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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di usia taman kanak-kanak atau PAUD tidak pernah lepas dari pembelajaran 

Seni Rupa. Dalam pembelajaran Seni Rupa di sekolah taman kanak-kanak 

meliputi menggambar, mewarnai, melukis, serta membuat kerajinan. Namun 

pembelajaran menggambar mungkin bagi sebagian orang tua kesannya dianggap 

biasa saja, padahal memiliki banyak manfaat untuk anak terutama usia taman 

kanak-kanak. Manfaat tersebut di antaranya adalah dapat melatih kemampuan 

motorik halus, bercerita, mengarang, berimajinasi, serta melatih kesabaran dan 

ketelitian. Tabrani (2001, Hlm. 10) “Tak ada yang tak suka menggambar. Bila ada 

anak yang tidak suka menggambar, pasti ada sebabnya. Oleh karena itu kegiatan 

seni rupa hampir selalu ada pada semua sanggar kegiatan anak. Disaat 

menggambar, eksperimen, ekspresi, kreasi melebur dalam permainan 

menggambar yang sekaligus merupakan proses belajar”. 

Kamal (2010, hlm. 42) “dalam rangka mengoptimalkan perkembangan anak 

dan memenuhi karakteristik anak yang merupakan individu yang mempunyai 

pengalaman dan pengetahuan yang berbeda, maka perlu dilakukan usaha dengan 

memberikan rangsangan-rangsangan serta dorongan dan dukungan terhadap 

anak”. Ada beberapa pembelajaran yang dilakukan untuk dapat merangsang, dan 

dukungan terhadap anak supaya bisa berkembang dengan optimal salah satunya 

adalah pembelajaran menggambar.   

Bagi para orang tua yang memahami manfaat pembelajaran menggambar, tidak 

sedikit memasukan anaknya ke lembaga-lembaga kursus menggambar. Berbagai 

tujuan orang tua yang ingin dicapai ketika anaknya belajar menggambar di 

lembaga kursus tersebut. Dalam hal ini ada orang tua yang anaknya ingin sekedar 

bisa menggambar, ada yang ingin anaknya bisa berprestasi dalam lomba 

menggambar, ada yang ikut belajar menggambar karena anaknya hobi 

menggambar, atau bahkan ada yang ingin anaknya belajar menggambar untuk 

terapi motorik halus, dan sebagainya. 
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Akhir-akhir ini penulis menjumpai banyak bermunculan sanggar-sanggar 

gambar atau ekstrakulikuler menggambar di sekolah TK/PAUD terutama di Kota 

Bandung, di antaranya ada Global Art, Dynosaurus, Rumah Pensil, Tiga Warna, 

Imagine, dan sebagainya. Sanggar tersebut menawarkan berbagai keunggulannya 

masing-masing. Pembelajaran ini biasanya dilakukan setelah jam belajar sekolah. 

Tentunya ada biaya tambahan untuk mengikuti pembelajaran di sanggar (kursus) 

atau ekstrakulikuler ini. Dengan biaya yang bervariasi dan berbeda-beda, harapan 

orang tua memasukan anaknya ikut kursus menggambar ini supaya anaknya bisa 

berkembang dengan optimal. 

Di sanggar gambar guru atau pengajarnya juga dari berbagai latar belakang 

pendidikan. Di antaranya, ada yang lulusan sarjana pendidikan seni rupa, ada yang 

dari lulusan seni rupa non kependidikan, ada yang bukan sarjana tetapi bisa 

menggambar (otodidak), bahkan ada juga dari lulusan sarjana selain seni rupa 

tetapi bisa menggambar, dan sebagainya. Hal ini juga dipertanyakan orang tua 

mengenai kompetensi profesional gurunya, apakah berpengaruh terhadap ekspresi 

gambar anak usia dini?. Karena kenyataannya di sanggar atau tempat kursus 

gambar terutama di Kota Bandung yang penulis jumpai, banyak guru-guru 

sanggar yang memiliki latar belakang pendidikan serta kompetensi yang berbeda-

beda. 

Selain itu karya gambar yang dihasilkan anak yang belajar menggambar di 

sanggar beraneka ragam pula. Ekspresi gambar anak tersebut setiap sanggar 

gambar memiliki keunikannya masing-masing. Akan tetapi karya gambar yang 

dihasilkan anak juga mendapat berbagai persepsi dari orang tua, ada yang 

mempersepsikan gambar anaknya baik dan ada pula kurang baik 

mempersepsikannya. Terkadang ada yang mempercayakan kalau gurunya dari 

lulusan tertentu, maka anak yang belajar pada guru tersebut menghasilkan karya 

yang bagus. Permasalahan tersebut menurut penulis belum adanya solusi. 

Berawal dari profesi penulis di dunia pendidikan, salah satunya adalah 

mengajar menggambar di salah satu sekolah taman kanak-kanak dan tempat 

kursus gambar di Kota Bandung. Untuk itu Penulis tertarik untuk mengangkat 

fenomena di atas untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, yakni pengaruh 

kompetensi profesional guru sanggar terhadap ekspresi gambar anak usia dini di 
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Kota Bandung. Sanggar gambar yang akan dijadikan penelitian oleh penulis 

adalah Sanggar Bale Seni Barli, Rumah Pensil, dan Tiga Warna. Pemilihan 

sanggar tersebut karena menurut penulis peminat belajar menggambar di tingkat 

usia dininya dari tahun ke tahun selalu banyak, karena tidak semua sanggar 

terdapat anak didik usia dini yang banyak.  

Sedelumnya terdapat hasil penelitian yang dianggap berkaitan dengan 

penelitian tentang pengaruh kompetensi profesional guru sanggar terhadap 

ekspresi gambar anak. Penelitian tersebut adalah hasil penelitian Tesis Win Utari 

Subandrio (2015) Program Studi Pendidikan Seni dengan judul Profesionalitas 

Guru Seni Budaya dalam Implementasi Kurikulum 2013 di Tingkat SMA 

Kabupaten Bandung. Dari hasil penelitian tersebut didapat bahwa tingkat 

profesionalitas guru seni budaya dalam implementasi kurikulum 2013 di 

Kabupaten Bandung masih terbilang cukup. Hal ini disebabkan oleh waktu 

penerapannya yang masih terbilang singkat juga pemahaman guru tentang 

kurikulum 2013 yang belum dipahami betul-betul.  

Penelitian yang lakukan oleh Win Utari Subandrio merupakan salah satu acuan 

atau referensi penulis untuk mendapatkan data tentang kompetensi profesional 

guru, namun dalam penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dari 

segi pembahasan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini akan difokuskan 

pada anak usia dini, yaitu pengaruh kompetensi profesional guru sanggar terhadap 

ekspresi gambar anak usia dini di Kota Bandung. 

Agar pelaksanaan penelitian ini lebih terarah, maka secara terperinci 

identifikasi masalah dalam penelitian ini dibatasi dengan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kompetensi profesional guru sanggar gambar Bale Seni Barli, 

Rumah Pensil, dan Tiga Warna di Kota Bandung? 

2. Bagaimana ekspresi gambar anak usia dini di sanggar gambar Bale Seni Barli, 

Rumah Pensil, dan Tiga Warna di Kota Bandung? 
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3. Bagaimana pengaruh kompetensi profesional guru sanggar gambar Bale Seni 

Barli, Rumah Pensil, dan Tiga Warna terhadap ekspresi gambar anak usia dini 

di Kota Bandung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka melalui penelitian ini tujuan 

yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan kompetensi profesional guru sanggar gambar Bale 

Seni Barli, Rumah Pensil, dan Tiga Warna di Kota Bandung. 

2. Untuk menganalisis ekspresi gambar anak usia dini di sanggar gambar Bale 

Seni Barli, Rumah Pensil, dan Tiga Warna di Kota Bandung. 

3. Untuk menemukan adanya pengaruh kompetensi profesional guru sanggar 

gambar Bale Seni Barli, Rumah Pensil, dan Tiga Warna terhadap ekspresi 

gambar anak usia dini di sanggar atau kursus gambar Kota Bandung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yang ingin dicapai adalah: 

1. Manfaat Bagi Penulis 

a. Menambah pengetahuan tentang pembelajaran anak usia dini, terutama bidang 

seni rupa. 

b. Menambah wawasan tentang pembelajaran yang variatif dari berbagai 

kompetensi profesional guru sanggar gambar di Kota Bandung. 

c. Mengenali ekspresi anak usia dini melalui media gambar. 

 

2. Manfaat untuk Dunia Pendidikan Seni 

Menjadi karya tulis yang bermanfaat untuk dibaca, dapat menambah 

pengetahuan, dan dipraktekkan dalam pembelajaran menggambar anak usia dini 

terutama pada sanggar atau kursus gambar. Sehingga dapat membantu 

meningkatkan kualitas pendidikan seni nonformal di Indonesia, khususnya di 

Kota Bandung. 
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3. Bagi Peningkatan Kualitas Pendidik Seni, Lembaga Pendidik Seni, dan 

Tenaga Kependidikan 

Memberikan informasi kepada peneliti atau calon peneliti pendidik seni 

tentang pengaruh kompetensi profesional guru sanggar dengan kualitas gambar 

hasil belajar siswanya di lembaga atau kursus gambar. 

4. Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan serta referensi bagi masyarakat tentang kompetensi 

profesional guru sanggar terhadap kualitas gambar anak usia dini. Hal ini akan 

menjadi acuan masyarakat untuk lebih meningkatkan pendidikan anaknya, 

terutama pendidikan seni pada anak usia dini. 

 

E. Sistematika Penulisan 

1. Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

2. Bab II Kajian Teori 

Pada bab ini dijelaskan kajian atau landasan teori yang digunakan dan menjadi 

tolak ukur penulis dalam menyusun penelitian tesis. 

3. Bab III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini menjelaskan kegiatan atau cara-cara penulisan penelitian supaya 

mendapat sumber data yang sesuai dengan masalah yang dianalisis. 

4. Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada bab ini membahas dan memaparkan hasil analisis pengaruh kompetensi 

profesional guru sanggar terhadap ekspresi gambar anak usia dini di Kota 

Bandung. 

5. Bab V Simpulan dan Saran 

Pada bab ini memaparkan tentang hasil temuan dan pandangan penulis 

mengenai pengaruh kompetensi profesional guru sanggar terhadap ekspresi 

gambar anak usia dini di Kota Bandung. 

 


