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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ketertarikan anak-anak di desa Jatisari terhadap pendidikan seni 

sangatlah rendah. Mereka lebih suka bermain handphone dibanding 

melakukan kegiatan seni. Padahal pendidikan seni pada anak-anak harus 

ditanamkan, karena anak-anak sering menanggapi apa yang dilihat di 

lingkungannya namun tidak bisa menuangkannya dalam bentuk yang lebih 

indah. Tarsa (2016) Seni adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia 

secara sadar dengan menggunakan media tertentu untuk menyampaikan 

pemikiran dan perasaan kepada orang lain dalam bentuk visual, suara 

maupun gerakan untuk menciptakan suatu benda bernilai keindahan. 

Kegiatan seni anak-anak dapat diwujudkan dengan berekspresi dan 

berkreasi untuk mengolah perasaan terhadap apa yang sedang dialaminya. 

Seni mengupayakan terciptanya situasi dan kondisi yang mendukung bagi 

kegiatan yang menyangkut ekspresi artistik dan menciptakan lingkungan 

yang dapat membantu perkembangan anak untuk menemukan sesuatu 

melalui eksplorasi dan eksperimentasi. Situasi dan kondisi serta suasana 

lingkungan menjadi hal yang sangat dominan dalam proses pembelajaran 

seni (Ismiyanto, 2010). 

Pendidikan seni sangat penting diberikan, khususnya seni rupa. 

Dalam pendidikan seni anak berapresiasi kemudian mendapatkan 

pengalaman estetis dari apa yang diapresiasinya, anak-anak akan 

berekspresi setelah mendapatkan pengalaman estetis. Dalam seni rupa salah 

satunya adalah menggambar. Menurut Sumanto (2006: 47) menggambar 

merupakan kegiatan manusia untuk mengungkapkan apa yang dirasakan 

dan dialaminya baik mental maupun visual dalam bentuk garis dan warna 

serta merupakan proses menuangkan ide, angan-angan, perasaan, 

pengalaman dengan menggunakan peralatan tertentu. 
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Ulfah & Budiwiwaramulja (2019) Menggambar ilustrasi 

mempunyai landasan sebagai cara melatih seseorang dalam menuangkan 

bentuk dan pola yang ada di alam yang bertujuan untuk melatih 

keseimbangan dan keserasian antara pikiran, perasaan, dan gerakan 

motorik. Rendahnya daya kreativitas anak-anak terhadap seni menggambar 

semakin didukung karena adanya pandemi virus covid-19. Virus tersebut 

merupakan varian dari virus-virus yang mudah menular, transaparansi 

informasi, kekurangan pasokan bagi tenaga medis, masalah inkubasi virus 

tidak jelas, karantina berskala besar, dan banyaknya informasi di media 

sosial menyebabkan pengaruh psikologis pada banyak orang. Selain itu, 

dampak covid-19 sangat dahsyat. Dampak yang sangat nyata adalah 

hilangnya nyawa seseorang, penurunan dan pelambatan ekonomi, 

terganggunya aktivitas pendidikan, dilarang berkegiatan sosial, dan yang 

paling mengkhawatirkan adalah dampak psikologis dan perubahan perilaku 

masyarakat. 

Adanya fenomena covid-19 memicu berbagai respons yang terjadi 

dalam menghadapi pandemi tersebut. Respons dalam pendidikan seni biasa 

disebut respons estetis. Menurut Ratna (2007) respons estetis dibedakan 

menjadi tiga macam yaitu respons seniman terhadap alam sekitar, respon 

masyarakat terhadap karya seni yang dihasilkan seniman, dan respon 

masyarakat terhadap alam sekitar. Peneliti akan meneliti respons anak 

terhadap lingkungan sekitar berkaitan dengan pandemi covid-19 yang 

sedang terjadi. Tarsa (2016) nilai estetis sebuah karya seni bersifat obyektif 

yaitu keindahannya tampak kasat mata dan bersifat subyektif. Karya-karya 

yang estetis tersusun dari perpaduan warna yang cocok, komposisi gambar 

yang baik, dan penempatan obyek yang dapat membentuk kesatuan dengan 

obyek lain. Memberikan respons dalam bentuk gambar peneliti akan 

melihat anak-anak bagaimana ia menggambar, warna apa yang ia pilih 

untuk setiap obyeknya, kesatuan antar obyek, dan komposisi gambar yang 

baik. Komariyah (2017) berpendapat bahwa nilai estetis ialah persoalan 

individu untuk merespons konteks sosial budaya yang sedang terjadi. Dari 
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permasalahan tersebut penulis akan menggali potensi anak-anak untuk 

menggambar ilustrasi agar mereka mendapat pengalaman estetik dari apa 

yang diapresiasinya, dari kegiatan tersebut kemudian anak-anak 

mengungkapkan kembali apa yang telah diapresiasinya menggunakan kata-

kata. Hal inilah yang dikatakan anak-anak merespons secara estetis 

fenomena covid-19.  

Tulisan ini akan membahas fenomena covid-19 dari berbagai 

perspektif serta mencoba memberikan deskripsi bagaimana anak-anak 

mempersepsikan fenomena covid-19 melalui gambar ilustrasi yang 

dibuatnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang diuraikan di latar belakang, peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses respons estetis karya gambar ilustrasi anak 

dalam fenomena covid-19 di desa Jatisari Jepara? 

2. Bagaimanakah hasil respons estetis karya gambar ilustrasi anak 

dalam fenomena covid-19 di desa Jatisari Jepara? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis proses respons estetis karya gambar ilustrasi anak 

dalam fenomena covid-19 di desa Jatisari Jepara 

2. Mengetahui hasil respons estetis karya gambar ilustrasi anak dalam 

fenomena covid-19 di desa Jatisari Jepara 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kejelasan teoretis 

mengenai fenomena yang dialami anak-anak terhadap karya yang 

dihasilkan 

b. Dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam penelitian pendidikan 

selanjutnya 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Mempermudah siswa dalam memahami fenomena covid-19 

2) Meningkatkan kreativitas siswa dalam menggambar ilustrasi 

b. Bagi Guru 

1) Membantu guru dalam kegiatan menganalisis karya siswa 

2) Menjadi motivasi guru untuk memanfaatkan karya siswa sebagai 

media pembelajaran 

3) Menambah wawasan guru untuk memahami fenomena covid-19 

c. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah dengan adanya penelitian ini dapat 

menambah pengetahuan mengenai fenomena covid-19 dari karya 

ilustrasi gambar yang telah dibuat 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif observasi, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi yang dilakukan untuk mendeskripsikan 

respons anak-anak terhadap fenomena covid-19. Peneliti akan melakukan 

penelitian pada 5 orang anak di desa Jatisari yaitu anak-anak usia sekolah 

dasar kelas tinggi. Pada penelitian ini peneliti akan mengkaji respons estetis 

anak-anak usia sekolah dasar kelas tinggi terhadap fenomena covid-19 

melalui gambar ilustrasi yang akan dibuat oleh anak-anak. Penelitian 

dilaksanakan di desa Jatisari, kecamatan Nalumsari, kabupaten Jepara. 
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1.6 Definisi Operasional 

Sesuai dengan judul penelitian “Respons Estetis Karya Gambar 

Ilustrasi Anak dalam Fenomena Covid-19 di Desa Jatisari Jepara” maka 

definisi operasionalnya dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1.6.1 Respons Estetis 

Respons estetis merupakan kegiatan seseorang untuk menanggapi 

sebuah karya yang memiliki keindahan. Karya tersebut dapat dilihat dan 

diamati oleh panca indra sehingga membangkitkan seseorang untuk 

menanggapi karya tersebut. Dari respon estetis anak-anak memiliki 

pengalaman apresiasi terhadap karya seni. Dari pengalaman tersebut 

kemudian diungkapkan kembali apa yang telah diapresiasi baik melalui 

gambar, gerak, maupun ekspresi.  

1.6.2 Fenomena Covid-19 

Covid-19 merupakan virus yang dapat mengakibatkan gejala 

demam, batuk, sakit kepala, hilangnya indra perasa dan pencium, serta 

menurunnya imunitas tubuh. Virus tersebut juga dapat menyebar dengan 

cepat melalui kontak fisik. Dampak virus covid-19 sangat mengerikan. 

Dampak yang dapat dilihat setelah adanya virus tersebut adalah hilangnya 

nyawa, penurunan dan pelambatan ekonomi, aktivitas pendidikan yang 

terganggu, perekonomian yang menurun, dan perubahan perilaku di 

masyarakat. Adanya fenomena covid-19 menimbulkan berbagai respons 

dari anak-anak yang sering kali tidak dapat diwujudkan. Respons tersebut 

dapat dituangkan melalui karya gambar ilustrasi sehingga pandangan anak 

terhadap fenomena covid-19 dapat dilihat dalam bentuk gambar ilustrasi. 

1.6.3 Gambar Ilustrasi Anak 

Gambar ilustrasi adalah gambar yang dibuat oleh anak-anak 

berdasarkan ide dan perasaan yang dialami untuk memberikan informasi 

tertentu dengan media penggambaran yang dapat terlihat oleh indra 

penglihatan dalam penyampaiannya. Gambar ilustrasi anak dapat 

membantu memperjelas peristiwa, isi buku, karangan, cerita, dan 

sebagainya. Gambar ilustrasi anak bertujuan untuk menggali pemikiran 
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anak, menarik perhatian pembaca, memperjelas makna tulisan, 

menciptakan kesan bermakna, dan dapat memperlihatkan keunikan. 


