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ABSTRAK 
Tujuan Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa ini menciptakan suasana yang 
menyenangkan di TK sebagai taman bermain sambil belajar dengan gambar- 
gambar yang ditorehkan pada dinding tembok luar ruang kelas di TK Pertiwi III 
dan  TK  Pertiwi  IV  Ngringo  Jaten  Karanganyar.  Tujuan  pengabdian  kepada 
masyarakat ini berbentuk karya visualisasi mural yaitu gambar-gambar binatang 
sesuai  dengan tema  kegiatan  yang  ada  pada   kurikulum   di  TK  dengan 
menggunakan   metode   koordinasi   tim,   survey   lapangan,   persiapan   media, 
persiapan bahan dan alat, pengecatan dan finishing. Sasaran dari  visualisasi 
mural ini adalah tembok luar ruang TK Pertiwi III dan TK Pertiwi IV Ngringo, 
Jaten, Karanganyar. Kegiatan ini terlaksana mulai bulan maret sampai dengan 
Mei 2006.  Simpulan  dari  kegiatan  ini  adalah  (i)  terlaksananya pengabdian 
masyarakat dalam bentuk visualisasi mural (ii) memperkenalkan dunia binatang 
kepada peserta didik(iii) menjadikan taman bermain di TK lebih menyenangkan 
(iv) diketahuinya model  pengerjaan visualisasi mural. Kendala yang dihadapi 
dalam  pelaksanaan  PKMM  ini  adalah  cuaca  yang  kurang  mendukung  yaitu 
sering hujan dan kendala naiknya harga bahan yang  tidak sesuai dengan yang 
direncanakan. Solusi dari permasalahan diatas untuk kendala cuaca dapat diatasi 
dengan memasang deklit ketika mengerjakan visualisasi mural, sedangkan untuk 
kenaikan harga bahan dapat diatasi dengan penggunaan bahan dan alat yang 
lain yang sama  kualitasnya namun dengan harga yang lebih rendah, selain itu 
dengan tidak membeli bahan jadi melainkan dengan mencampur warna sendiri.  

Kata kunci : seni visual, mural, dunia binatang,  peserta didik  

PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan suatu tanggung jawab bersama antara 

pemeritah, masyarakat dan orang tua. Betapa penting pendidikan tersebut kita 
berikan kepada  anak anak,  baik  secara  formal  maupun  non  formal.  Dimana 
pendidikan diberikan kepada anak sedari dini hingga pendidikan seumur hidup. 
Pendidikan  dini  salah  satunya  adalah  pendidikan  pra  sekolah  yang  diberikan 
ketika anak berusia 4 

 

5 tahun untuk kelompok A, dan anak 5 

 

6 tahun untuk 
kelompok B. 

Penyelenggaraan pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  pemeritah, 
selain itu juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Melalui Yayasan Pertiwi 
yang di kelola oleh  kalurahan, setiap kalurahan terdapat beberapa TK Pertiwi, 
seperti  halnya  Kelurahan  Ngringo  Kecamatan  Jaten  Kabupaten  Karanganyar, 
memiliki beberapa TK Pertiwi, diantaranya TK Pertiwi 3 Ngringo dan TK Pertiwi 
4 Ngringo. 

TK sebagai taman bermain bagi anak 

 

anak haruslah mencerminkan 
dunia anak anak, dunia yang menyenangkan bagi anak anak untuk bermain sambil 
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belajar dan belajar sambil bermain melalui bermain anak belajar mengendalikan 
diri sendiri,  memahami kehidupan, memahami dunianya, jadi, bermain adalah 
cermin perkembangan anak ( Moeslihatoen, 2004: 32). Dibutuhkan banyak sarana 
dan pra sarana untuk menciptakan suasana yang menyenangkan tersebut. Sebagai 
penyelenggara TK haruslah pandai pandai memanfaatkan barang dan ruang untuk 
dapat menciptakan suasana menyenangkan tersebut. Salah satu ruang yang dapat 
di manfaatkan tembok luar kelas untuk bermain, dengan memberikan gambar- 
gambar  yang  bermanfaat  dan  sesuai  dengan  tema  kegiatan  yang  ada  pada 
kurikulum TK. Sesuai dengan pandangan Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan (1994) telah menetapkan tema untuk membantu para guru TK dalam 
melaksanakan  program  kegiatanbagi  anak  TK  yaitu  salah  satu  tema  tersebut 
adalah tema binatang meliputi jenis  binatang, makanan binatang, tempat hidup 
binatang,  berbiak,  bahaya  binatang,  ciri  

  

ciri  binatang,  kegunaan  binatang 
(Moeslihatoen, 2004: 14). Di sini kita sebagai mahasiswa  pendidikan seni rupa 
merasa tergerak untuk memanfaatkan seni visual mural, Seni visual  merupakan 
salah satu dari sifat seni yang artinya hasil cipta seni yang penghayatannya dengan 
mengunakan indra penglihatan, oleh karena itu seni tersebut mempunyai wujud 
yang kongkrit.  Hasil dari seni rupa yang bersifat visual seperti seni lukis, seni 
lustrasi, dan seni rupa tri matra (Edy Tri Sulistyo, 2005: 89). Mural adalah bagian 
dari  seni  lukis  yang  mengunakan  media  dinding  untuk  mengenalkan  dunia 
binatang  pada  peserta  didik  di  taman  kanak  kanak.   Selain  itu  kita  dapat 
memberikan,  meringankan  beban  dalam  penyelengaraan  dan  pengelolaan  TK 
Pertiwi yang terasa semakin berat bagi Yayasan Pertiwi yang nota bene  dana 
penyelenggaraan  hanya  di  dapatkan  dari  iuran  wajib  siswa,  sehingga  besar 
kecilnya dana penyelenggaraan TK tergantung dengan besar kecilnya input peseta 
didik yang dapat diterima pada setiap tahunnya. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat kita rumuskan 
masalah yang ada, adalah   

TK  sebagai  taman  bermain  sambil  belajar  bagi  anak-anak, 
dibutuhkan suasana yang menyenangkan.

 

Untuk menciptakan suasana menyenangkan tersebut, kita dapat memanfaatkan 
tembok luar  ruang bermain sambil belajar atau kelas yang ada dengan diberi 
gambar sehingga menarik bagi anak-anak. Disamping itu juga untuk mengenalkan 
dunia  binatang  sesuai  dengan  tema  kegiatan  yang  ada  pada  kurikulum  TK. 
Adapun penerapan gambar-ganbar binatang tersebut kita manfaatkan seni visual 
mural.Mural juga  sebutan  bagi  lukisan  monumental yang dibuat  pada 
dinding.Mural mengelinding bersama perkembangan peradaban manusia. Babylon 
memiliki  black mural. Mesir memiliki pyramid yang didalamnya terdapat mural 
gambaranmanusia sebelum dan sesudah mati. Kemudian Romawi yang 
mengembangkan mural 

 

mural gaya realis yanng menggambarkan pemandangan. 
Di Indonesia kita dapat menjumpai lukisan dinding di gua laenng 

 

laeng daerah 
Sulawesi Selatan( Endid dalam Y.S.Nurjoko ,2004:41) 

Tujuan  pemanfatan  seni  visual  mural  ini  adalah  untuk  menciptakan 
suasana yang menyenangkan di TK sebagai taman bermain sambil belajar, dengan 
gambar-gambar yang kita torehkan didinding tembok luar ruang kelas. Sehingga 
dengan suasana yan g menyenangkan tersebut akan memberikan kenyamanan bagi 
peserta didik di TK untuk bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. 
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Disamping itu bagi kami mahasiswa program studi Pendidikan Seni Rupa 

UNS  Surakarta, kesempatan ini bagi kami merupakan ajang bagi kami untuk 
melaksanakan   salah   satu   Tri   Darma   Perguruan   Tinggi   yaitu   pengabdian 
masyarakat dan berkreasi guna bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Manfaat dari  program  ini  adalah  dengan  suasana  menyenangkan  dan 
visualisasi yang menarik diharapkan akan mampu dan memiliki daya tarik dalam 
perekrutan peserta didik baru selanjutnya, sehingga dengan bertambahnya jumlah 
peserta didik baru diharapkan akan menambah jumlah dana penyelenggaraan TK 
tersebut.  

METODE PENDEKATAN 
Pelaksanaan PKMM ini telah dilakukan selama 3 bulan yaitu bulan Maret 

sampai dengan bulan Mei 2006. Adapun pembagian waktu tersebut adalah satu 
minggu perijinan, tiga minggu persiapan bahan dan alat, satu setengah bulan 
pengerjaan lapangan dan dua minggu untuk penyusunan laporan. 

Lokasi yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan PKMM adalah di TK 
Pertiwi III dan TK Pertiwi IV Ngringo, Jaten Karanganyar. 

Adapun alasan yang mendasari PKMM di tenpat tersebut adalah: 
1.  TK Pertiwi III dan TK Pertiwi IV adalah TK yang mempunyai bermain 

yang belum menarik. 
2. TK Pertiwi III dan TK Pertiwi IV mempunyai permasalahan dana terhadap 

penyelenggaraan dan pengelolaan TK.  

  

Gambar 1. 
Keadaan TK Pertiwi IV sebelum dimural.    

Sasaran dari program ini adalah dinding luar sebagai taman bermain TK 
Pertiwi III dan TK Pertiwi IV Ngringgo, Jaten, Karanganyar. 

Pelaksanaan program ini adalah upaya dalam memperkenalkan dunia 
binatang  kepada  peserta  didik  di  TK  melalui  pemanfaatan  seni  visual  mural. 
Adapun pelaksanaan program ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu : 

1.  Pertama  adalah  koordinasi  tim  untuk  memperoleh  kesepakatan  akan 
pembagian tugas yang akan dilaksanakan. 
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2.  Selanjutnya   perijinan   guna   memperoleh   persetujuan   akan   rencana 

pelaksana kegiatan PKMM kepada kepala TK sekaligus survei lapangan 
dalam rangka  mengumpulkan data berapa luas tembok yang akan di 
mural. 

3.  Mempersiapkan sasaran yang akan dikerjakan yaitu membersihkan media 
yaitu dinding luar ruang dari debu dan cat yang lama. 

4.  Mempersiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan seperti bahan terdiri dari 
cat tembok warna putih, pigmen warna primer (merah, kuning, biru, dan 
hitam), Binder, Kapur,  Pensil. Alat yang diperlukan antara lain Kuas, 
skrap, ember, tangga lipat, deklit, dan sebagainya. 

5.  Selanjutnya pengecatan baik dari sketsa sampai pewarnaan. 
6.  Terakhir  adalah  finishing  dengan  memberikan  lapisan  binder  pada 

tembok agar tidak mudah rusak dan tahan terhadap cuaca.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dengan adanya PKMM ini diperoleh hasil yaitu dinding TK Pertiwi III 

dan  TK  Pertiwi  IV  sebagai  taman  bermain  terlihat  lebih  menarik  dari  pada 
sebelum adanya PKMM,  dinding tersebut masih polos bahkan ada beberapa cat 
yang mengelupas. Visualisasi mural ini  menjadikan peserta didik lebih senang 
dalam  belajar  serta  lebih  senang  bermain  di   depannya.  Sehingga  hal  ini 
merupakan peluang emas bagi guru dalam menyelipkan pelajaran yang bermakna 
dalam hal ini pengenalan binatang yang merupakan salah satu dari kurikulum 
yang ada. 

Berkaitan dengan hal tersebut Visualisasi mural yang dibuat merupakan 
salah satu media pembelajaran bagi para peserta didik dalam hal ini adalah Taman 
Kanak  kanak.  

  

Gambar 2. 
Keadaaan TK Pertiwi IV sesudah dimural    

Lebih dari itu gambar yang dihasilkan akan membantu 
menumbuhkembangkan daya imajinasi dan kreativitas yang sangat mempengaruhi 
pertkembangannya kelak di kemudian hari. 
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Gambar 3. 
Keadaan TK Pertiwi III sesudah dimural    

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak lepas dari metode yang telah 
ditentukan sebelumnya. Dari pelaksanaan PKMM ini diperoleh model pengerjaan 
visualisasi mural, yang terbagi menjadi beberapa tahapan. 
Adapun tahapan  tahapan tersebut adalah : 
1. Pengadaan Bahan dan Alat 

Alat adalah suatu barang, peralatan yang diperlukan di dalam proses karya 
seni rupa( Edy Tri Sulistyo, 2005: 107 ). Sedangkan dalam pembuatan seni visual 
mural ini tembok  merupakan media yang di butuhkan dalam proses karya seni 
rupa.Pada tahap ini adalah tahap  permulaan. Persiapan bahan dan alat sangat 
penting  sehingga  tidak  menghambat  pengerjaan.   Pemilihan  bahan  dan  alat 
mempengaruhi kualitas gambar yang dihasilkan. Bahan yang harus dipersiapkan 
adalah : cat tembok warna putih, pigmen warna primer (biru, merah, kuning, 
hitam), binder, kapur, dan pensil. 

Untuk pemilihan  cat  tembok  dipilih  cat  tembok  yang  mudah  kering, 
permukaan yang dihasilkan dari hasil pengecatan halus serta dapat menutup pori 

 

pori dinding dengan cepat. 
Pigmen warna yang dipilih adalah warna primer (pokok) yaitu Merah, 

kuning, biru ,  dan hitam, sehingga untuk menghasilkan warna yang lain cukup 
dengan mencampurnya,  misalnya antara merah dan kuning akan menghasilkan 
warna  orange,  kuning  dengan  biru  akan  menghasilkan  warna  hijau,  biru  dan 
merah  akan  menghasilkan  warna  ungu.  Hal  ini  bertujuan  agar  tidak  terjadi 
pemborosan bahan. 

Binder  adalah  bahan  yang  dipakai  untuk  lapisan  terakhir  dari  hasil 
pengecatan,  dioleskan  ketika  cat  sudah  mengering.  Hal  ini  dilakukan  supaya 
gambar yang dihasilkan tidak mudah kusam, rusak terutama tahan terhadap cuaca. 
Alat yang digunakan adalah skrap, dan  amplas untuk membersihkan media dari 
debu, dan cat yang lama, kuas untuk mengoleskan cat pada dinding, ember untuk 
menampung cat, pensil, kertas dan penghapus untuk sketsa, tangga  lipat untuk 
menjangkau dinding yang tinggi, deklit untuk melindungi dinding dimana catnya 
masih basah dari air hujan ketika terjadi hujan. 
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Gambar 4. 
Bahan dan alat .  

2. Pembersihan Media 
Setelah pengadaan dahan dan alat maka selanjutnya adalah pembersihan 

media,Medi adalah sesuatu bahan baku yang di butuhkan dalam proses karya seni 
rupa(Edy Tri Sulistyo,  2005: 109). Tahap pembersihan dinding dari cat lama, 
coretan, debu, dan kotoran lainnya. Hal ini dilakukan dengan cara penyekrapan. 
Kemudian  pengelupasan  cat  tembok  terakhir  digosok  dengan  amplas  supaya 
permukaam dinding benar benar rata. Setelah penyekrapan dan  pengamplasan 
selesai maka dinding dibersihkan dengan kain yang basah agar sisa 

 

sisa kotoran 
yang  menutupi  pori  pori  tembok  bisa  bersih,  sehingga  cat  yang  baru  dapat 
menyatu dengan dinding dan cat yang baru tidak mudah mengelupas.  

  

Gambar 5. 
Tahap pembersihan media. 
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3. Pembuatan Sketsa 

Tahap sketsa di mulai dari sketsa yang di lakukan di atas kertas, setelah di 
atas kertas disetujui maka sketsa langsung dapat di transfer ke media dinding.  

  

Gambar 6. 
Pembuatan sketsa.   

4. Pewarnaan 
Setelah sketsa  jadi,  selanjutnya  adalah  percampuran  cat  olah  menjadi 

warna 

 

warna yang sesuai dengan yang diinginkan. Cat tembok dicampur dengan 
seperlima binder dari masa cat tembok. Hal ini bertujuan agar warna tidak mudah 
pudar serta dapat merekat kuat pada dinding. 

Setelah percampuran warna selesai maka pewarnaan yang pertama adalah 
pengeblokan  yaitu warna dasar. Kedua pewarnaan dengan mendetailkan objek 
yaitu pewarnaan agar mengesankan gelap terang objek. Ketiga pewarnaan dengan 
memberi kontur hitam atau garis pinggir objek agar gambar terkesan lebih hidup 
dan tegas.  

  

Gambar 7. Tahap 
pewarnaan. 
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5. Finishing 

Tahap finishing  adalah  pemberian  lapisan  terakhir  pada  dinding  yang 
telah di cat, setelah cat mengering maka selanjutnya memberikan lapisan binder 
agar   warna   tetap   cemerlang   dan   awet.   Cara   pengolesannya   dengan   cara 
dikuaskan. 

Pelaksanaan PKMM ini mengalami beberapa hambatan dalam 
pengerjaanya, hambatan tersebut adalah : cuaca yang sering terjadi hujan sehingga 
pengerjaan agak terganggu, yaiyi mengingat cat tidak dapat langsung kering jila 
terkena air akan luruh. Adapun solusi yang dilakukan pada hambatan ini adalah 
dengan memasang deklit untuk melindungi dinding dengan cat yuang masih basah 
tersebut agar tidak terkena air. 

Hambatan  yang  selanjutnya  adalah  harga  bahan  yang  berubah,  yaitu 
mengalami  kenaikan sehingga berbeda dengan yang di rencanakan sebelumnya. 
Solusiterhadap  permasalahan ini adalah dengan melakukan percampuran warna 
sendiri, sehingga lebih efisien dalam pengunaan bahan.  

  

Gambar 8. 
Tahap finishing.    

KESIMPULAN 
Program dari  kegiatan  ini  adalah  upaya  dalam  memperkenalkan  dunia 

binatang  pada peserta didik di TK melalui pemanfaatan seni visual mural, yang 
juga sebagai media pembelajaran. TK sebagai taman bermain bagi anak haruslah 
mencerminkan dunia anak 

 

anak, yaitu dunia yang menyenangkan bagi anak 

 

anak  untuk  bermain.  Maka  dibutuhkan  banyak  sarana  dan  pra  sarana  untuk 
menciptakan suasana yang menyenangkan tersebut. 

Pelaksanaan program  ini  di  bagi  menjadi  beberapa  tahap,  yaitu  tahap 
pertama  survai lapangan dalam rangka mengumpulkan data luas dinding yang 
akan dikerjakan. Tahap kedua, pengadaan bahan dan alat yang dibutuhkan. Tahap 
ketiga adalah pengerjaan lapangan yaitu penerapan seni visualisasi mural dengan 
tema binatang sesuai dengan kurikulum TK yang ada. 

Saran dari kegiatan ini adalah untuk selanjutnya dapat di tindak lanjuti lagi 
dipergunakan untuk TK 

 

TK yang lain. TK yang memerlukan yang dalam tahap 
pengembangan. Kerena TK tersebut membutuhkan saran dan prasarana bagi para 
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peserta didik sesuai dengan kurikulum yang ada. Seni visual mural sangat dekat 
dengan dunia  anak sehingga bisa dimungkinkan untuk diterapkan pada lokasi 

 
lokasi yang berhubungan dengan aktivitas anak misalnya  sekolah atau TK bahkan 
rumah sakit pada bangsal anak.  
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