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perkembangan
artistik anak

Viktor Lowenfeld, Creative and Mental Growth, 1947

Scribble (2-4 tahun)

Pre-schematic (4-6 tahun)

Schematic (7-9 tahun)

Dawning Realism (9-11 tahun)

Pseudo Realistic (11-13 tahun)

Period of decision (14-16 tahun)

Favouritism

Beauty & Realism

Expressiveness

Medium, Form, and Style

Michael J. Parsons, How We Understand Art, 1987



Dikenal juga dengan sebutan "open-ended" atau 
"unstructured", yang berarti bahwa anak memegang kendali
pada pilihan, cara, dan durasi dari sebuah aktivitas berkarya 
atau bermain.

C h i l d r e n - l e d

ART ACTIVITIES

Fungsi orang tua pada aktivitas ini adalah untuk menjamin 
keamanan, memastikan kenyamanan eksplorasi anak, dan 
memberi feedback sesuai kebutuhan anak.



Keuntungan dari aktivitas yang "children-led" adalah anak 
bebas mengatur pace, sehingga meningkatkan kelancaran untuk 
menguasai suatu skill dan menambah percaya dirinya. 

C h i l d r e n - l e d

ART ACTIVITIES

Kesulitannya adalah karena biasanya orang tua merasa kurang 
bisa berperan di dalam permainannya, dan juga tidak paham 
tujuannya sehingga cenderung tidak attuned dengan kegiatan 
eksplorasi anak. Maka dari itu, lakukanlah di waktu yang lebih 
leluasa.



take what they give,
g i v e  w h a t  t h e y  n e e d



c o n t o h  a k t i v i t a s

• Keamanan
• Kebebasan eksplorasi
• Feedback

children-led
Selalu perhatikan:



Heuristic play
Menggunakan apapun yang tersedia di rumah

Sangat sesuai dengan anak usia pra-sekolah. Risiko utama pada 
permainan ini adalah keamanan dan kebersihan terutama untuk toddler.

Manfaat: pengalaman sensori



music making



Journaling
A r t  

Kegiatan ini bisa dimulai dari anak-anak usia pra-sekolah. 
Untuk anak-anak besar/remaja, beberapa akan lebih nyaman 
dengan bentuk kolase ketimbang gambar.

Manfaat: memahami sekuens/proses, regulasi 
emosi (untuk anak besar)



mirroringmirroringmirroring



craft & media
Mengasah kreativitas 

Untuk anak-anak besar, craft akan sangat cocok untuk kegiatan children-led. Craft 
biasanya bertujuan untuk membuat benda pakai. Melalui craft, anak juga bisa 
mengekplorasi media yang berbeda-beda. 

Anak-anak yang pada dasarnya tertarik, pasti sudah lebih fasih mencari sumber 
tutorial sendiri di YouTube atau media lainnya.



printmaking



Dikenal juga dengan sebutan "close-ended" atau "structured", 
yang berarti bahwa orang tua memegang kendali pada pilihan, 
cara, dan durasi dari sebuah aktivitas berkarya atau bermain.

P a r e n t - l e d

ART ACTIVITIES

Fungsi orang tua pada aktivitas ini adalah untuk merencanakan 
kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak, 
mendorong anak agar percaya diri, dan mampu menguasai 
sebuah keterampilan baru.



Manfaat dari aktivitas ini adalah anak bisa menguasai sebuah 
keterampilan dengan lebih terarah dan mendapatkan feedback 
yang sesuai. Orang tua pun jadi bisa merekam apa saja yang 
sedang dan sudah dikuasai anak.

P a r e n t - l e d

ART ACTIVITIES

Risiko terbesar dari aktivitas ini adalah rawan konflik, terutama 
biasanya karena anak tidak tertarik dan orang tua memaksa untuk 
mengarahkan anak. Untuk mengantisipasinya, batasi waktu agar 
tidak terlalu lama untuk anak.



c o n t o h  a k t i v i t a s

• Durasi waktu
• Tujuan utama
• Feedback

parent-led
Selalu perhatikan:



proses & tahapan
Karya atau aktivitas yang memiliki

Salah satu cara agar anak tetap tertarik dengan kegiatan 
yang kita rancang adalah dengan memecah-mecahnya 
menjadi tahapan di dalam sebuah proses. Misalnya: 
puppet theater / diorama



storytelling



family mural
Merancang

Apresiasi karya sama pentingnya dengan membuat 
karya. Melibatkan seluruh keluarga untuk memilih 
tempat, karya, dan cara display karya bisa menjadi 
latihan yang bermanfaat untuk anak mengutarakan 
pendapat, dan memberikan rasa percaya diri karena 
pendapatnya disimak.

Feedback: tema/obyek yang sering muncul, 
pengalaman saat membuat karya, perasaan saat 
karya sudah di-display sedemikian rupa



resources 
Untuk ide bermain dan berkarya

Website:

• The Artful Parent: www.artfulparent.com (tersedia YouTube)

• TinkerLab: www.tinkerlab.com

• Indonesia Montessori: indonesiamontessori.com

YouTube:

• Art for Kids (lebih banyak menggambar)

• TheDadLab (STEMA projects)

• Ruang Cilik





sekolah uma 
checklist kegiatan bermain & berkarya
sekolah uma 
checklist kegiatan bermain & berkarya



T a m b a h a n

Feedback untuk motorik halus:

"Masih sulit ya kalau pakai pensil? Tipis warnanya, kamu ga suka ya?
Mau coba pakai spidol?"

feedback tips
Feedback adalah cara anak untuk belajar tentang perilakunya. Apakah anak
akan mengulangi atau tidak sebuah perilaku akan ditentukan dari feedback
yang ia dapatkan dari sekitarnya, terutama orang tua.

Sama seperti kita, sebetulnya feedback yang lebih kuat adalah feedback
perilaku (gestur, ekspresi), namun kita juga bisa belajar untuk memberikan
feedback verbal yang sesuai dengan tujuan bermain/aktivitas berkarya kita
bersama anak. Berikut contohnya:



Feedback untuk mengelola emosi:

"Kamu mau coba pakai alat yang lain gak lain kali?" (risk taking)
"Masih kesal karena gak bisa bikin sesuai yang kamu mau?" 

(validation)
"Ini pertama kalinya kamu gak marah-marah pas gagal bikin sesuatu

lho"(afirmasi - kemampuan negosiasi)

Feedback untuk belajar dengan seni:

"Wah hebat! Bagus, sudah bisa persis jumlah/warna/bentuknya!"

Feedback untuk kreativitas:

"Ini apa sih ceritanya? Oh, menarik banget kamu melihatnya seperti
itu!"



Terima kasih
E m a i l :

ar.ardhanariswarie@gmail.com


