi anak. Bukan tujuan anak untuk menggambar indah, tapi anak
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berkomunikasi atau bercerita. Usia 2-6 tahun, bahasa lisan anak masih
terbata-bata, bahasa rupa lebih berkembang. Rasa percaya diri anak adalah
faktor utama dalam mencapai kesenangan dan kesuksesan dalam pengalaman
seni anak.
Berbagai stimulus yang dapat diberikan untuk anak-anak usia TK agar mereka
termotivasi berkreasi seni antara lain: menyediakan material seni yang mudah
dikuasai, menyediakan ruang yang nyaman untuk berkarya, dan memberi
kebebasan anak untuk mengeksplorasi materi seni sesuai keinginannya.
Dalam hal ini guru perlu menyediakan berbagai fasilitas yang memungkinkan
anak untuk mengembangkan daya imajinasinya. Seperti yang diungkapkan
Lwin dalam Muslihudin dan Mubiar Agustin (2017) bahwa ketika guru
mengajarkan kepada anak untuk benar-benar memperhatikan apa yang anak
lihat disekitarnya dan untuk menciptakan secara konstruktif gambaran dalam
pikirannya menggunakan imajinasinya, maka guru pada akhirnya akan
menemukan bahwa anak akan semakin kreatif.
A. Seni Rupa sebagai Penunjang Perkembangan Anak
Melalui seni rupa, anak dapat mengembangkan:
a.

Fisik: dengan menggunakan koordinasi otot besar dan kecil lengan
dan tangan, mata dan tangan, untuk menangani beragam media seni.

b.

Sosial: dengan bekerja sama antar sesama anak dan berbagi alat dan
bahan seni.

c.

Emosional: melalui pembelajaran berkreasi yang menyenangkan,
mengembangkan kepercaaan diri, dan kemampuan anak untuk
mengendalikan bagian dari lingkungan seperti menangani peralatan
yang menantang dan keamanan material yang digunakan.

d.

keterampilan persepsi visual: melalui kegiatan eksplorasi cara baru
untuk membuat simbol gambar dalam 2 atau 3 dimensi dan juga
melalui tanggapan terhadap efek visual yang telah anak buat.
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e.

kemampuan berbahasa: melalui pembelajaran kosa kata dalam
kegiatan seni, dan melalui kegiatan berkomunikasi dengan
menceritakan tentang hasil karya anak dengan simbol gambar secara
lisan dan kemampuan dasar menulis.

f.

Kognitif: dengan melihat tindakan kreatif dan keputusan anak dapat
menghasilkan efek visual, dan melalui pengembangan kemampuan
untuk membandingkan dan menilai hasil karya anak.

g.

Konsep seni rupa dan keterampilan: melalui tujuan kurikulum
standar nasional untuk kemampuan anak usia TK.

B. Fungsi Pendidikan Seni Rupa di TK
Konsep pendidikan Seni rupa sebagai alat pendidikan di TK diarahkan pada
pembentukan sikap dan kemampuan atau kompetensi kreatif dalam
keseimbangan kompetensi intelektual, sensibilitas, rasional, dan irasional
serta kepekaan emosi. Dalam hal ini menunjukkan bahwa ungkapan seni rupa
anak TK umumnya masih bebas, polos, murni hingga mempunyai keberanian
berekspresi secara wajar, spontanitas, unik dan kreatif.
Pengembangan kegiatan seni rupa di TK hendaknya dapat difungsikan untuk
membina keterampilan dan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan
lingkungan, dan sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman visual estetis
berolah rupa. Pembelajaran seni rupa dalam bentuk kreatif yang
menyenangkan juga difungsikan untuk memberikan dasar-dasar pengalaman
edukatif. Sebagai pengalaman edukatif intinya adalah (1). Seni membantu
pertumbuhan dan perkembangan anak, (2) seni membina perkembangan
estetis, (3) seni bermanfaat mengembangkan bakat, dan (4) seni membantu
menyempurnakan kehidupan, demikian dinyatakan oleh Soeharjo A.J. dalam
Sumanto, 2005.
Selanjutnya Sumanto 2005, menyatakan bahwa fungsi didik seni dalam
pendidikan di TK adalah:
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1. Sebagai media ekspresi, yaitu mengungkapkan keinginan, perasaan,
pikiran melalui berbagai bentuk aktivitas seni secara kreatif yang dapat
menimbulkan kesenangan, kegembiraan dan kepuasan anak.
2. Sebagai media komunikasi, melalui aktivitas berekspresi seni rupa
bagi anak merupakan suatu cara untuk menyampaikan sesuatu kepada
orang lain yang diwujudkan dalam bentuk karyanya.
3. Sebagai media bermain, maksudnya media yang dapat memberikan
kesenangan, kebebasan untuk mengembangkan perasaan, kepuasan,
keinginan, keterampilan seperti pada saat bermain. Cara bermain
kreatif dapat membuat kegiatan seni rupa sebagai bagian dari
kehidupan yang menyenangkannya. Seni rupa sebagai media bermain
bermanfaat untuk memberikan hiburan yang bernilai edukatif, karena
melalui bermain itulah anak belajar. “Bila materi disampaikan melalui
sebuah pengalaman imajiner (berfantasi) dan pengalaman fisik (nyata),
maka aktivitas belajar bagi anak-anak kembali menjadi proses belajar
sekaligus menjadi pengetahuan mereka tapi juga penghayatan
terhadap ’dunia hidup’ mereka sendiri. (Luna S, 2016).
4. Sebagai media pengembangan bakat seni, hal ini didasarkan bahwa
semua anak punya potensi/ bakat yang harus diberikan kesempatan
sejak awal untuk dipupuk/ dikembangkan melalui aktivitas seni rupa
dan kerajinan tangan sesuai kemampuannya. Meskipun kadar potensi/
bakat setiap anak bisa berbeda dan juga berhubungan secara tidak
langsung dengan kecerdasannya.
5. Sebagai media untuk mengembangkan kemampuan berpikir, yaitu
penyaluran daya nalar yang dimiliki anak untuk digunakan dalam
melakukan kegiatan berolah seni rupa. Anak yang cerdas, cakap
kemampuan pikirnya dapat menjadi pemicu munculnya daya
kreativitas seni.
6. Sebagai media untuk memperoleh pengalaman estetis dimana melalui
aktivitas penghayatan, apresiasi, ekspresi dan kreasi seni di TK dapat
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memberikan pengalaman untuk menumbuhkan sensitivitas keindahan
dan nilai seni. Berolah seni rupa adalah pengalaman estetis yang
menarik bagi minat dan keinginan anak.
C. Peran Motorik Halus dalam Pengembangan Seni
Berkaitan dengan pengembangan kemampuan seni anak TK, maka
pembelajaran seni merupakan sejumlah kegiatan yang dapat dilakukan oleh
anak dengan lebih banyak melibatkan kemampuan motorik, khususnya
motorik halus.
Gerakan motorik halus mempunyai peranan yang penting dalam pengembangan seni. Motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagianbagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil. Oleh karena itu,
gerakan motorik halus tidak terlalu membutuhkan tenaga, akan tetapi
membutuhkan koordinasi yang cermat serta ketelitian.
Keterampilan motorik halus mulai berkembang, setelah diawali dengan
kegiatan yang amat sederhana seperti memegang pensil, memegang sendok
dan mengaduk. Keterampilan motorik halus lebih lama pencapaiannya dari
pada keterampilan motorik kasar karena keterampilan motorik halus
membutuhkan kemampuan yang lebih sulit misalnya konsentrasi, kontrol,
kehati-hatian dan koordinasi otot tubuh yang satu dengan yang lain. Seiring
dengan pertambahan usia anak, kepandaian anak akan kemampuan motorik
halus semakin berkembang dan maju pesat.
Usia anak TK, dalam masa lima tahun pertamanya adalah masa emas bagi
perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik diartikan sebagai
perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Ada
tiga unsur yang menentukan dalam perkembangan motorik yaitu otak, saraf
dan otot. Ketika motorik bekerja, ketiga unsur tersebut melaksanakan masingmasing peranannya secara interaksi positif, artinya unsur-unsur yang satu
saling berkaitan, saling menunjang, saling melengkapi dengan unsur yang
lainnya untuk mencapai kondisi motoris yang lebih sempurna keadaannya.
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Jadi ketiga unsur tersebut saling bekerja sama sehingga terbentuk suatu
gerakan yang bertujuan, misalnya berbicara, berjalan, berlari, menulis dan
menggambar.
Melalui keterampilan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan
lingkungan sekolah (school adjustment). Pada usia pra sekolah (Taman Kanakkanak) atau usia kelas awal sekolah dasar, anak sudah dapat dilatih
menggambar, melukis, dan persiapan menulis.
Untuk mengembangkan motorik halus anak usia 4-6 tahun di Taman Kanakkanak secara optimal, perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut.
1.

Memberikan kebebasan ekspresi pada anak
Ekspresi adalah proses pengungkapan perasaan dan jiwa secara jujur dan
langsung dari dalam diri anak.

2.

Melakukan pengaturan waktu, tempat, media (alat dan bahan) agar
dapat merangsang anak untuk kreatif
Kreativitas merupakan kemampuan mencipta sesuatu yang baru yang
bersifat orisinil/asli dari dirinya sendiri. Kreativitas erat kaitannya
dengan fantasi (daya khayal), karena itu anak perlu diaktifkan dengan
cara

membangkitkan

tanggapan

melalui

pengamatan

dan

pengalamannnya sendiri. Untuk mendukung anak dalam merangsang
kreativitasnya perlu dialokasikan waktu, tempat, dan media yang cukup.
3.

Memberikan

bimbingan

kepada

anak

untuk

menemukan

teknik/cara yang baik dalam melakukan kegiatan dengan berbagai
media
Ketika melakukan kegiatan motorik halus, anak menggunakan berbagai
macam media/alat dan bahan, oleh karena itu perlu kiranya anak
mendapatkan contoh dan menguasai berbagai cara menggunakan alatalat tersebut, sehingga anak merasa yakin akan kemampuannya dan tidak
mengalami kegagalan. Latihan menggunakan alat ini dapat dilakukan
dengan berbagai gerakan sederhana misalnya bermain jari (finger plays).
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4.

Menumbuhkan keberanian anak dan hindarkan petunjuk yang
dapat merusak keberanian dan perkembangan anak
Hindari komentar negatif ketika melihat hasil karya motorik halus anak,
begitu pula kata-kata yang membatasi berupa larangan atau petunjuk
yang terlalu banyak serta labeling kepada anak. Hal-hal tersebut dapat
menyebabkan anak berkecil hati, kurang percaya diri dan frustasi dengan
kemampuannya. Berikan motivasi dengan kata-kata positif, pujian,
dorongan dan reward lainnya sehingga anak termotivasi untuk terus
mengem-bangkan kemampuannnya.

5.

Membimbing

anak

sesuai

dengan

kemampuan

dan

taraf

perkembangan
Dalam perkembangan anak terdapat karakteristik perkembangan yang
berbeda-beda untuk tiap usia. Karena itu perlu kiranya memperhatikan
apa dan bagaimana bimbingan dan stimulai yang dapat diberikan kepada
anak sesuai dengan usia perkembangannya.
6.

Memberikan

rasa

gembira

dan

ciptakan

suasana

yang

menyenangkan pada anak
Anak akan melakukan kegiatan dengan seoptimal mungkin jika ia berada
dalam kondisi psikologis yang baik, yaitu dalam suasana yang
menyenangkan hatinya tanpa ada tekanan. Karena itu perlu menciptakan
suasana yang memberikan kenyamanan psiklogis kepada anak dalam
berkarya motorik halus.
7.

Melakukan

pengawasan

menyeluruh

terhadap

pelaksanaan

kegiatan
Dalam mengembangkan kegiatan motorik halus orang dewasa perlu
memberi-kan perhatian yang memadai pada anak, hal ini untuk
mendorong anak dan sekaligus menghidari terjadinya hal-hal yang tidak
diinginkan seperti pertengkaran memperebutkan alat berkarya, atau
kegagalan membuat karya atau bahkan kecelakaan ketika anak tidak
berhati-hati menggunakan alat, seperti gunting.
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D. Karakteristik Seni Rupa anak TK
a.

Ungkapan seni rupa anak-anak umumnya menampilkan bentuk karya
dengan ciri bebas, unik dan kreatif, goresan spontanitas, ekspresif
sejalan dengan tipologi (gaya gambar), periodisasi (masa),
perkembangan menggambar dan kesan ruang gambar yang
dibuatnya.

b.

Karya seni anak bersifat alamiah karena setiap anak sesungguhnya
memiliki bakat alamiah yang berbeda-beda.

c.

Karya seni anak bersifat ekspresif karena karya rupa mereka
umumnya merupakan suatu ungkapan yang kuat, spontan, jujur,
langsung dan berangkat dari dalam dirinya.

d.

Karya seni anak bersifat dinamis, artinya karya mereka umumnya
mengesankan sesuatu yang bergerak terus seirama dengan gejolak
emosi dan perasaannya.

e.

Banyak tokoh yang mengutarakan pembagian tahap perkembangan
(periodisasi) ungkapan ekspresi seni anak dengan batasan usia dan
peristilahan yang berbeda-beda. Tokoh-tokoh tersebut antara lain
Victor Lowenfeld dan Brittain, Rhoda Kellogg dan Scott, serta Lansing.

E. Karya Seni Rupa 2 Dimensi
1. Menggambar
Menggambar

adalah

proses

membuat

gambar

dengan

cara

menggoreskan atau menorehkan jejak berupa garis pada bidang
gambar. Menggambar merupakan salah satu bentuk kegiatan
berekspresi yang cukup populer bagi anak-anak usia TK. Menggambar
bagi anak adalah media berekspresi dan berkomunikasi yang dapat
menciptakan suasana aktif, asyik dan menyenangkan. Oleh karena itu
bagi guru TK diperlukan pemahaman yang benar mengenai
menggambar. Dengan mempelajari dan mempraktekkan pembuatan
jenis-jenis gambar, diharapkan dapat mengimplementasikannya dalam
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pembelajaran seni rupa di TK sesuai dengan tingkat perkembangan
anak.
Menggambar adalah kegiatan manusia untuk mengungkapkan apa yang
dirasakan dan dialaminya baik mental maupun visual dalam bentuk
garis dan warna. Menggambar pula berarti proses mengungkapkan ide,
perasaan, angan-angan, pengalaman dan yang dilihatnya dengan
menggunakan jenis peralatan menggambar tertentu. Hasil kegiatannya
disebut gambar. Dalam artian yang lebih luas, menggambar adalah
kegiatan berkarya (membuat gambar) yang berwujud dwimatra/2
dimensi, sebagai perwujudan tiruan yang menyerupai sesuatu (orang,
binatang, tumbuh-tumbuhan dsb.), termasuk juga lukisan, karya cetak,
foto dan sejenisnya. Dalam arti sempit, menggambar adalah kegiatan
untuk mewujudkan angan-angan (pikiran, perasaan) berupa hasil
goresan benda runcing (pensil, pena, crayon, dan kapur) pada
permukaan bidang datar (kertas, papan, dinding dan sebagainya), yang
hasilnya lebih mengutamakan tampilan unsur garis.
Menggambar maupun mewarnai merupakan sebuah kegiatan seni yang
sejauh ini masih diminati oleh banyak kalangan. Latihan menggambar
maupun

mewarnai

yang

dilakukan

sejak

dini

berpotensi

mengembangkan kecerdasan otak kanan anak yang berkontribusi bagi
kehidupan anak kelak terutama pada bidang kreativitas. Salah satu yang
dapat dilkukan dalam mengembangkan otak kanan anak dan melatih
motorik halus anak adalah melalui kegiatan menggambar atau
mewarnai.
Manfaat bahasa gambar/visual bagi anak menurut Andi Yudha A, 2011
adalah:
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1.

mengembangakan motorik halus anak

2.

melatih ketekunan dan kesabaran

3.

merangsang daya kreatif anak

4.

mengasah kehalusan rasa

5.

melatih keberanian dan kemandirian

6.

memperkuat emosi dan minat

7.

membebaskan ketegangan-ketegangan

8.

mengekspresikan jiwa seni

9.

membuka hati anak-anak akan keindahan.

Kreativitas menggambar di TK yang dimaksudkan adalah kemampuan
berolah rupa yang diwujudkan dengan keterampilan mengungkapkan
ide, gagasan, pengalaman, pengamatan kedalam goresan garis, bentuk,
warna sesuai dengan alat gambar yang digunakan.
Bahan dan peralatan yang biasa digunakan dalam menggambar adalah:
1.

pensil hitam dan pensil warna

2.

crayon dan pastel

3.

tinta

4.

cat air

5.

cat plakat atau cat poster

6.

pewarna gambar lainnya

7.

kuas dan palet gambar
Contoh kegiatan pengembangan seni melalui
kegiatan menggambar :

Contoh 1 :
Indikator

:

Menggambar bebas dengan berbagai media (pensil/
pensil

warna/

krayon/

cat/

spidol/

pulpen

berwarna dll.).
Kegiatan

:

Menggambar bebas dengan krayon

Metode

:

Pemberian Tugas
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Tujuan

:

1. Mengembangkan imajinasi anak.
2. Mengembangkan kreatifitas anak.
3. Mengembangkan kemampuan menggambar.
4. Mengembangkan perasaan estetika/keindahan.
5. Mengembangkan motorik halus.

Alat & bahan

:

Krayon, karet gelang atau selotip, kertas gambar

Langkah

:

1. Guru menyiapkan krayon-krayon yang baru atau

Kegiatan

seperti baru dengan panjang yang sama, lebih
disarankan dalam kondisi panjang utuh untuk
aktivitas ini,
2. Mintalah anak memilih tiga atau empat warna
krayon. Gabungkan menjadi satu dengan karet
gelang atau selotip,
3. Dorong anak untuk membuat coretan, gambar
atau desain lucu menggunakan gabungan krayon
tadi secara bersamaan.
4. Coba juga cara menggambar ini dengan media
lain, misalnya spidol, dan pensil warna.
5. Guru menuliskan judul gambar sesuai imajinasi
anak dan memberi nama
6. Hasil karya anak diberi penghargaan/penilaian,
dan disimpan dalam map portofolio masingmasing untuk persiapan display
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Gambar 4 menggambar bebas dengan media krayon
Sumber: dokumen pribadi

Contoh 2
Tujuan

Meningkatnya kontrol motorik halus memungkinkan anakanak yang lebih tua untuk mengeksplorasi kegiatan yang
lebih responsif.

1. Menggambar Potret
Sediakan cermin lalu ajak anak untuk menggambarkan wajahnya/dirinya
masing-masing pada permukaan kertas.
2. Menggambar Piktograf
Setelah

anak

menggambarkan

potretnya

masing-masing,

atau

menggambarkan potret temannya yang lain dalam sebuah kertas kecil,
laminating gambar-gambar tersebut dapat menggunakan selotif besar jika
tidak ada mesin laminasi. Lalu gunakan gambar-gambar tersebut untuk
membuat gambar piktograf yang merefleksikan ketertarikan anak.
3. Menggambarkan Apa yang kamu lihat!
Susun beberapa benda, misal buah-buahan atau bunga atau benda lain di
atas meja sebagai objek gambar, siapkan pula material menggambar yang
mudah dijangkau anak, dan ajaklah anak untuk mengelilingi objek gambar
dan menggambarkan apa yang mereka lihat.
4. Permukaan/alas/papan menggambar
Siapkan papan gambar sebagai alas untuk menggambar dengan pensil dan
kertas yang menyertainya, sehingga anak dapat menggambar sketsa
dimanapun. Bawalah selalu papan gambar ini dalam kegiatan lapangan
untuk merekam apa saja yang anak amati.
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5. Fitur Seniman
Kenalkan anak pada gambar/reproduksi karya seni seniman terkenal
dengan karya yang menggambarkan teknik menggambar yang lebih
kompleks. Tantang anak untuk mencari tahu material menggambar apa
yang digunakan oleh seniman yang bersangkutan, lalu siapkan material
yang sama atau menyerupai untuk anak gunakan dalam proses
menggambarnya.
2. Melukis
Melukis adalah cara yang sempurna untuk mengapresiasi pentingnya
proses selain produk yang dihasilkan anak, dimana melukis adalah
pengalaman sensori pertama dan penting. Melukis adalah proses
membuat gambar dengan cara menggoreskan atau melumurkan bahan
warna seperti cat pada bidang gambar, yang mengandung ungkapan
emosi, ide kreatif, cita rasa seni dari penciptanya. Sediakan cat yang
aman untuk digunakan oleh anak-anak, misalnya cat tempera yang tidak
mengandung bahan kimia beracun yang dapat menghasilkan karya lukis
yang lebih baik jika dilakukan di atas meja atau permukaan bidang datar
daripada menggunakan easel atau papan penyangga karena sifatnya
yang likuid.
Kegiatan

pengembangan

kreativitas

melalui

kegiatan melukis

Kegiatan melukis bagi anak TK masih terbuka/bebas, namun tetap
untuk meningkatkan koordinasi tangan-mata, memungkinkan
beberapa anak yang lebih besar untuk bekerja lebih detail. Melukis
dapat pula dilakukan untuk menggambarkan cerita dan rekaman
pengalaman.
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Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam kegiatan melukis di TK
adalah:
1. Sediakan kertas berbagai ukuran
Anak dapat difasilitasi di awal kegiatan dengan kertas gambar
berukuran kecil, lalu dilanjutkan dengan kertas yang berukuran
lebih besar. Anak perlu dibiasakan menggunakan keseluruhan
lengannya dalam proses melukis seperti halnya kelak orang
dewasa melukis.
2. Ajaklah anak untuk membuat tekstur di permukaan bidang
lukisan mereka. Tekstur dapat dihasilkan misalnya dengan
menempelkan material lain seperti pasir, benang, pita, karton dan
lain sebagainya, lalu melukis di atas permukaannya setelah
kering.
3. Menjelajah dengan berbagai gaya dan teknik melukis.
Bandingkan berbagai gambar lukisan, kartu bergambar, atau
gambar digital yang sudah ada dan tersedia dengan berbagai gaya
dan teknik yang berbeda, misalnya gambar lukisan The Starry
Night-nya Van Gogh dengan lukisan pemandangan karya Raden
Saleh. Lalu ajaklah anak untuk membuat dua lukisan dengan
subjek yang sama namun dengan gaya atau teknik yang berbeda.
4. Gunakan kapur atau pastel stik diatas permukaan lukisan
kering
Ajak anak untuk menggunakan kapur dalam menambahkan detail
setelah lukisan cat yang mereka buat kering.
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Gambar 5 Chalk/kapur lukis
Sumber: https://www.amazon.in/Crayola-Washable-Sidewalk-ChalkOutdoor/dp/B00LH1WN4W

5. Eksplor cara lain dalam menggoreskan cat
Menggoreskan cat dapat diterapkan dengan material seperti
ranting pohon, sepotong kardus, bulu hewan, botol bekas dan lain
sebagainya yang dapat mendorong anak berdaya cipta dan
menemukan cara baru dalam melukis.
6. Teknik Tiupan
Gunakan sedotan plastik atau botol bekas obat tetes mata untuk
menghasilkan efek rupa cat air pada kertas gambar. Tiup dan
sebarkan ke berbagai arah. Namun pastikan agar anak tidak
meniupkan terlalu keras atau lama untuk mencegah mereka dari
rasa tidak nyaman.
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Gambar 6 Lukisan dengan teknik
tiupan sedotan
Sumber:
http://ekidsactivities.com/2011/12
/19/straw-painting/

Gambar 7 Lukisan dengan teknik tiupan
Sumber:
http://blogs.familyeducation.com/blogs/alliso
n-mcdonald/bomb-and-blast-painting

7. Crayon resist
Teknik melukis dengan cara seperti membatik dengan
menggunakan krayon dan cat air atau tempera. Dimana krayon
digunakan sebagai penutup permukaan kertas sehingga kedap air
dari cat yang digoreskan diatas permukaan gambar.
8. Buat lukisan tangan yang berwarna-warni
Dengan

cara

menutup

permukaan

kertas

dengan

menggambarinya dengan krayon, coba dengan mengisinya penuh
seluas permukaan bidang gambar, lalu melukislah dengan
menggunakan jari tangan di atas permukaan gambar/lukisan
krayon tadi.
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Gambar 8 Fingerpainting
Sumber: http://www.ehow.com/how_2146305_use-color-wonderfinger-paints.html

3. Kolase
Kolase berasal dari bahasa Perancis, Collage yang berarti merekat atau
menempel, yaitu kreasi aplikasi yang dibuat dengan menggabungkan
teknik melukis (lukisan tangan) dengan menempelkan bahan-bahan
tertentu yang berasal dari alam (kayu, batuan, daun dan lain
sebagainya) ataupun buatan (kertas koran, gambar di majalah, kain
perca, kertas berwarna, kerang dsb.), secara bebas baik dilihat dari
bentuk, ukuran, maupun jenisnya. Kreativitas kolase bagi anak TK
adalah

kemampuan

berolah

rupa

yang

diwujudkan

dengan

keterampilan menyusun dan merekatkan bagian-bagian bahan alam,
buatan, maupun bahan bekas pada sebuah bidang gambar yang
digunakan hingga menghasilkan suatu tatanan yang unik dan menarik.
Anak dapat diberikan tawaran berbagai jenis kertas, gambar-gambar
dari majalah bekas, atau objek-objek kecil untuk ditempelkan pada
gambar mereka. Anak dapat menyusunnya dengan berbagai cara dan
kita sebagai orang dewasa jangan berharap hasilnya adalah tampilan
lukisan yang realistis dan tidak menilainya seperti kita menilai hasil
karya menggambar. Anak benar-benar terbebas dari hambatan karena
mereka menjadi tenggelam dalam proses kreatif pembuatan kolase.
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setiap pengalaman kolase dapat menjadi baru dan berbeda. mudah
untuk memvariasikan bahan yang ditawarkan sehingga motivasi anakanak untuk mengeksplorasi dan berlatih akan tetap tinggi. anak-anak
terus akan mengembangkan lebih banyak kontrol dalam menempelkan
objek menggunakan lem jika mereka diberi banyak kesempatan untuk
membuat kolase. Ttantangan untuk menerapkan objek dari tekstur yang
berbeda dan bentuk akan membantu mengembangkan koordinasi
tangan-mata mereka.

Gambar 9 Lukisan Kolase
Sumber: http://kidsartmarket.blogspot.com/2011/08/collage-painting-withroy-de-forest.html

F. Mencetak
Adalah proses berkarya seni rupa yang bertujuan untuk menghasilkan
karya dalam jumlah banyak dan memiliki wujud yang sama sesuai
dengan alat cetak yang digunakan, misalnya mencetak dengan jari,
telapak tangan ataupun menggunakan media lain seperti buah-buahan,
sayuran atau peralatan rumah tangga.
Teknik mencetak dapat menghasilkan multi-cetakan atau satu cetakan
(monoprint). Mencetak memungkinkan anak melakukan berbagai cara
untuk eksplor sensori karakteristik setiap objek. Anak menggunakan
rasa sentuhan dalam menangani objek dan menerapkan tekanan dalam
mencetak. Mereka dapat membandingkan kekakuan benda dengan sifat
cat basah yang licin. Kegiatan mencetak menyediakan gambar visual
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dari tekstur, pola, dan bentuk objek dan proses mencetak sering
menimbulkan suara berirama. Seni grafis juga merupakan bentuk seni
yang sangat aktif yang membutuhkan anak-anak untuk menggerakkan
tangan mereka dengan semangat dan menerapkan tekanan dengan
sensitif.

Gambar 10 mencetak dengan bahan alam
Sumber: http://blog.mpmschoolsupplies.com/category/activities-for-kids/

1. Pengalaman eksplorasi alat dan media
Melukis atau menggambar seringkali kita anggap sebuah kegiatan
menggoreskan alat gambar di atas kertas atau bidang gambar, dengan
teknik goresan atau sapuan cat, dengan media yang biasa kita jumpai
seperti pensil warna, krayon atau cat. Namun, seiring dengan tuntutan
pembelajaran kreatif, aktif dan menyenangkan, kegiatan melukis ini
dapat saja kita lakukan dengan cara yang tidak biasa. Eksplorasi teknik
dan media dapat kita lakukan, misalnya kita dapat melakukan kegiatan
melukis dengan kelereng dan mengintegrasikan kegiatan melukis ini
dengan kegiatan gerak dan lagu.
2. Menggambar dengan media komputer
Saat ini, aktivitas seni tidak hanya terjadi di atas meja di dalam ruangan
kelas, namun anak juga mulai mengenal dan familiar dengan komputer.
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Dalam komputer dengan sistem operasi microsoft terdapat software
bawaan bernama program Paint untuk menggambar berbagai bentuk
dan garis di komputer. Seperti halnya membuat kolase, komputer grafis
menyediakan kesempatan untuk bereksplorasi yang menantang baik
bagi guru maupun anak TK untuk menerima cara berfikir dan bekerja
dengan elemen seni. Monitor komputer berfungsi sebagain ’kertas’, dan
‘mouse’ berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan bentuk, garis dan
beraneka warna. Anak akan ‘memanipulasi’ warna terang daripada
selembar kertas, kuas lukis atau lem, namun keputusan artistiknya
adalah sama. Seperti halnya kegiatan seni yang lain, komputer
memungkinkan anak untuk bermain dengan elemen seni dengan cara
kreatif. kesempatan untuk bekerja di depan komputer dapat ditawarkan
sebagai salah satu pilihan sehari-hari anak-anak bermain.

Gambar 11 “didit kangen sama ayah”, Microsoft Paint,
Sumber: Dokumen pribadi

3. Membentuk
Membentuk adalah proses kerja seni rupa dengan maksud untuk
menghasilkan karya tiga dimensi (trimatra) yang memiliki volume dan
ruang, dalam tatanan unsur rupa yang indah dan artistik. Bagi anak TK
kegiatan membentuk ini adalah untuk mengoptimalkan kemampuan
motorik dan indera perabaan serta melatih anak membuat bentuk
sederhana sesuai tingkat kemampuan anak.
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Pemodelan atau bekerja dengan bahan lentur 3 dimensi adalah salah
satu kesenangan besar bagi anak usia dini. Bahan yang lembut, halus,
dan fleksibel seperti tanah liat atau adonan (play dough) adalah jenis
bahan yang anak sukai untuk di remas dan dibentuk. Bermain dengan
bahan pemodelan atau membentuk, meskipun elemen visual
diperhatikan,

namun

yang

utama

adalah

kualitas

respon

taktil/perabaan anak dari bentuk yang mereka buat.
Meskipun telah banyak dijual aneka mainan playdough di pasaran,
namun proses membuat adonan/dough tetap menjadi aktivitas yang
menyenangkan bagi anak. Melibatkan anak dalam membuat adonan, lalu
mewarnai adonan dengan mencampurkan pewarna makanan misalnya
dapat memotivasi anak.

Beri pula aktivitas lain yang dapat

mengembangkan kreativitas anak, misalnya dengan memberikan
berbagai benda bertekstur (keranjang buah, kunci, uang koin, garpu
plastik, tutup botol dll.) yang menarik untuk di cetak dengan cara
menekankan benda tersebut ke permukaan adonan. Lalu bandingkan
tampilan hasil tekanan tersebut dengan benda aslinya. Atau dapat pula
menambahkan dan menempelkan benda-benda alam seperti kerang,
biji-bijian, rumput-daun-ranting kering ke adonan/tanah liat yang
dibentuk, dan setelah adonan/tanah liat itu kering, maka benda-benda
tadi akan menempel kuat pada adonan/tanah liat. Kegiatan lain, kita
dapat mengajak anak untuk membuat barang kerajinan yang dapat
mereka pakai setelah kegiatan selesai, misalnya kalung dengan bandul
yang dibuat dari adonan/tanah liat yang diratakan dengan roll atau
botol, lalu dibentuk sesuai keinginan, bisa menuliskan nama atau isial,
atau menggambarkan bunga, daun, binatang dsb, beri lubang dengan
penusuk

gigi,

keringkan

atau

bisa

melalui

proses

pemanasan/pembakaran untuk tanah liat, setelah kering, masukkan tali,
buat simpul ikat, dan jadilah kalung buatan sendiri.
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4. Membangun konstruksi / membuat Patung
Fokus dari kegiatan ini adalah pembelajaran artistik dan kreatif dalam
membuat struktur bangunan dengan balok-balok dan material lain.
Beberapa pilihan material untuk kegiatan ini adalah:
Balok-balok besar yang terbuat dari plastik, kayu, karton, yang
memungkinkan anak untuk dapat membuat struktur bangunan dimana
mereka dapat duduk, dan bermain didalamnya. Hal ini baik untuk
kegiatan drama dan bermain menara keseimbangan dan bermain ruang.
Kardus bekas menyediakan dua hal, bisa dibuat bentuk bangunan
bertumpuk dan membuat ruangan didalamnya. Kardus kecil bekas
kemasan dapat dibuat model susunan bangunan atau penataan kota.
Kardus besar bekas kemasan lemari es atau tv dapat dibuat bangunan
rumah-rumahan dan berimajinasi. Melukis di permukaan kardus besar
dapat menyediakan banyak gerakan motorik bagi anak. Kardus-kardus
ini pun bisa di rubah bentuk menjadi pesawat luar angkasa atau kapal
laut disesuaikan dengan tema yang sedang berlangsung.
Balok berpola dengan bentuk-bentuk simetris agak tipis dan biasanya
berbahan dasar kayu yang di cat atau plastik untuk mendemonstrasikan
berbagai hubungan matematik. Bentuk ini baik untuk mengembangakan
ide untuk membentuk pola-pola simetri secara kreatif.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Penilaian Perkembangan Seni Anak
Penilaian merupakan proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar
anak. Penilaian kegiatan belajar di TK menggunakan pendekatan penilaian
autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian proses dan hasil belajar
untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap (spiritual dan sosial),
pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya.
Penilaian

dilakukan

secara

sistematis,

terukur,

berkelanjutan,

dan

menyeluruh yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah
dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu.
Lingkup penilaian mencakup pertumbuhan dan perkembangan anak.
Penilaian perkembangan mencakup berbagai informasi yang berhubungan
dengan bertambahnya fungsi psikis anak, yaitu nilai moral dan agama,
perkembangan fisik motorik (gerakan motorik kasar dan halus, serta
kesehatan fisik), sosial emosional, komunikasi (berbicara dan bahasa),
kognitif (pengetahuan), dan seni (kreativitas).
Enam program pengembangan yang menjadi area penilaian mengarah pada
tercapainya Kompetensi Inti yang menjadi Standar Tingkat Pencapaian
Perkembangan Anak.
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar kelompok usia 4–6 tahun pada
lampiran 1 Permendikbud nomor 146 tahun 2014, dengan KD pengetahuan
dan keterampilan yang berkaitan langsung dengan lingkup perkembangan
seni adalah sebagai berikut:
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Tabel 2

Daftar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
KOMPETENSI INTI
KI - 1. Menerima ajaran agama yang
dianutnya

KI - 2. Memiliki perilaku hidup sehat,
rasa ingin tahu, kreatif dan estetis,
percaya diri, disiplin, mandiri, peduli,
mampu menghargai dan toleran kepada
orang lain, mampu menyesuaikan diri,
jujur, rendah hati dan santun dalam
berinteraksi dengan keluarga, pendidik,
dan teman

KOMPETENSI DASAR
1.1. Mempercayai adanya Tuhan
melalui ciptaan-Nya
1.2. Menghargai diri sendiri, orang lain,
dan lingkungan sekitar sebagai
rasa syukur kepada Tuhan
2.1. Memiliki perilaku yang
mencerminkan hidup sehat
2.2. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap ingin tahu
2.3. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap kreatif
2.4. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap estetis
2.5. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap percaya diri
2.6. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap taat
terhadap aturan sehari-hari
untuk melatih kedisiplinan
2.7. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap sabar (mau
menunggu giliran, mau
mendengar ketika orang lain
berbicara) untuk melatih
kedisiplinan
2.8. Memiliki perilaku yang
mencerminkan kemandirian
2.9. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap peduli dan
mau membantu jika diminta
bantuannya
2.10. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap menghargai
dan toleran kepada orang lain
2.11. Memiliki perilaku yang dapat
menyesuaikan diri
2.12. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap
tanggungjawab
2.13. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap jujur
2.14. Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap rendah hati
dan santun kepada orang tua,
pendidik, dan teman
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KOMPETENSI INTI
KI - 3. Mengenali diri, keluarga, teman,
pendidik, lingkungan sekitar, agama,
teknologi, seni, dan budaya di rumah,
tempat bermain dan satuan PAUD
dengan cara: mengamati dengan indera
(melihat, mendengar, menghidu,
merasa, meraba); menanya;
mengumpulkan informasi; menalar;
dan mengomunikasikan melalui
kegiatan bermain

KOMPETENSI DASAR
3.15 Mengenal berbagai karya dan
aktivitas seni

KI - 4. Menunjukkan yang diketahui,
dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan
melalui bahasa, musik, gerakan, dan
karya secara produktif dan kreatif,
serta mencerminkan perilaku anak
berakhlak mulia

4.15 Menunjukkan karya dan aktivitas
seni dengan menggunakan
berbagai media

B. Tahapan Penilaian Perkembangan Seni Anak
1. Lakukan proses pengamatan terhadap anak.
Saat anak melakukan berbagai kegiatan, guru dapat mengamati segala hal
yang dilakukan anak ataupun diucapkan anak, termasuk ekspresi wajah,
gerakan, dan karya anak. Dalam melakukan pengamatan, guru perlu
melakukan pencatatan sebagai bukti sekaligus pengingat terhadap segala hal
yang diamatinya. Teknik yang digunakan dalam melakukan pencatatan,
berupa:
a. Ceklis
Untuk menentukan status perkembangan anak pada akhir periode penilaian
berdasarkan empat skala penilaian.
BB

artinya Belum Berkembang: bila anak melakukannya harus dengan
bimbingan atau dicontohkan oleh guru;

MB

artinya Mulai Berkembang: bila anak melakukannya masih harus
diingatkan atau dibantu oleh guru;
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BSH

artinya Berkembang Sesuai Harapan: bila anak sudah dapat
melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan
atau dicontohkan oleh guru;

BSB artinya Berkembang Sangat Baik: bila anak sudah dapat melakukannya
secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum
mencapai kemampuan sesuai dengan indikator yang diharapkan.
2.

Menetapkan indikator penilaian sesuai dokumen RPPH

Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru terlebih dahulu membuat
perencanaan pembelajaran sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Pada
RPPH tersebut telah ditentukan rancangan penilaian yang akan dilakukan.
RPPH memuat indikator pencapaian perkembangan yang disesuaikan dengan
IPK yang telah kita susun sebelumnya yang selanjutnya akan dijadikan
instrumen penilaian dalam bentuk ceklis. Ceklis dapat dibuat per anak dalam
satu periode tertentu, atau dapat pula dibuat per periode dengan mencatat
nama semua anak.
Contoh ceklis per kelas
Tabel 3

Contoh ceklis per kelas
Kelompok: ………………………………………………. Tanggal: …………………………………..
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Indikator Penilaian
Terbiasa mengucapkan rasa syukur
terhadap ciptaan Tuhan
Berdoa sebelum dan sesudah belajar
Menyebutkan aktivitas seni (musik,
drama, rupa)
Memainkan alat musik/ instrumen/
benda yang dapat membentuk irama
yang teratur
Menggambar objek disekitarnya

Adi Bona
BSH

Citra Dani

Dst.

MB
BSH
BSH
MB

Contoh ceklis per anak
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Tabel 4

Contoh ceklis per anak
Format Skala Capaian perkembangan Harian
Nama

: Adi

Kelompok

: TK A

Minggu

:1

Bulan

: Mei 2019

No.
1.
2.
3.
4.
5.

INDIKATOR PENILAIAN

TANGGAL

…….
Terbiasa mengucapkan rasa syukur BSH
terhadap ciptaan Tuhan
Berdoa sebelum dan sesudah belajar MB
Menyebutkan aktivitas seni (musik, BSH
drama, rupa)
Memainkan alat musik/ instrumen/ BSH
benda yang dapat membentuk irama
yang teratur
Menggambar objek disekitarnya
BSB

……. ……. …….

…….

b. Catatan Anekdot
Catatan anekdot digunakan untuk mencatat seluruh fakta, menceritakan
situasi yang terjadi, apa yang dilakukan dan dikatakan anak. Catatan anekdot
sebagai jurnal kegiatan harian mencatat kegiatan anak selama melakukan
kegiatan setiap harinya. Catatan anekdot memungkinkan untuk mengetahui
perkembangan anak yang indikatornya baik tercantum maupun tidak
tercantum pada RPPH.
Tabel 5

Contoh catatan anekdot
CATATAN ANEKDOT
Tanggal: 1 April 2019
Usia/Kelas
Nama Anak
Adi
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: 4 tahun / TK A
Tempat
Waktu
Halaman Sekolah Pk. 07.30

Nama Guru: Ibu Indah
Peristiwa/Perilaku
Adi turun dari motor ayahnya,
sambil bernyanyi lagu ‘Sepeda
baru”

Citra

Taman bermain

Pk. 07.40

Bona

Area Seni

Pk. 08.00

Dani

Ruang makan

Pk. 08.30

Citra mengambil daun-daun kering
yang jatuh di bawah pohon dan
berkata: “Bu guru, lihat! Daunnya
bagus!”
Bona menggambar bentuk manusia,
dengan bibir tersenyum, sambil
berkata: “ini bu guru!”
Dani membuka bekal makananya,
ada nasi, wortel yang di iris
panjang, dan telur ceplok. Dani
mengambil potongan wortel dan
menempatkan wortel di atas telur
ceplok, di sisi kanan dan kiri atas
menyerupai alis manusia.

c. Hasil karya
Hasil karya adalah buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata
dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni atau tampilan anak, misalnya:
gambar, lukisan, lipatan, hasil kolase, hasil guntingan, tulisan/coretan-coretan,
hasil roncean, bangunan balok, tari, dan hasil prakarya. Tuliskan nama dan
tanggal hasil karya tersebut dibuat. Data ini diperlukan untuk melihat
perkembangan hasil karya yang dibuat anak di waktu sebelumnya. Saat anak
telah menyelesaikan karyanya, guru dapat menanyakan tentang hasil karya
tersebut. Tuliskan semua yang dikatakan oleh anak untuk mengonfirmasi hasil
karya yang dibuatnya agar tidak salah saat guru membuat interpretasi karya
tersebut.
Tabel 6

Contoh interpretasi karya
HASIL KARYA ANAK

HASIL PENGAMATAN
* Ada bulatan dua buah yang bergabung dengan
bagian panjang yang berwarna biru.
* Ada garis-garis panjang yang keluar dari bagian
biru tersebut di sekelilingnya dengan setiap ujung
garis memiliki bulatan kecil.
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Karya Citra “Ikan Hiu”
Sumber: Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat,
Kemdikbud (2015)

…

3.

…

Menyimpan semua data/informasi tentang anak di Portofolio

Semua data yang telah dikumpulkan guru selama mengamati anak, baik
berupa ceklis, catatan anekdot dan hasil karya perlu dikumpulkan dalam satu
berkas dalam wadah yang ditata rapi. Satu anak memiliki satu wadah yang
telah diberi identitas tentang anak tersebut. Kumpulan data tersebut
diurutkan

berdasarkan

tanggal

peristiwa.

Format

portofolio

dapat

dikembangkan oleh setiap lembaga. Sampul depan berisi foto dan identitas
anak. Lembar isi berisi: foto kegiatan anak, catatan guru tentang kegiatan anak
(ditulis saat mengamati anak), dan analisis Kompetensi Dasar.
4.

Mengolah data/informasi tentang anak

Semua data/informasi tentang anak yang telah terkumpul di dalam portofolio
perlu diolah untuk dianalisis. Lakukan pengolahan secara berkala. Pengolahan
bulanan perlu dilakukan agar guru dapat melakukan penilaian bulanan. Hasil
pengolahan bulanan dijadikan acuan untuk melakukan penilaian semester
Langkah-langkah dalam mengolah data:
1.

Seluruh catatan skala capaian perkembangan harian disatukan
berdasarkan indikator dari KD yang sama. Walaupun dalam format
ceklis (✓) harian indikatornya memuat tema dan materi, untuk
dimasukkan ke dalam penilaian bulanan cukup melihat indikator
dari KD yang tercantum dalam format penilaian perkembangan
umum. Apabila dalam indikator yang sama dalam satu KD terdapat
perbedaan capaian, capaian perkembangan yang tertinggi
dijadikan capaian akhir.
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2.

Semua kemampuan anak dianalisis untuk mengetahui capaian
kemampuan anak, apakah anak tersebut berada pada kemampuan
BB, MB, BSH, atau BSB.

3.

Untuk memudahkan menentukan kemampuan anak sebaiknya
guru merujuk pada rubrik penilaian.

4.

Kumpulkan semua data anak yang diperoleh dati ceklist, catatan
anekdot, dan hasil karya untuk diolah.
Contoh: Data dari catatan anekdot
Tabel 7

Contoh data dari catatan anekdot
Nama

: Adi

Kelas : TK B

Periode

: Bulan April

Tahun : 2019

Tanggal
1 April 2019

…

Peristiwa/Perilaku
Adi turun dari
motor ayahnya,
sambil bernyanyi
lagu ‘Sepeda baru”
…

KD & Indikator
3.15 Mengenal
berbagai karya dan
aktivitas seni
(Bernyanyi sendiri)
…

Capaian
Perkembangan
BSH

…

Data dari hasil karya
Perhatikan apa yang sudah dibuat oleh anak dengan teliti. Semakin guru
mampu melihat dengan rinci maka akan lebih banyak informasi yang
didapatkan guru dari hasil karya anak tersebut. Hubungkan dengan indikator
pada KD, dan tuliskan capaian perkembangan kemampuan anak terhadap
karya tersebut.
Contoh: Data dari hasil karya
Tabel 8

Contoh data dari hasil karya
Nama

: Citra

Periode : Bulan April

Kelas : TK A
Tahun : 2019
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No. Hasil
Karya
Pengamatan
1.

& KD & Indikator

Gambar 12 Gambar anak
Sumber: Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat,
Kemdikbud (2015)

2.
5.

Capaian
Perkembangan

3.15 – 4.15
• Menyebutkan
karya seni rupa
• Menyebutkan
aktivitas seni rupa
• Menggambar
berbagai macam
bentuk yang
beragam
• Menampilkan hasil
karya seni dalam
bentuk gambar

BSH
BSH
BSB
BSB

Dst.
Mengompilasi hasil penilaian data

Semua data yang telah diolah dapat dikumpulkan ke dalam satu format
sehingga mudah untuk dibaca hasil dari capaian kemampuan anak pada tiap
kompetensi dasar. Berikut adalah contoh kompilasi data satu orang anak:
Contoh:
Tabel 9

Contoh kompilasi hasil penilaian data
Nama
Periode

: Citra
: Bulan April

Kelas : TK A
Tahun : 2019

Program
Kompetensi & Ceklis
Pengembangan Indikator
Nilai agama &
moral
Sosial emosional
Kognitif
Bahasa
Fisik Motorik
Seni
3.15 – 4.15

• Menggambar
berbagai
macam
bentuk yang
beragam
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BSH

Catatan
Anekdot

Hasil
Karya

Capaian
Akhir

BSH

BSH

BSH

• Menampilkan BSB
hasil karya
seni dalam
bentuk
gambar
6.

BSB

BSB

BSB

Mengisi data ke dalam Penilaian Perkembangan Anak

Setelah semua data dianalisis langkah selanjutnya semua data dimasukkan ke
dalam format penilaian perkembangan anak. Format perkembangan
digunakan untuk mencatat perkembangan bulanan, juga digunakan untuk
mencatat perkembangan anak selama satu semester. Untuk mengisi kolom
penilaian bulanan dan hasil akhir semester, guru perlu memperhatikan hal-hal
sebagai berikut.
1) Semua data yang diolah dijadikan bahan analisis.
2) Apabila menggunakan guru sentra yang berarti guru sebagai tim,
penilaian ditetapkan secara bersama oleh semua guru yang menangani
anak, sedangkan pengisian laporan dilakukan oleh guru wali.
3) Data capaian perkembangan anak pasti cukup banyak sehingga dalam
satu indikator bisa muncul data berulang-ulang dengan tingkat
pencapaian yang berbeda. Untuk menentukan pengisian pada kolom
capaian

perkembangan,

digunakan

capaian

terbaik

dengan

pengertian kemampuan anak berkembang tersebut. Contoh untuk
kemampuan kemandirian anak: BB-MB-MB-BSH-BSH-BSB diambil BSB
(Berkembang Sangat Baik) artinya kemampuan anak berkembang ke
arah sangat baik.
Tuliskan 6 program pengembangan (nilai agama dan moral, fisik motorik,
social emosional, bahasa, kognitif dan seni). Dalam tiap program
pengembangan masukkan kompetensi dasar yang telah diberikan. Jangan lupa
tulis pula indikator-indikator yang muncul dari kompetensi dasar tersebut.
Apabila ada fakta-fakta dari catatan anekdot atau hasil karya,
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masukkanlah untuk membuktikan kompetensi anak tersebut. Jika memiliki
foto, lampirkanlah.
Contoh LAPORAN PERKEMBANGAN ANAK
Program Perkembangan Seni
Perkembangan seni Ananda Citra berkembangan sesuai harapan. Ananda
mampu menunjukkan kreatifitas dalam berbagai karya. Ananda mampu
menciptakan pola tersendiri dan unik ketika membuat orang-orangan dari
kertas buram yang sudah diberi pola sebelumnya. Setelah selesai, ananda
menggunakan replika orang-orangan yang dibuatnya untuk bermain drama
tentang nahkoda di laut. Ananda meletakkan replika orang tersebut di dalam
kapal yang sudah dibuatnya terlebih dahulu bersama kelompoknya dan
memainkannya seolah-olah ada nelayan dan nahkoda sedang naik kapal di
lautan. Apresiasi seni Ananda juga tampak ketika Ananda menggambar pohon
apel menggunakan krayon.
Ananda membuat bentuk unik sesuai dengan kreasinya sendiri yang mewakili
pohon apel dan buahnya yang ada di gunung dan sungai. Setelah selesai
menggambar ananda menempelkan kertas gambarnya pada sebuah frame yang
sudah disediakan. Kemudian Ananda menempelkan hasil karyanya ke papan
untuk memajang hasil karya. Ananda tampak puas telah menyelesaikan
gambarnya dan memajang hasil karyanya di tempat umum supaya dinikmati
oleh teman-teman. Hal ini menunjukkan bahwa Ananda mampu menunjukkan
karya dan aktivitas seni menggunakan berbagai media. Karya dan aktivitas seni
Ananda juga tampak ketika ananda berperan seolah-olah sebagai seorang
nelayan, ananda mampu berinteraksi dengan meja yang dibalik yang ia
gunakan untuk mewakili sebuah perahu. Ananda juga membuat sendiri alat
pancing dari kertas koran dan tali. Sesekali Ananda memperagakan gerakan
seorang nelayan yang sedang melempar pancing ke laut saat mencari ikan. Hal
ini menunjukkan bahwa ananda adalah anak yang kreatif.
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KESIMPULAN

1.

Keberadaan seni dalam peradaban manusia telah menjadi bagian dari
keberadaan manusia sejak jaman pra sejarah. Kreasi seni menjadi hal
biasa yang manusia lakukan dan menjadikan mereka istimewa. Seni rupa,
musik, tari dan drama merupakan kegiatan bermain bagi anak untuk lebih
mengenal dunianya dan dirinya sekaligus. Anak dapat mengekspresikan
dirinya

melalui

kegiatan

seni

seperti

menggambar,

mewarnai,

membentuk dan membuat prakarya lainnya.
2.

Musik merupakan bagian penting dari pengalaman anak. Dengan bermain
musik akan timbul perasaan senang dan bahagia. Kegiatan musik
memiliki manfaat yang banyak bagi anak. Kegiatan musik yang biasa
dilakukan anak adalah menyanyi, memainkan alat musik dan mengikuti
irama seperti mengikuti ritme dan tempo lewat tepukan tangan,
melakukan gerakan-gerakan dan berpantun. Musik juga berkaitan erat
dengan menari. Dengan menari anak dapat mengembangkan koordinasi
motorik dan aspek emosinya.

3.

Seni drama anak usia dini adalah kemampuan mengekspresikan cerita
melalui aksi dan dialog. Aksi bisa berupa gerakan badan anak yang bisa
mengomunikasikan pesan. Pada permainan seni drama anak-anak
melakoni suatu peran, kemudian bertindak seolah menjadi peran yang
dipilihnya tersebut. Anak berpura-pura menjadi seseorang atau sesuatu
yang berbeda dari diri mereka sendiri, dan mendramatisir. Tujuan
bermain drama pada anak usia dini adalah untuk memahami dan
merespon perasaan orang lain, menempatkan diri dalam peran dan situasi
tertentu,

untuk

memahami

dan

menata

perasaan

diri,

serta

mengekspresikan kata-kata. Bermain drama juga banyak membantu anak
dalam membangun ingatan, perbendaharaan kata serta imajinasi.
Kegiatan ini dapat terbagi menjadi kegiatan bermain peran maupun sosio
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drama. Dengan bermain drama, anak belajar untuk mengembangkan
keterampilan pribadi yang akan membantu mereka menjalani kehidupan
di sepanjang hidup mereka dengan baik dan berhasil.
4.

Pendidikan seni rupa untuk anak TK adalah upaya pemberian
pengetahuan dan pengalaman dasar kegiatan kreatif dengan menerapkan
konsep seni sebagai alat pendidikan. Penerapan konsep seni tersebut
tentunya dengan tetap menciptakan kondisi pembelajaran yang menarik,
menyenangkan di dalam suasana bermain kreatif. Konsep pendidikan
Seni rupa sebagai alat pendidikan di TK diarahkan pada pembentukan
sikap dan kemampuan atau kompetensi kreatif dalam keseimbangan
kompetensi intelektual, sensibilitas, rasional, dan irasional serta
kepekaan emosi. Berkaitan dengan pengembangan kemampuan seni anak
TK, maka pembelajaran seni merupakan sejumlah kegiatan yang dapat
dilakukan oleh anak dengan lebih banyak melibatkan kemampuan
motorik, khususnya motorik halus.
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UMPAN BALIK

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit pembelajaran ini,
Saudara perlu mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil
pengisian instrument ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman
beserta umpan baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan
objektif dan jujur dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang
menurut Saudara tepat.
Tabel 10

Lembar Persepsi Pemahaman Unit Pembelajaran
No.

Aspek
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kriteria
2
3

4

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar
Memahami tahapan aktivitas pembelajaran
yang disajikan dengan baik.
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas.
Memahami dengan baik lembar kerja anak yang
dikembangkan.
Mampu melaksanakan dengan baik lembar kerja
anak yang dikembangkan.
Memahami konten secara menyuluh dengan
baik.
Jumlah
Jumlah Total

Keterangan :
1= tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai
Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
24
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Keterangan Umpan Balik:
Skor Umpan Balik < 70 : Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten,
cara membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian. Saudara perlu membaca ulang unit ini dan mendiskusikannya
dengan dengan fasilitator di PKG (Pusat Kegiatan Gugus) sampai Saudara
memahaminya.
70-79 : Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan penilaian.
Saudara perlu mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan fasilitator
atau teman lain di PKG.
80-89 : Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian dengan baik.
> 90 : Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian dengan sangat baik. Saudara dapat menjadi
fasilitator bagi teman-teman lain di PKG untuk membelajarkan unit ini.
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Besar harapan kami, Unit-unit pembelajaran yang telah dikembangkan ini
dapat menjadi acuan Saudara dalam mengembangkan desain pembelajaran
dan penilaian yang berorientasi Higher Order Thinking Skills/HOTS yang
terintegrasi dengan 5 (lima) unsur utama Penguatan Pendidikan Karakter
(PPK) dan literasi dalam rangka mencapai kecakapan Abad ke-21. Selanjutnya,
saudara dapat menerapkan desain yang telah disusun dalam pembelajaran
kepada anak di kelas masing-masing.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Saudara perlu memahami unit-unit
ini dengan baik. Oleh karena itu, unit-unit perlu dipelajari dan dikaji lebih
lanjut oleh Saudara bersama guru-guru lainnya dalam Program Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran (PKP) di PKG wilayah masing-masing. Saudara
bersama guru-guru lainnya perlu mengkaji dengan baik semua komponen unit
pembelajaran yang disajikan sehingga dapat memudahkan Saudara
mengimplementasikannya di kelas. Selain itu, Saudara dapat mengantisipasi
kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi.
Unit-unit pembelajaran dikembangkan agar memudahkan Saudara dalam
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal ini karena aktivitas
pembelajaran yang disajikan merupakan acuan umum langkah pembelajaran
untuk mencapai masing-masing KD. Saudara perlu memerinci aktivitas
pembelajaran menjadi skenario di dalam RPP agar lebih mudah
diimplementasikan.
Dalam melaksanakan kegiatan praktik sesuai LKA, Saudara dapat memenuhi
kebutuhan alat dan bahan yang digunakan dengan bahan-bahan yang terdapat
dilingkungan

masing-masing

(kontekstual).

Begitu

pula

dalam

mengalokasikan waktu pembelajaran, Saudara dapat menyesuaikannya.
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Selain itu, Saudara dapat mengadaptasi langkah pembelajaran yang disajikan
di unit pembelajaran untuk mengembangkan RPP topik-topik lainnya.
Selama

mengimplementasikan

merefleksikan

dan

unit-unit

mengevaluasi

ini,

keefektifan,

Saudara

perlu

terus

keberhasilan

serta

permasalahannya. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dapat
langsung didiskusikan dengan guru lainnya, instruktur, kepala sekolah, serta
pengawas agar dapat dengan segera menemukan solusinya. Setiap
keberhasilan, permasalahan , dan solusi yang ditemukan selama pembelajaran
perlu Saudara tuliskan dalam bentuk karya tulis best practice atau lainnya.
Pada akhirnya, Saudara dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik,
peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal, sekaligus Saudara
menghasilkan karya tulis yang berguna bagi pengembangan keprofesian.
Dalam rangka perbaikan dan pengembangan unit-unit lainnya, kami
mengaharapkan saran, masukan, dan usulan penyempurnaan yang dapat
disampaikan kepada tim penulis melalui surat elektronik (e-mail).
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