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Abstract---- Art in education functions as a medium to 
fulfill the functions of children's development, both 
physical and mental. In early childhood, art is fun, 
creative expression and play activities. Children learn 
about many things through art activities. Based on this, 
educators should be able to design meaningful and fun art 
activities, while at the same time developing all aspects 
of child development. In accordance with the 2013 
PAUD curriculum, learning with an integrated thematic 
approach can be one way to develop these artistic 
activities into meaningful and whole activities. This 
research was made as a reflection of self and to prove that 
the integrated thematic approach that is packaged in the 
form of group activity projects can develop many aspects 
of development in children. This research was made 
based on events found in the planning process and 
implementation of art learning through a large work 
project conducted at GagasCeria Preschool Bandung by 
using a class action research method which was carried 
out in three cycles in two themes. The activities carried 
out consist of planning, implementing, and evaluating. 
The result of repeated reflections is the discovery of an 
increase in children's interest and initiative in working, 
especially drawing, drawing objects getting more 
detailed, drawing lines getting firmer, aspects of 
development developed through this activity are more 
than one, children learn to respect each other and 
appreciate each other, focus and attention span is getting 
longer, and actively communicating ideas. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang dan Tujuan Penelitian 
Usia 2-6 tahun merupakan masa tumbuh kembang 

anak yang paling pesat. Pendidikan di usia ini menjadi 
penting karena dapat mengembangkan semua aspek 
perkembangan anak dan kecerdasan jamak anak dengan 
optimal jika dilakukan dengan tepat. Salah satu 
pendidikan yang dapat diberikan kepada anak usia dini 
adalah pendidikan seni. Seni dalam pendidikan berfungsi 
sebagai media untuk memenuhi fungsi perkembangan 
anak, baik fisik maupun mental. Pada anak usia dini, seni 
merupakan kegiatan bermain, berekspresi, dan kreatif 
yang menyenangkan. Anak belajar mengenai banyak hal 

melalui kegiatan seni. Berdasarkan hal tersebut, pendidik 
sudah seharusnya dapat merancang kegiatan seni yang 
bermakna dan menyenangkan, sekaligus dapat 
mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. 
Sesuai dengan kurikulum PAUD 2013, maka 
pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu/holistik 
terintegrasi dapat menjadi salah satu cara untuk 
mengembangkan kegiatan seni ini menjadi kegiatan yang 
bermakna dan utuh. Bagaimana mengemas kegiatan seni 
pada anak usia 4-5 tahun ini agar terintegrasi ke dalam 
tema dan dapat mengembangkan banyak aspek 
perkembangan menjadi fokus penelitian penulis.  

 Penelitian ini dibuat berdasarkan peristiwa yang 
ditemukan dalam proses perencanaan serta pelaksanaan 
pembelajaran seni melalui proyek karya besar yang 
dilakukan di GagasCeria Preschool Bandung dengan 
menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan sebanyak tiga siklus. Kegiatan yang dilakukan 
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

B. Landasan Teori 
B.1 Seni dalam Pendidikan 

Menurut Lowenfeld dan Britain dalam modul Metode 
Pengembangan Seni (2018) kegiatan seni berperan dalam 
mengembangkan berbagai kemampuan dasar di dalam 
dirinya, seperti kemampuan fisik, perseptual, 
pikir/intelektual, emosional, kreativitas, sosial, dan estetik 
yang seiring bertambahnya usia anak, seluruh kemampuan 
dasar tersebut dapat berkembang secara terpadu. 

Seni dalam pendidikan seharusnya menggunakan 
pendekatan multidisiplin, multidimensional, dan 
multukultural. Pendidikan seni bertujuan untuk 
mengembangkan kemampuan mengekspresikan diri 
dengan berbagai medium, digunakan dalam 
mengembangkan pemahaman dan kesadaran bahwa 
kesenian tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan 
banyak aspek dalam kehidupan. Pendidikan seni juga 
digunakan untuk menumbuhkan pemahaman, kesadaran, 
dan mengapresiasi berbagai keragaman budaya lokal dan 
global. Pendidikan seni juga berperan dalam pembentukan 
pribadi yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan 
perkembangan kemampuan dasar anak didik. Pendidikan 
seni pun berperan dalam mengaktifkan kemampuan dan 
funsi otak kiri dan otak kanan secara seimbang agar anak 
didik mampu mengembangkan berbagai tipe kecerdasan. 

Fungsi pembelajaran seni pada anak usia dini adalah 
sebagai media ekspresi diri, media komunikasi, media 
bermain, dan menyalurkan minat serta bakat yang dimiliki 
oleh anak. Melalui seni, kemampuan dasar dapat 
dikembangkan (Lowfeld, 1985). Menurut Ki Hajar 
Dewantoro (1998) seni juga dapat menghaluskan budi dan 
mengolah kepekaan anak terhadap alam sekitar dan hal-
hal yang berkaitan dengan keindahan. 



Dalam kurikulum nasional, pengembangan seni 
mengacu pada kompetensi dasar anak yang mampu 
mengungkapkan gagasan dan daya ciptanya dalam 
berbagai bentuk yang meliputiu berbagai media.   

B.2 Konsep Pembelajaran Seni pada Anak Usia Dini 

       Menurut Widia Pekerti (20180, seni rupa dalam 
pengertian terbatas adalah suatu bentuk ungkapan seni 
yang mengekspresikan pengalaman hidup dan 
pengalaman estetis atau artistik manusia dengan 
menggunakan beragam unsur seni (unsur rupa, unsur 
gerak, atau unsur bunyi) untuk menghasilkan struktur 
karya seni rupa yang dapat dilihat, diamati, diraba, 
didengar, atau diapreasiasi oleh public dan penikmat seni. 

       Salah satu fungsi seni rupa adalah fungsi edukasi. Di 
mana karya seni rupa telah terbukti secara langsung 
sangat membantu proses pendidikan melalui penerapan 
metode pembelajaran education through art. Seni rupa 
membantu mengembangkan berbagai fungsi 
perkembangan anak seperti kemampuan fisik, 
kognitif/daya pikir, perseptual, emosi, estetika, sosial, dan 
kreativitas. Seorang anak akan mudah belajar sesuatu 
melalui seni dan proses belajar pun menjadi lebih 
menyenangkan. 

       Di dalam pendidikan, karya seni rupa yang 
dikenalkan pada siswa adalah karya dua dimensi dan tiga 
dimensi. Karya dua dimensi merupakan karya seni rupa 
yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Karya ini 
hanya dapat dilihat dari satu arah pandang saja. Karya dua 
dimensi ini di antaranya adalah lukisan, gambar, fotografi, 
grafis, atau poster. Sedangkan karya tiga dimensi adalah 
karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, 
tinggi, memiliki volume dan menempati ruang. Contoh 
karya tiga dimensi adalah patung, arsitektur, atau mebel. 

       Pada penelitian ini, penulis hanya akan fokus pada 
penerapan seni lukis dalam pendidikan yang ditekankan 
pada kegiatan menggambar spontan (gambar yang dibuat 
atas inisiatif anak sendiri), gambar bebas (gambar yang 
dibuat atas permintaan guru atau teman, tetapi tema dan 
objek gambar dipilih sendiri oleh anak), dan gambar 
terarah (gambar yang tema/topiknya sudah ditentukan). 

Pada anak usia dini, metode pengembangan kemampuan 
menggambar pada anak dilakukan melalui berbagai 
metode pembinaan, yaitu 

a. Metode pembinaan ekspresi 

1. Memberikan stimulus kepada anak untuk 
mengaktifkan pengungkapan perasaan melalui 
pendekatan langsung pada alam atau peristiwa di 
luar kelas dan pembangkitan minat berdasarkan 
berbagai pengalaman anak. 

2. Melatih keberanian, spontanitas, dan keterampilan 
menggunakan bermacam-macam media ungkap 
sebagai sarana mengekspresikan perasaan dengan 
cara eksplorasi dan eksperimen. 

b. Metode pembinaan kreativitas 

    Mengaktifkan imajinasi anak melalui pengamatan dan         
pengalaman sendiri. 

c. Metode pengembangan sensitivitas 

    Mengembangkan kepekaan pada anak untuk menerima 
stimulus dan mengolahnya menjadi sebuah karya seni 

dengan cara latihan melihat/mengamati sesuatu, latihan 
merespom pengalaman sensoris, 
mempelajari/menganalisis susunan suatu benda. 

 

d. Metode pembinaan kreativitas 

      Diartikan sebagai kemampuan mencipta, menanggapi 
persoalan, memiliki keaslian, serta memiliki kemampuan 
berpikir secara menyeluruh. 

B.3 Pendekatan Tematik Terpadu/Holistik Integratif 

       Menurut Fogarty dalam Widia Pekerti (2017), model 
pembelajaran tematik terpadu fokus pada hubungan antara 
dua atau lebih disiplin ilmu yang iinterasikan ke dalam 
tema atau topik. Tema atau topik terpadu dalam model ini 
adalah pusat minat anak yang dikembangkan dari berbagai 
sudut pandang disiplin ilmu yang berbeda. Tema dipilih 
melalui pengkajian peta kompetensi dasar dan materi 
bahasan yang relevan kemudian dipadukan ke dalam 
pembelajaran.  

      Pada pemilihan tema atau topik, guru harus 
memperhatikan kebutuhan siswa sesuai dengan tingkat 
perkembangannya. Selain itu agar tema atau topik tetap 
menarik, aktual, dan kontekstual, maka perlu diperhatikan 
tentang peristiwa atau kejadian penting di lingkungan dan 
kehidupan sehari-hari siswa.  

       Karakteristik pembelajaran melalui pendekatan 
tematik adalah: 

1. Berpusat pada siswa 

2. Memberikan pengalaman langsung 

3. Menyajikan konsep berbagai mata pelajaran 
secara holistik 

4. Bersifat fleksibel 

Fokus pembelajaran pada model ini muncul dari 
berbagai prioritas konsep, keterampilan, dan sikap yang 
saling tumpang tindih antar bidang ilmu yang 
diintegrasikan (Fogarty, dalam Widia Pekerti 2017). 

Implementasi model terintegrasi dalam pembelajaran 
dapat dilakukan lintas aspek perkembangan, yaitu 
kognitif, bahasa, seni, sosial emosi, dan fisik motorik. 

Karakteristik pembelajaran terintegrasi pada 
prinsipnya sama dengan model tematik. Perbedaannya 
terletak pada proses menggali dan menemukan fokus 
pembelajaran terpadu.   

B.4 Pembelajaran Berbasis Proyek 

      Menurut Lilian G. Katz dan Sylvia C. Chard proyek 
adalah penelitian sebuah topik yang diperluas dan 
mendalam. Proyek biasanya dilakukan oleh seluruh kelas, 
terkadang oleh kelompok-kelompok kecil di dalam kelas, 
dan sesekali oleh individual. Jika sebuah proyek 
dikerjakan oleh seluruh kelas, biasanya anak bekerja 
dalam kelompok-kelompok kecil dan dimulai dengan 
proses diskusi bersama guru.  

       Sebuah proyek idealnya melibatkan pembuatan 
berbagai   pengaturan kecerdasan, sosial, serta akademik.        
Sebuah proyek idealnya mencakup elemen-elemen 
sebagai berikut: 



1. Berbagi dan membahas pengalaman juga 
pengetahuan yang terkait dengan topik dalam fase 
pertama proyek. 

2. Mengumpulkan dan mencatat data baru. 

3. Membuat sketsa dan menggambar. 

4. Melukis, membuat model, membuat cerita. 

5. Mewawancarai pakar dalam topik tersebut. 

6. Membaca, menulis, mengukur, membuat kuisioner. 

7. Mencari informasi di perpustakaan dan internet. 

      Sebuah proyek idealnya juga melibatkan penguasaan 
pengetahuan yang bermanfaat, pemahaman, dan konsep 
dalam beragam disiplin ilmu, seperti sains, studi sosial, 
seni, bahasa, sastra, dan semua seni rupa. Dalam kerja 
proyek, anak juga didorong untuk mengenali subtopik 
yang menarik minat mereka dan menerima tanggung 
jawab untuk menyelesaikannya. 

II. TEMUAN DAN PEMBAHASAN 
Penelitian tentang pembuatan proyek karya besar 

sebagai salah satu program pembelajaran dengan 
pendekatan tematik yang holistik integratif/terpadu dalam 
pengembangan seni rupa ini dilakukan pada anak usia 4-5 
tahun di GagasCeria Preschool. 

Pengembangan seni rupa dalam pembelajaran anak 
usia dini memegang peranan penting. Namun, banyak 
terjadi bahwa pengemasan pembelajaran seni rupa di 
PAUD/TK hanya sekedar menggambar, mewarnai, dan 
menempel yang dilakukan secara terpisah-pisah sehingga 
tidak terlihat proses kreatifnya.  

Pengembangan seni rupa pada anak usia dini bukan 
hanya tentang pembelajaran seni, tapi juga untuk 
mengembangkan semua aspek perkembangan dan 
mengembangkan kecerdasan majemuk anak agar anak 
dapat berkembang secara utuh sesuai dengan potensinya. 

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk 
mencari tahu tentang pengemasan pembelajaran seni rupa 
yang bermakna bagi anak usia 4-5 tahun melalui 
pendekatan tematik terpadu yang holistik integratif. 
Penelitian ini juga dibuat untuk membuktikan bahwa 
pengemasan kegiatan seni rupa melalui pendekatan 
tematik terpadu dapat mengembangkan lebih dari satu 
aspek perkembangan anak.   

A. Langkah Awal 
TK Gagasceria sudah melakukan pendekatan tematik 

terpadu dan mengadakan proyek wajib di akhir setiap 
tema sebagai salah satu pendekatan pembelajarannya. 

Salah satu proyek yang selalu dilakukan oleh TK 
Gagasceria adalah membuat lukisan karya besar yang 
dikerjakan secara gabungan oleh anak-anak. 

Pada tahun ajaran 2018-2019, penulis sangat 
memperhatikan pengemasan pembelajaran di dalam kelas. 
Kelas yang diampu merupakan kelompok TKA yang 
terdiri dari siswa berusia 4-5 tahun dengan karakteristik 
anak usia tersebut pada umumnya. Jumlah siswa pada 
kelas yang diampu adalah sebanyak 19 orang siswa 
dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 8 orang dan siswa 
perempuan sebanyak 11 orang. Terdapat satu orang siswa 

berkebutuhan khusus dan 10 orang siswa dengan 
hambatan motorik kasar, motorik halus, persepsi visual, 
atensi, dan bahasa.  

Di awal pembelajaran, penulis dan rekan menemukan 
masalah bahwa tarikan garis pada hasil gambar anak 
belum tegas, gambar masih sangat sederhana, dan anak 
masih kesulitan mengeluarkan ide gagasannya ke dalam 
bentuk visual dan verbal.  

Penulis dan rekan kemudian membuat perencanaan 
untuk membuat pembelajaran seni rupa lebih 
menyenangkan dan bermakna. Salah satu yang ada dalam 
proses perencanaan adalah mengobservasi minat dan 
potensi anak agar stimulasi dapat diberikan sesuai 
sasarannya. Penulis dan rekan menemukan bahwa minat 
dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap berbagai hal, 
termasuk kegiatan seni. Mereka juga sangat antusias jika 
diberi misi oleh guru. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis dan rekan 
memutuskan untuk membuat perencanaan pembelajaran 
seni rupa yang terpadu/holistik integratif berdasarkan 
minat siswa dan mengemasnya dalam bentuk proyek 
sebagai misi untuk diselesaikan oleh siswa di akhir tema. 
Proyek yang dipilih adalah proyek pembuatan lukisan 
karya besar di akhir tema. 

B. Pemilihan dan Pelaksanaan Proyek 
Kegiatan pertama dimulai pada tema tentang 

pengenalan konsep tempat dan waktu. Judul tema yang 
dipilih adalah Sejuta Cerita di Kota Cinta. Misi yang 
diberikan pada siswa adalah membuat Kota Cinta yang 
nyaman dan aman. Siklus belajar dilakukan dalam satu 
tema. Guru mengemas pembelajaran melalui serangkaian 
proses dalam satu tema, yaitu proses eksplorasi/membuka 
wawasan anak tentag tema melalui berbagai media dan 
kegiatan, menata area kelas sesuai dengan tujuan untuk 
mengasah inisiatif siswa dalam bermain, membuat karya-
karya kecil sebagai salah satu tahap siswa menuangkan 
ide gagasannya, serta membuat proyek akhir berupa 
pembuatan lukisan besar.  

Siswa mencari informasi tentang kota melalui 
kedatangan tokoh, film, buku, dan pengamatan langsung. 
Informasi yang didapat oleh siswa dituangkan ke dalam 
bentuk drama, kolase, dan gambar. Kegiatan-kegiatan 
tersebut diulang pada setiap minggunya dan tersedia di 
dalam penataan area main di dalam kelas. Setelah 
wawasan anak tentang kota bertambah, pada saat proses 
pembuatan karya-karya kecil tentang kota, siswa dapat 
menggambar objek dengan lebih detail. Oleh sebab itu, 
penulis pun mulai membuat perencanaan pembuatan 
lukisan besar Kota Cinta. 

Perencanaan meliputi kegiatan pembukaan, kegiatan 
inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pembuka yang 
digunakan adalah bercerita dengan menggunakan buku 
dan diskusi tentang berbagai hal yang terdapat di dalam 
kota. Kegiatan inti yang dipilih adalah membagi 
kelompok anak untuk membuat karya besar. Siswa secara 
berkelompok mencari informasi tentang  kota di dalam 
buku kemudian memilih satu objek untuk digambarkan di 
atas kertas berukuran A0. Siswa diajak untuk menghargai 
hasil karya orang lain dengan mengikuti syarat dari guru, 
yaitu siswa tidak boleh mengubah gambar temannya 
namun boleh menambahkannya. Saat berkegiatan, guru 



membuka area lain di dalam kelas, yaitu area menyusuri 
maze, drama, dan konstruktif. 

Proses pembuatan sketsa gambar dilakukan secara 
berkelompok. Guru memastikan semua siswa terlibat 
dalam proses pembuatan karya besar. Pada lukisan 
pertama ini, siswa dengan kemampuan motorik halus 
yang lebih baik menggambar objek utama dari karya. 
Begitu juga saat proses pengecatan. Hasil lukisan karya 
besar yang pertama sudah berbentuk, namun belum terlalu 
detail dengan pemilihan warna. Tulisan Kota Cinta dibuat 
dengan cara meniru tulisan. Masih terdapat arahan guru 
dalam proses pembuatannya, terutama untuk mewarnai 
objek gambar. Siswa memilih sendiri warna catnya. Pada 
karya ini, terdapat pengembangan bidang sosial emosi, 
fisik motorik, kognitif, bahasa, dan seni. 

Siklus pembuatan karya besar kedua dilakukan pada 
tema mengenal konsep wawasan lingkungan yang 
berjudul “Selamatkan Laut Kita”. Pada tema ini, siswa 
kembali menambah wawasan mereka tentang laut melalui 
berbagai media yang kemudian dituangkan ke dalam 
berbagai karya, seperti gerak dan lagu, sajak, drama, 
kolase, dan gambar. Kali ini, inisiatif siswa untuk mencari 
tahu tentang tema lebih ditekankan. Siswa pun lebih 
banyak berkegiatan secara berkelompok.  Siswa kemudian 
mendapatkan misi untuk membuat dua lukisan besar 
bertema laut untuk dipamerkan pada pameran sekolah. 

Sebelum hari membuat karya besar dilaksanakan, 
ditemukan data bahwa inisiatif anak untuk mencari tahu 
informasi tema melalui buku mmeningkat. Setiap hari 
jumlah anak yang membaca buku di area literasi terus 
bertambah. Anak juga tidak hanya sekedar membaca 
gambar dalam buku, namun juga mulai terlibat diskusi 
dengan teman sebayanya. Selain itu, inisiatif dan minat 
anak dalam menggambar meningkat.  Sebanyak 80% 
siswa di dalam kelas selalu menggambar saat kegiatan 
bermain bebas/choice time.   

Perencanaan untuk membuat karya besar masih seperti 
sebelumnya, yaitu berupa kegiatan pembuka, inti, dan 
penutup. Pengemasan kegiatan diubah oleh penulis. Pada 
kegiatan pembuka, selain mendengarkan cerita dan 
berdiskusi, siswa diminta menciptakan lagu tentang laut 
dengan cara membuat lirik tentang laut, nada, serta 
gerakannya. Siswa dapat membuat lirik lagu melalui 
permainan sambung kata. Setelah itu, pada kegiatan inti, 
siswa kembali diminta mencari informasi tentang berbagai 
hal yang terdapat di dalam laut melalui buku yang 
tersedia. Siswa kemudian memilih satu objek untuk 
digambarkan di atas kertas berukuran A0. Siswa kembali 
diajak untuk menghargai hasil karya orang lain dengan 
mengikuti syarat tidak boleh mengubah gambar temannya 
namun boleh menambahkannya. Saat berkegiatan, guru 
kembali membuka area lain di dalam kelas, yaitu area 
eksplorasi/ discovery area, konstruktif, dan area toys and 
games dengan tema yang sama yaitu laut.  

Siswa secara bergiliran menggambarkan objek yang 
dipilih di atas kertas. Siswa menggambar objek yang 
berbeda dengan cara melihat terlebih dahulu objek yang 
sudah digambar oleh temannya. Siswa mulai 
memperhatikan letak penggambaran objek. 

 Pada lukisan kedua ini, seluruh siswa terlibat penuh 
dalam pembuatan lukisan besar. Tarikan garis siswa 
terlihat lebih tegas disbanding sebelumnya. Objek yang 
digambar semakin detail dan beragam. Mulai muncul 

inisiatif dari empat orang siswa yang memiliki 
kemampuan berbahasa yang baik untuk menulis kata dan 
merangkaikannya menjadi kalimat dengan cara 
menanyakan pada guru bagaimana cara menuliskan kata 
yang ia maksud. Guru mengajarkan dengan cara 
mengucapkan bunyi setiap suku kata. Proses pengecatan 
juga dilakukandengan lebih cepat dan lebih terarah. 
Hanya dua orang siswa yang masih belum dapat 
mewarnai di bidang gambar.  Pada proses pembuatan 
karya ini terdapat pengembangan dalam aspek sosial 
emosi, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan seni. 

Masih pada tema dan topik yang sama. Pembuatan 
lukisan laut berukuran besar juga kembali dilakukan. 
Kegiatan dilakukan pada minggu yang sama dengan 
pembuatan lukisan sebelumnya. 

Pada siklus kali ini, semua perencanaan dibuat mirip 
dengan perencanaan pembelajaran sebelumnya. 
Perubahan dibuat pada pembagian kelompok siswa. Hasil 
yang didapat pada siklus ketiga ini adalah semua siswa 
terlihat spontan menggambar, berinisiatif berbagi peran 
dengan temannya saat menggambar, mewarnai, dan 
menuliskan kalimat. Tarikan garis semakin tegas. Siswa 
mulai dapat memecahkan masalah secara mandiri saat 
menemukan masalah warna cat biru yang habis. Siswa 
juga sudah dapat mengapresiasi karyanya dan spontan 
mengucap syukur terhadap karya yang sudah mereka buat. 
Pada proses pembuatan karya ini aspek pengembangan 
yang dikembangkan adalah sosial emosi, fisik motorik, 
kognitif, bahasa, seni, dan juga nilai moral dan agama.     

III. SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan pemaparan tentang pembuatan proyek 

karya besar berupa lukisan yang dibuat secara 
berkelompok oleh siswa 4-5 tahun dan dikemas dalam 
pedekatan tematik terpadu yang holistik dan integratif, 
dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pembelajaran seni dalam pendidikan usia dini 
terutama usia 4-5 tahun dapat dilakukan dengan 
menarik dan menyenangkan melalui pemberian 
misi berupa proyek yang harus dikerjakan secara 
bersama oleh siswa.  

2. Misi dan proyek yang diberikan dapat menjadi 
tantangan untuk anak untuk mencapai tujuan 
bersama sehingga mereka termotivasi untuk terus 
belajar dan membuat karya yang terbaik dan 
bermakna untuk mereka. 

3. Pengemasan pembelajaran seni melalui proyek 
yang dikemas dalam kegiatan menarik melalui 
rangkaian proses kreatif atau proses pembelajaran 
dapat menjadikan karya yang dibuat menjadi 
bermakna untuk siswa. 

4. Pembelajaran seni rupa/lukis melalui proyek 
karya besar ini mengembangkan semua aspek 
perkembangan anak, yaitu sosial emosi, fisik 
motorik, kognitif, bahasa, seni, bahkan nilai moral 
dan agama. 

5. Minat dan inisiatif siswa dalam berkarya semakin 
berkembang. Tarikan garis dan detail bagian 
objek semakin berkembang. 

6. Kemampuan anak dalam mengapresiasi serta 
menghargai karya orang lain berkembang. Anak 



pun semakin dapat bekerja sama dalam 
menuntaskan tugas. 

7. Fokus dan rentang perhatian anak semakin 
berkembang setelah mengalami kegiatan 
pembelajaran yang berulang.  

8. Inti dari pengemasan pembelajaran seni rupa 
melalui pembelajaran tematik terpadu yang 
holistik terintegrasi adalah memberikan  
pengalaman yang bervariasi, berulang, dan 
mengajak anak untuk berproses. 

Hal penting yang diperoleh dari pembuatan karya 
besar ini adalah: 

1. Anak mencari informasi tentang objek yang akan 
dibuat menjadi karya besar. 

2. Menentukan objek yang akan digambar. 

3. Merancang bentuk dan merancang skala 
berdasarkan hasil eksplorasi dan buah pikirnya. 

4. Siswa menuangkan ide gagasannya secara bekerja 
sama. 

5. Selesai membuat karya, siswa mengapresiasi 
karya dan mensyukuri ide gagasan yang sudah 
muncul. 

Pada saat merencanakan pembelajaran seni rupa/lukis 
dengan proyek karya besar, terdapat hal-hal yang perlu 
diperhatikan, yaitu: 

1. Guru harus memastikan siswa sudah 
mendapatkan wawasan yang cukup tentang tema. 
Proses menambah wawasan dapat dilakukan 
melalui berbagai kegiatan dan media. Kegiatan ini 
harus dilakukan berulang hingga anak menjadi 
terbiasa mencari tahu. 

2. Guru harus merencanakan proses kreatif yang 
harus terjadi saat pembuatan karya besar 
dilakukan. Proses kreatif dapat dilakukan dengan 
cara memberikan pertanyaan pada anak, 
menggunakan media yang beragam, menyediakan 

sumber inspirasi yang beragam, dan menghindari 
mencontohkan secara langsung. 

3. Guru harus memastikan bahwa proyek karya 
besar yang dibuat sesuai dengan usia 
perkembangan anak. 
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