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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa 
pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan seni rupa anak Kelompok B TK Dharma 
Wanita Bangoan masih menggunakan metode belajar yang masih kurang menarik. Akibatnya 
suasana kelas menjadi monoton, pasif dan membosankan yang membuat anak menjadi jenuh. 
Hal tersebut terlihat dari hasil pengamatan yang menunjukkan pembelajaran masih rendah. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pembelajaran melalui kegiatan membatik 
dapat meningkatkan kemampuan seni rupa pada anak Kelomok B TK Dharma Wanita 
Bangoan Kecamatan Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Tahun 
Pelajaran 2017/2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas. 
Subjek penelitian ini adalah anak Kelompok B TK Dharma Wanita Bangoan dengan jumlah 
peserta didik 18 anak, terdiri dari 8 anak laki-laki dan 10 perempuan. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Instrumen dalam penelitian ini antara lain, lembar penilaian 
hasil karya, lembar penilaian observasi guru. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
dapat disimpulkan bahwa kemampuan seni rupa dapat ditingkatkan melalui kegiatan 
membatik. Berkembangnya kemampuan seni rupa  anak dapat ditunjukkan dari data 
kemampuan seni rupa pada kondisi pra tindakan ketuntasan belajar anak mencapai 33%, 
meningkat pada siklus I ketuntasan belajar anka didik mencapai 50%, meningkat pada siklus 
II menjadi 67%, dan pada siklus III ketuntasan belajar anak didik mencapai 78%. Sehingga 
hipotesis tindakan dalam penelitian ini dapat diterima.Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
pembelajaran melalui kegiatan membatik dapat meningkatkan kemampuan seni rupa pada 
anak Kelompok B TK Dharma Wanita Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten 
Tulungagung Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 
 
                  KATA KUNCI  : Kemampuan seni rupa, membatik 
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A. PENDAHULUAN 

Perkembangan seni pada anak usia dini 

ditingkatkan melalui kegiatan yang terkoordinir 

antara perkembangan kepribadian dan 

pengalaman anak. Melalui seni dalam 

membatik ini memberikan kesempatan 

mengembangkan fantasi serta kreatifitas 

dengan berbagai cara dan juga mereka akan 

belajar bagaimana cara mengekspresikan diri, 

minat, kemampuan, serta ketrampilan mereka. 

Menurut Widya (2015:15) Seni rupa adalah 

suatu konsep atau bentuk seni yang diciptakan 

untuk memenuhi kebutuhan fungsi ekspresi dan 

fungsi terapan melalui berbagai medium dalam 

wujud dua dimensi, tiga dimensi atau multi 

dimensi yang dapat direspon secara indrawi 

oleh publik seni. Dalam hal ini perkembangan 

seni yang akan dikembangkan utamanya yaitu 

dalam hal membatik. Tjahjani (2013:3) 

menyatakan bahwa kata batik sendiri berasal 

dari bahasa jawa kuno “mbatik” yang artinya 

membuat titik. Kata itu mempunyai pengertian 

berhubungan dengan suatu pekerjaan halus, 

lembut dan kecil yang mengandung keindahan. 

Adapun beberapa teknik membatik menurut 

Tjahjani (2013:50-52) yaitu : 1) Batik tulis 

merupakan batik yang dibuat dengan cara 

dicanting, 2) Batik Cap adalah kain mori di cap 

saja tanpa disempurnakan dengan canting, 3) 

Batik cap dan tulis, kain mori biasanya tidak 

digambari terlebih dahulu, tetapi langsung di 

cap. Beberapa perlengkapan membatik menurut 

Haidar (2009:27-37) antara lain 1) Gawangan 

adalah perkakas untuk menyangkutkan dan 

membentangkan mori sewaktu di batik.  

 

Gawangan dibuat dari bahan kayu, atau bambu. 

2) Bandul yang dibuat dari timah, kayu, atau 

batu yang dikantongi, 3) Wajan/Panci adalah 

perkakas untuk mencairkan “malam” terbuat 

dari logam baja, atau tanah liat, 4) 

Anglo/kompor adalah alat perapian sebagai 

pemanas malam, 5) Taplak adalah kain untuk 

menutup paha si pembatik supaya tidak kena 

tetesan “malam” panas sewaktu cnting ditiup 

atau waktu membatik, 6) Saringan 

“malam”adalah alat untuk menyaring malam 

panas yang banyak kotorannya, 7) Canting 

adalah alat untuk membatik terbuat dari bambu, 

berkepala tembaga serta bercerat atau bermulut 

 8) Dingklik atau lincak sebagai tempat duduk 

si pembatik, 9) Lilin (malam) adalah salah satu 

komponen untuk membuat kain batik, 10) Pola 

adalah suatu motif batik dalam mori ukuran 

tertentu sebagai contoh motif batik yang akan 

dibuat, 11) Mori adalah bahan baku batik dari 

katun. Manfaat dalam menerapkan kegiatan 

mambatik bagi anak yaitu untuk meningkatkan 

perkembangan afektif, kognitif, psikomotorik 

anak dan mengenal warisan budaya Indonesia, 

selain itu membatik dapat meningkatkan 

kelenturan jari anak. 

Di TK Dharma Wanita Bangoan 

kemampuan seni rupa melalui kegiatan 

membatik sangat rendah disebabkan  oleh  

kurang  menariknya  pembelajaran  didalam  

kelas  seperti  guru hanya meminta anak 

mengerjakan buku kegiatan tanpa menjelaskan 

terlebih dahulu, dan pengembangan kreativitas 
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dalam pembelajaran membatik hanya 

menggunakan media kertas, sehingga proses  

pembelajaran terlihat monoton dan membuat 

anak cepat bosan untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

Dari 18 anak di kelompok B2 yang 

terdiri dari 8 anak laki-laki dan 10 anak 

perempuan yaitu BB ada 7 anak, MB ada 5 

anak, BSB ada 2 anak dan BSH ada 4 anak. 

Adapun hambatan yang dialami anak sehingga 

hasil perkembangan seni rupa belum 

maksimal dikarenakan beberapa faktor 

diantaranya anak hanya diberikan kegiatan 

mewarnai gambar di LKA, anak hanya 

melakukan kegiatan menggambar bebas sesuai 

perintah guru. Dengan melihat potensi daerah 

sekitar pengrajin membatik oleh karena itu 

dipilih kegiatan membatik untuk 

pengembangan kemampuan seni rupa 

 

II. METODE 

A. Subyek dan Setting Penelitian 

Tempat penelitian ini di Tk Dharma 

Wanita Bangoan Kecamatan Kedungwaru  

Kabupaten Tulungagung. Tk Dharma Wanita  

Bangoan didirikan tahun 1983, jumlah murid 

pada saat ini 53 anak dengan rincian 

kelompok A sebanyak 18 anak dan kelompok 

B 35 anak. Pada saat ini jumlah guru pendidik 

ada 6 guru.    

Subyek dari penelitian ini adalah anak 

kelas B Tk Dharma Wanita Desa Bangoan 

Kecamatan Kedungwaru dengan jumlah 18 

anak yang terdiri dari 8 anak laki-laki dan 10 

anak perempuan. Penelitian ini dilaksanakan 

pada semester II tahun ajaran 2017/2018 yang 

bertujuan untuk meningkatkan  kemampuan  

 

seni rupa melalui  kegiatan  membatik.  

B. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini menggunakan 

penelitian tindakan kelas (PTK), mengacu pada 

rancangan model Kemmis dan Mc Taggart  

(dalam Arikunto, 2010: 137) yang menyatakan 

bahwa setiap siklus PTK terdiri dari 4 tahap 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 

dan refleksi. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Pembahasan 

Siklus I 

Berdasarkan hasil dari siklus I 

prosentase anak kelompok B di TK 

Dharma Wanita masih belum memenuhii 

ketuntasan belajar dalam mengembangkan 

kemampuan seni rupa diperoleh 

prosentase: 

 

BB(1) MB(2) BSH (3) BSB (4) 

17% 33% 33% 17% 

 

 Dari tabel di atas terlihat bahwa 

terdapat peningkatan kemampuan anak 

dalam hal seni rupa utamanya membatik. 

Pada siklus I diperoleh prosentase 

ketuntasan belajar anak didik masih 

mencapai 50%. Adapun berdasarkan hasil 
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pengamatan terhadap pelaksanaan proses 

kegiatan pembelajaran pada siklus ini 

terdapat temuan-temuan sebagai berikut :a) 

kegiatan anak dalam pembelajaran masih 

sering dibantu oleh guru, b) hasil karya 

anak belum sesuai dengan apa yang telah 

dijelaskan oleh guru. Dalam hal ini peneliti 

akan mencari solusinya dan melakukan 

perbaikan pada siklus berikutnya. 

Siklus II 

Berdasarkan hasil dari siklus II prosentase 

anak kelompok B di TK Dharma Wanita masih 

belum memenuhi ketuntasan belajar dalam 

mengembangkan kemampuan seni rupa yaitu 

diperoleh prosentase : 

 

BB(1) MB(2) BSH (3) BSB (4) 

0% 33% 28% 39% 

 

 Dari tabel di atas terlihat terjadi 

peningkatan bila dibandingkan dengan siklus I 

pada siklus II diperoleh prosentase ketuntasan 

belajar anak didik mencapai 67%. Namun  

kegiatan pembelajaran ini belum tuntas dan 

akan diadakan perbaikan pada siklus III. 

Adapun berdasarkan hasil pengamatan terhadap 

pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran pada 

siklus ini terdapat temuan-temuan sebagai 

berikut : a) kegiatan anak dalam pembelajaran 

sudah lebih meningkat, meskipun masih 

terdapat beberapa anak yang masih sering 

dibantu oleh guru, b) anak sudah mulai mampu 

membatik dengan baik. 

 

Siklus III 

Berdasarkan hasil siklus III prosentase anak 

kelompok B di TK Dharma Wanita sudah 

memenuhi ketuntasan belajar dalam 

mengembangkan kemampuan seni rupa yaitu  

diperoleh prosentase : 

 

BB (1) MB (2) BSH (3) BSB (4) 

0% 22% 28% 50% 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil 

kemampuan seni rupa anak dalam hal 

membatik mengalami peningkatan, dan pada 

siklus III diperoleh prosentase ketuntasan 

belajar anak didik mencapai 78%. Dengan 

demikian penelitian ini dapat dikatakan berhasil 

dengan baik.  

Kemampuan seni rupa melalui kegiatan 

membatik pada anak kelompok B TK Dharma 

Wanita Bangoan dari Siklus I, Siklus II, dan 

Siklus III dapat di prosentasikan melalui tabel 

berikut : 

Tabel 4.9 
Rekapitulasi Hasil Penelitian Kemampuan 
Anak Pra-siklus, Siklus I, Siklus II, Siklus 

III 
No.  Aspek 

yang 
diamati 

PRA 
TINDAKAN 

SIKLUS 
I 

SIKLUS 
II 

SIKLUS 
III 

1. BB (1) 39% 17% 0% 0% 

2. MB (2) 28% 33% 33% 22% 

3. BSH 
(3) 

22% 33% 28% 28% 

4. BSB 
(4) 

11% 17% 39% 50% 

JUMLAH 100% 100% 100% 100% 
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Dari hasil tabel rekapitulasi di atas 

terlihat bahwa kemampuan seni rupa anak 

dapat dikembangkan melalui kegiatan 

membatik. Data tabel tersebut dapat disajikan 

dalam diagram batang  di bawah ini : 

Gambar. 4.1 
Perbandingan Prosentase 

Peningkatan Kemampuan Seni 
Rupa Anak Pada Pra Tindakan 

sampai dengan Siklus III 
 

  

Berdasarkan diagram batang diatas diketahui 

bahwa terjadi peningkatan ketuntasan belajar 

anak didik, mulai dari pra tindakan sampai 

siklus III dengan prosentase ketuntasan belajar 

mencapai 78%. Sudah mencapai standar 

ketuntasan 75%. 

B. Pengambilan Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan paparan hasil 

peneliti dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran melalui membatik dapat 

meningkatkan kemampuan seni rupa anak 

Kelompok B2 TK Dharma Wanita Bangoan. 

Sehingga hipotesis yang berbunyi tindakan 

pembelajaran melalui membatik dapat 

meningkatkan kemampuan seni rupa anak 

Kelompok B2 TK Dharma Wanita Bangoan 

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten 

Tulungagung Tahun Pelajaran 2017/2018 

DITERIMA. 
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