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Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh di Pendidikan Anak Usia Dini Taman Pena 
Kuala 2, sebagian anak masih belum bisa kreatif dalam melakukan kegiatan menggambar 
terutama menggambar sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh gurunya,pada saat 
kegiatan menggambarpun, anak masih sering merasa bosan dan pada akhirnya anakpun 
menggambar asal-asalan tidak sesuai dengan tema yang diberikan oleh gurunya.Tujuan dari 
penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui tentang langkah-langkah persiapan, 
pelaksanaan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan penerapan ekstrakurikuler 
melukis dalam meningkatkan seni dan kreativitas pada pendidikan anak usia dini taman pena 
kuala 2 kabupaten kubu raya. Untuk keperluan tersebut, peneliti melakukan penelitian 
tindakan kelas melalui penerapan ekstrakurikuler menggambar. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, yang dilakukan dalam empat tahap 
yaitu : 1) perencanaan, 2) tindakan, 3) pengamatan, 4) refleksi. Penelitian ini terdiri dari tiga 
siklus, siklus I, Siklus II dan Siklus III. Teknik pengumpulan data dilakukan observasi, pada 
tahap pengamatan oleh peneliti. Analisis data dilakukan secara deskripsi dengan teknik 
presentase. Data pada penelitian tindakan kelas ini adalah data yang diperoleh dari subjek 
penelitian yang terdiri dari satu guru, satu peneliti dan 12 orang anak. Berdasarkan hasil 
penelitian kemampuan menggambar anak, kemampuan anak dalam menjawab pertanyaan 
dari guru dan kemampuan anak dalam mengenal warna dan gambar melalui pembelajarn 
menggambar dari tindakan siklus I sampai dengan tindakan siklus III mengalami peningkatan 
pada siklus ke I 0%,  terjadi peningkatan pada siklus ke II 31,83%, dan terus mengalami 
peningkatan pada siklus ke III 78,13%. 
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Anak usia dini sering disebut 
dengan istilah “golden age” atau usia 
emas, karena pada usia dini anak 
megalami pertumbuhan dan 
perkembangan yang sangat pesat pada 
berbagai aspek. Usia dini terutama di 
bawah dua tahun menjadi masa yang 
paling peka dan potensial bagi anak untuk 
mempelajari sesuatu.  

Usia dini merupakan masa emas 
bagi kehidupan manusia. Masa ini 
merupakan masa yang paling penting 

untuk sepanjang hidupnya, karena masa 
kanak-kanak merupakan pembentukan 
pondasi dan masa kepribadian yang akan 
menentukan pengalaman anak 
selanjutnya. Keberhasilan pembentukkan 
kepribadian anak usia dini, akan 
membawa anak dengan kepribadian yang 
utuh dimasa mendatang. 

Maka dengan itu diadakannya 
suatu pendidikan anak usia dini yang 
bertujuan untuk mengembangkan potensi 
anak seperti yang telahh di jelaskan 



Muniah (2013:1) Pendidikan bertujuan 
untuk mengembangkan potensi anak agar 
menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Dengan itu salah satu cara 
mengembangkan seni dan kreativitas anak 
dapat dikembangkan melalui 
ekstrakurikuler. Daryanto (dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia 2002:184) 
kegiatan ekstrakurikuler yaitu suatu 
kegiatan yang berada di luar program 
yang tertulis didalam kurikulum seperti 
latihan kepemimpinan dan pembinaan 
siswa. Memperluas diri ini dapat 
dilakukan dengan memperluas wawasan 
pengetahuan dan mendorong pembinaan 
sikap dan nilai-nilai. 

Disinilah guru sebagai pendidik 
memiliki peran yang sangat besar, 
disamping sebagai fasilitator dalam 
pembelajaran anak, juga sebagai 
pembimbing dan mengarahkan anaknya 
sehingga menjadi manusia yang 
mempunyai pengetahuan luas baik 
pengetahuan agama, kecerdasan, 
kecakapan hidup, keterampilan, budi 
pekerti luhur dan kepribadian baik bisa 
membangun dirinya untuk lebih baik dari 
sebelumnya serta memiliki tanggung 
jawab besar dalam, pembangunan bangsa. 

Berdasarkan hasil observasi yang 
di lakukan pada hari Jum’at Tanggal 14 
Maret 2014 pada Pendidikan Anak Usia 
Dini Taman Pena Kuala 2  Kabupaten 
Kubu Raya, pada PUAD ini yang terdiri 
dari 12 orang anak yang berusia 5-6 tahun, 
yaitu sebagian anak masih belum bisa 
kreatif dalam melakukan kegiatan 

menggambarterutama menggambarsesuai 
dengan tema yang telah ditentukan oleh 
gurunya,pada saat kegiatan melukispun 
anak masih sering merasa bosan dan pada 
akhirnya anakpun menggambarasal-asalan 
tidak sesuai dengan tema yang diberikan 
oleh gurunya. Maka dampak yang 
ditimbulkan dari hal tersebut adalah anak 
kurang menunjukkan keaktivan dan 
kreatif dalam kegiatan yang diterapkan 
oleh gurunya. Bahkan anak kurang 
percaya diri dalam melakukan aktivitas 
yang di berikan, baik pada saat belajar 
maupun pada saat melakukan kegiatan. 
Dan kenyataannya pada Pendidikan Anak 
Usia Dini Taman Pena  ini juga belum 
pernah melakukan kegiatan 
ekstrakurikuler menggambar, dimana 
kegiatan ini yang akan berperan penting 
untuk membantu guru dalam  
meningkatkan seni dan kreativitas anak. 

Menanggapi permasalahan 
tersebut, peneliti tertarik untuk 
mengadakan Penerapan  ekstrakurikuler 
menggambar, dimana Penerapan  kegiatan 
ekstrakurikuler ini sangat berperan 
penting dalam melatih kepercayaan diri 
dan menumbuhkan keberanian anak untuk 
menunjukkan bakat dan kemampuannya. 
Anak yang dilatih sejak usia dini, akan 
menimbulkan rasa percayaan diri untuk 
berekspresi sehingga memunculkan suatu 
kreativitas-kreativitas menarik dalam 
perkembangannya. Berdasarkan hal 
tersebut, penelitian mengenai Penerapan 
Ekstrakurikuler Menggambar Dalam  
Meningkatkan Seni dan Kreativitas Pada 
Pendidikan Anak Usia Dini Taman Pena 
Kuala 2  Kabupaten Kubu Raya  perlu 
dilakukan. 

Secara umum fokus penelitian ini 
adalah “Bagaimanakah Penerapan  
Ekstrakurikuler Menggambar Dalam 
Meningkatkan Seni dan Kreativitas Pada 
Pendidikan Anak Usia Dini  Taman Pena 

Kuala 2  Kabupaten Kubu Raya ?” 
Dengan sub-sub fokus penelitian di atas 
maka yang menjadi pertanyaan adalah: 

1. Bagaimanakah Persiapan Penerapan 
ekstrakurikuler menggambar dalam 



meningkatkan seni dan kreativitas Pada 
Pendidikan Anak Usia Dini Taman Pena  
Kuala 2  Kabupaten Kubu Raya? 

2. Bagaimanakah Pelaksanaan Penerapan  
Ekstrakurikuler menggambar Dalam 
Meningkatkan Seni dan Kreativitas Pada 
Pendidikan Anak Usia Dini Taman Pena  
Kuala 2  Kabupaten Kubu Raya? 

3. Bagaimanakah Evaluasi Terhadap 
Perencanaan dan Penerapan 
ekstrakurikuler menggambar dalam 
meningkatkan seni dan kreativitas 
Pada Pendidikan Anak Usia Dini 
Taman Pena  Kuala 2  Kabupaten 
Kubu Raya? 

 
 

 
Yulistine (2012:3) kegiatan 

ekstrakur2ikuler merupakan kegiatan 
tambahan di suatu lembaga pendidikan, 
yang dilaksanakan diluar kegiatan kurikuler. 
Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar 
siswa dapat mengembangkan kepribadian, 
bakat, dan kemampuannya di berbagai 
bidang di luar akademik. Ekstrakurikuler 
sendiri artinya kegiatan yang dilakukan 
siswa sekolah di luar jam belajar kurikulum 
standar. Kegiatan ini ada pada setiap 
jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar 
sampai universitas. 

Memperluas diri ini dapat dilakukan 
dengan memperluas wawasan pengetahuan 
dan mendorong pembinaan sikap dan nilai-
nilai. Pengertian ekstrakurikuler menurut 
Daryanto (dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia 2002:184)  yaitu suatu kegiatan 
yang berada di luar program yang tertulis 
didalam kurikulum seperti latihan 
kepemimpinan dan pembinaan siswa.  

Fungsi kegiatan ekstrakurikuler 
yang dijelaskan oleh Sumarna (2006:10) 
yaitu: “Kegiatan ekstrakurikuler yang 
dimaksudkan untuk lebih mengaitkan antara 
pengetahuan yang diperoleh dalam program 
kurikulum dengan keadaan dan kebutuhan 
lingkungan”. Berdasarkan uraian tersebut, 
maka dapat disimpulkan bahwa fungsi 
ekstrakurikuler adalah sebagai sarana 
penunjang bagi proses pembelajaran yang 
dilaksanakan di sekolah yang berguna untuk 
mengaplikasikan teori dan praktik yang 
telah diperoleh sebagai hasil nyata proses 
pembelajaran. Semua kegiatan yang 

dilakukan memiliki tujuan, karena tanpa 
tujuan yang jelas, kegiatan tersebut akan sia-
sia. 

Menurut Aaolihin (2013:1) 
menggambar adalah kegiatan membuat 
bentuk-bentuk sesuai imajinasi anak, baik 
yang dilihat langsung atau berasal dari 
hayalannya. "Berbeda dengan kegiatan 
mewarnai yang melatih keterampilan 
motorik halus saja, aktivitas menggambar 
melibatkan aspek kognisi yaitu persepsi 
bentuk, koordinasi visual motorik, dan 
tentu melibatkan imajinasi anak. 

Widia (2008:8) seni dan 
kreativitas adalah kegiatan manusia dalam 
mengekspresikan pengalaman hidup dan 
kesadaran artistiknya yang melibatkan 
kemampuan keterampilan teknik untuk 
menciptakan karya yang memiliki fungsi 
personal atau social dengan menggunakan 
berbagai media.Seni bagi anak-anak 
merupakan kegiatan bermain, berekspresi 
dan kreatif yang menyenangkan. 

Widia (2008:9)  uraian mengenai 
sifat dasar seni dan kreatifitas adalah 
sebagai berikut : 

a. Ciri pertama adalah sifat kreatif dari seni. 
Seni merupakan suatu rangkaian kegiatan 
manusia yang selalu mencipta realitas 
baru, sesuatu apapun (gambaran, pahatan, 
lagu, tarian, musik, dan sebagainya) yang 
tadinya belum ada atau belum pernah 
muncul dalam gagasan seseorang. 

b. Ciri kedua adalah sifat individualitas dari 
seni. Karya seni diciptakan oleh seorang 
seniman merupakan karya yang berciri 
personal. 

	

	

	



Untuk mendukung aktivitas 
ekstrakurikuler menggambar anak dalam 
menggambar, guru dapat melakukan 
beberapa hal di bawah ini: 

1) Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. 
Seperti cat air/minyak, kuas, pensil, 
krayon, kertas dll. jangan lupa, alat yang 
disiapkan harus aman untuk mereka. 

2) Biarkan mereka menggambar yang 
mereka mau, jangan contohkan gambar 
pada anak. 

3) Beri ruang untuk menggambar dan 
menggambar. Jangan marahi anak jika 
ruangan menjadi berantakan ketika 
menjadi studionya. 

4) Beri pujian untuk semua gambarnya. 
5) Ajak anak untuk bercerita tentang 

gambarnya. 
6) Buat  variasi aktivitas agar anak tak bosan, 

misalnya menggambar dengan jari, 
dengan ditiup, cetakan. 
 

METODE 
Metode yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Sukmadinata (2013:72) menyatakan penelitian 
deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang 
paling dasar ditujukan untuk mendeskriptifkan 
atau menggambarkan fenomena-fenomena 
yang ada, baik fenomena yang bersifat 
alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian 
ini mengkaji bentuk, aktifitas, karakteristik, 
perubahan, hubungan, kesamaan dan 
perbedaannya dengan fenomena lain. 

Jenis penelitian yang digunakan 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (cllasroom 
Action Research). Menurut Arikunto (2009:3) 
Penelitian tindakan kelas merupakan suatu 
pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa 
sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan 
dan terjadi dalam sebuah kelas secara 
bersamaan.  

Dalam penelitian ini penulis akan 
berusaha mendeskripsikan tentang Penerapan  
Ekstrakurikuler menggambar Dalam 
Meningkatkan seni dan kreativitas dan 

Kreativitas Pada Pendidikan Anak Usia Dini 
Taman Pena Kuala 2 Kabupaten Kubu Raya. 
Dengan upaya meningkatkan seni dan 
kreativitas anak usia dini dalam Penerapan  
ekstrakurikuler menggambar ini peneliti akan 
berusaha meningkatkan imajinasi dan 
keterampilan anak melalui seni menggambar. 

 
PEMBAHASAN 
Adapun persentase peningkatan 
kemampuan seni dan kreativitas anak 
secara keseluruhan dari siklus I ke siklus 
II anak yang sudah berkembang sesuai 
harapan (BSH) yaitu 36,37%, dari siklus 
II ke siklus III anajk yang sudah 
berkembang sesuai Harapan (BSH) yaitu 
38,63%, jadi dari siklus I sampai siklus III 
anak yang sudah berkembang sesuai 
harapan (BSH) mengalami peningkatan 
yang sangat signifikan yaitu sebesar 
36,37%. 
Kemampuan menyebutkan dan 
membedakan gambaran, kemampuan 
mengenal warna pada gambaran, 
kemampuan megambar dengan baik dan 
rapi, kemampuan megambar gambar 
sesuai dengan gambaryang di berikan, dari 
siklus I sampai siklus III pertemuan I dan 
II terus mengalami peningkatan dengan 
peningkatan tertinggi adalah 50%. 

KESIMPULAN  
Dari hasil evaluasi, Tercapainya 

kemampuan kognitif anak adalah 75% 
sebagaimana yang telah peneliti sebutkan 
sebelumnya, adapun kemampuan kognitif 
anak setelah diberi tindakan dari siklus I 
sampai dengan siklus III berhasil 
mengalami peningkatan yang sangat 
maksimal dengan rata-rata paling tinggi 
sebesar 78,13% dapat dilihat pada rata-
rata siklus III. 

 
SARAN 
Berdasarkan pembahasan pada hasil 
perbaikkan maka diberikan saran sebagai 
berikut: 

	



1. Bagi guru 
Hasil penelitian ini diharapakan 

dapat dijadikan tolak ukur akan 
pentingnya pembelajaran ekstrakurikuler 
menggambar sehingga anak mendapatkan 
pembelajaran dan pengetahuan yang 
menarik di luar kegiatan sekolahnya, anak 
akan lebih leluasa dan merasa nyaman 
pada saat kegiatan pembelajaran. 
Pembelajaran pun menjadi lebih aktif dan 
menyenangkan sesuai dengan prinsip 
pembelajaran di Pendidikan Anak Usia 
Dini Taman Pena Kuala  

 
2. Bagi Kepala Pendidikan Anak Usia Dini 

Kepala PAUD sebagai 
penyelenggara program pendidikan di 
Pendidikan Anak Usia Dini Taman Pena 
Kuala 2 hendaknya mendukung upaya 
guru dalam memilih dan menerapkan 
kegiatan ekstrakurikuler menggambar 
dengan memfasilitasi guru mengikuti 
berbagai pelatihan kreativitas untuk anak 
usia dini. Melukis yang bervariasi akan 
merangsang anak untuk lebih ingin tahu 
dan lebih mengenal apa-apa yang ada di 
sekitarnya,  sehingga anak dapat 
meningkatkan kemampuan kreativitas dan 
seninya.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Adanya hasil penelitian yang 

membuktikan bahwa melalui penerapan 
ekstrakurikuler menggambar, dapat 
meningkatkan seni dan kreativitas anak 
melalui menggambar, mewarnai, serta 
mengenal gambar pada anak usia 5-6 
tahun, diharapkan bagi peneliti 
selanjutnya dapat mengangkat kembali 
permasalahannya yang ada tetapi dengan 
kegiatan yang lain, sehingga memberi 
masukan atau temuan-temuan baru 

khususnya dalam meningkatkan 
kemampuan melukis anak usia 5-6 tahun 
sebagai  tahap awal untuk perkembangan 
motorik anak yang optimal. 
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