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Abstract 

Children drawing competition on the international level is not just merely selecting drawings of 
children who scored well and meet the aesthetic value in the eyes of the jury. However, this 
activity is also a place to share the multicultural where the children came and took the name of 
his country. Especially if the theme by the organizing committee must be 'anchor' the cultural 
themes of each country. Creativity children in drawing are an important factor in executing what 
would visualize children with language apparently. Because every child likes to draw it will be 
easier for coaches, teachers and parents to stimulate children into various ways to stimulate the 
children to express what they have experienced personally or what he had seen either directly or 
indirectly, i.e. through media intermediaries. Also as fantasy or imagination of what they've 
experienced or they see. And they intentionally or not has been directed to show the ‘typical’ 
and the uniqueness of each. Different is not to make it against the others, but they are 
encouraged to respect those differences. This is where the need for fostering creativity so that 
they continuously honed and maintained an awareness of the multicultural him to have an 
impact on later life as an adult. It is expected the children to be smart in choosing what is 'right' 
is shown to carry the country it represents. Although talk about everyday activities actually 
almost identical to the one they experienced in many countries, was still able to show to his 
multicultural. This is where the presence information exchange will occur to a multicultural 
visual of the works on display as well as the elected and usually recorded and distributed to the 
winners. This is where the unconscious child was brought to the understanding that they are a 
unique individual and has a cultural background, language, race, colors; religion can be so 
different from his friends around the world. 

Keywords: children’s drawing, creativity development, international children drawing 
competition, visual language  

 
 
 
 
1.  Pendahuluan 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keragaman yang 
sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan 
istilah masyarakat multikultural. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau 
perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga 
masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan 
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hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang 
mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Setiap 
masyarakat akan menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri 
khas bagi masyarakat tersebut. 

Kemultikulturalan biasanya disadari ketika seorang individu berangkat dewasa, 
Dan ketika disadari seorang manusia itu telah mampu untuk bertoleransi pada 
perbedaan yang ada. Bukan dianggap sebagai sebuah perbedaan yang menjadikan 
berkelompok-kelompok, akan tetapi melebur menjadi satu dan saling menghargai 
perbedaan tersebut. Tapi karena keegoisan dan keserakahan manusialah cukup sulit 
menghargai ke multikulturan itu, kadangkala berujung dengan perpecahan dan ‘berebut 
kehormatan’ masing-masing. Berbeda dengan anak-anak apalagi di usia dini yang 
belum menyadari adanya perbedaan, mereka mengganggap semua yang ada di dunia ini 
adalah sama dengan dirinya. Seiring dengan berkembangnya fisik, rasio, kreatif, indra 
dan imaji maka mulailah anak-anak menyadari bahwa adanya perbedaan antara dirinya 
dengan orang lain di sekitarnya. Lambat laun mereka akan menyadari pula adanya 
perbedaan kebiasaan, kebudayaan, adat istiadat, tata cara berkehidupan, warna kulit, ras 
dan bahkan religi yang sebenarnya abstrak dapat mereka tangkap maknanya. Dengan 
mulai disadarinya adanya perbedaan tersebut maka peranan Pembina, orang tua dan 
guru masuk di area tersebut untuk memberikan pemahaman bahwa perbedaan tersebut 
bukanlah untuk dijadikan perseteruan, akan tetapi bisa membentuk ‘pengayaan’ bagi 
mereka.  

Kegiatan menggambar bagi anak dapat membuat mereka menghayati akan 
perbedaan kemultikulturan yang ada sejak dini, karena anak-anak berbahasa rupa lebih 
dahulu daripada menguasai bahasa kata dan bahasa tulisan. Dan menurut penelitian 
Primadi Tabrani, bahasa rupa anak berlaku universal dimana pun anak itu berada. Jika 
mereka diberi pengenalan dan pemahaman sejak dini, walaupun dengan kegiatan 
menggambar yang mungkin dinilai kurang berarti tetapi dampaknya akan cukup besar 
di kemudian hari. Melalui Lomba-Lomba Gambar Anak di tingkat Internasional akan 
lebih membuat anak mengerti akan kemultikuturalannya tersebut dapat dijadikan sebuah 
‘senjata pamungkas’ untuk dapat menghasilkan sebuah pengakuan prestasi melalui 
penghargaan yang diperoleh. 

2.  Metodologi 

Metoda yang dipakai adalah pendekatan kuatitatif dengan  metoda etnografis.  
Metode etnografis ialah metode yang digunakan untuk menginterpretasi budaya, 
kelompok sosial dan suatu sistem masyarakat. Penelitian etnografi bertujuan untuk 
mendeskripsikan cara berpikir, adat, bahasa, kepercayaan dan prilaku hidup suatu 
masyarakat.  

Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu 
kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga masyarakat multikultural dapat 
diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat 
yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara 
satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Setiap masyarakat akan menghasilkan 
kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut. 

Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan dan penilaian atas 
budaya seseorang, serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang 
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lain. Berbagai pengertian mengenai multikulturalisme tersebut dapat disimpulkan 
bahwa inti dari multikulturalisme adalah mengenai penerimaan dan penghargaan 
terhadap suatu kebudayaan, baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. 
Setiap orang ditekankan untuk saling menghargai dan menghormati setiap kebudayaan 
yang ada di masyarakat. Apapun bentuk suatu kebudayaan harus dapat diterima oleh 
setiap orang tanpa membeda-bedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang 
lain. 

Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat 
dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut 
kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau di mana setiap pulau tersebut 
dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat 
tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja 
hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam. 

Pada anak-anak budaya akan membawa pengaruh sedikit demi sedikit tidak 
langsung secara bertubi-tubi. Dan penerimaan mereka terhadap adanya perbedaan 
kemultikuturalan itu baru akan disadari seiring dengan berkembangan fisik, rasio dan 
kreatif serta imajinasi nya. Apalagi jika seorang anak hidup di lingkungan keluarga 
yang memang sudah membaur budayanya misalnya karena perkawinan berbeda suku, 
agama atau ras. Mereka sejak dini tidak dididik dengan salah satu budaya atau adat 
istiadat dan kebiasaan yang sama. Percampuran budaya telah terjadi dalam lingkup 
kesatuan masyarakat terkecilnya yaitu keluarganya. Lain hal nya dengan anak yang 
tidak mengalami hal tersebut, mungkin pemahaman akan kemultikulturalan akan lebih 
lambat disadari. Apalagi jika orang tua tidak memberikan ‘akses’ yang leluasa atau 
memberi pengertian tentang bagaimana memahami kemultikuturalnya dan bagaimana 
menyikapinya. 

Cara pendidikan orang tua berpengaruh besar terhadap pemahaman terhadap 
adanya keragaman budaya, adat istiadat, agama, ras, suku, etnik. Sehingga anak-anak 
mempunyai pemahaman akan arti perbedaan yang ada bukan untuk menjadikan 
perbedaan akan tetapi dapat menjadikan pengayaan bagi mereka juga tolerasi terhadap 
perbedaan itu sendiri. Pemahaman tentang kemultikuralan ini akan berlanjut di 
pendidikan formal mereka di sekolah-sekolah. Mulai Kelompok Bermain, Taman 
kanak-Kanak, Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan. Apalagi jika lingkungan 
sekolahnya menunjang dalam memudahkan mereka untuk memahami kemultikutural itu 
secara langsung, misalnya di mana anak-anak itu bersekolah di sekolah internasional  
atau yang bercampur baur. 

3.  Analisis 

Sejak awal masa kehidupan manusia telah gemar mengores-gores. Baik dengan 
benda keras, di permukaan dinding gua atau dengan ujung jari tangan dan kaki di 
permukaan tanah, dan lainnya. Tujuannya untuk memperjelas ungkapan atau uraian 
pikiran, ide dan sebagainya. Inilah bentuk ‘komunikasi’ pertama manusia dengan 
sesamanya. Di sinilah embrio dari kegiatan menggores atau menggambar, suatu cara 
untuk mengungkapkan apabila kata dan bahasa tidak mampu mengungkapkan pikiran, 
ide dan maksud dengan mudah. Komunikasi antar manusia merupakan bagian yang 
sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain bahasa kata, bahasa rupa mempunyai 
peranan dalam kegiatan berkomunikasi tersebut. Apalagi jika belum atau tidak 
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menguasai bahasa kata dengan baik. Hal ini juga merupakan cikal bakal mengapa 
semua anak suka menggambar. Kegiatan senirupa informal terbuka bagi semua anak, 
bukan hanya bagi yang berbakat senirupa. Karena di saat menggambar eksperimen, 
ekspresi dan kreasi melebur jadi satu penghayatan, di mana intergrasi fisik, kreatif, 
rasio, indera dan imaji tergabung dalam keseluruhan diri anak. Bahasa rupa adalah yang 
pertama dikuasai anak sedangkan bahasa kata baru mulai dipelajari kemudian. Yang 
digambar anak, bukan semata apa yang dilihatnya, tetapi merupakan hasil kerjasama 
semua indera-inderanya yang ia rasakan dan imajinasikan serta cetuskan jadi sebuah 
gambar.  

”Seeing come before words. The child looks and recognize before it can speak”, 
John Berger: 1984. Kegiatan menggambar bagi anak merupakan proses menyampaikan 
ide secara visual atau lebih tepatnya proses ber-komunikasi secara visual. 
Bagaimanapun juga gambar anak-anak adalah suatu bentuk komunikasi anak-anak 
terhadap lingkungannya yang tampil secara visual dan mempunyai aspek seni, yaitu seni 
rupa anak-anak. Anak-anak  menggambar dengan cara yang sama di manapun dan dari 
bangsa apapun. Pada mulanya mereka menggambar dengan instrinktif, tidak ada 
pretensi artistik, spontan dan naïf, namun ini sebenarnya merupakan ragam bentuk 
visual awal di mana mereka menyampaikan ide serta bertutur tentang lingkungannya. 
Pendidikan dan pergaulan memberikan mereka memperluas cakrawala pandang mereka, 
berkaitan dengan proses pertumbuhan usia, fisik, logika dan rasio dan imajinya maka 
berkembang pula cakrawala pandangannya terhadap dunia sekeliling. Rangsangan dari 
luar atau lingkungan yang masuk dicerap oleh ke semua indera-indera, mata mempunyai 
prosentase yang paling besar. Rangsang luar berupa objek visual dapat membentuk pada 
benak anak suatu persepsi yang pada gilirannya akan melahirkan pengertian tertentu 
pada diri anak terhadap objek yang dilihat dan diamatinya. 
 

 
 
 
 
 
 

1. Objek 
2. Sensor/mata 
3. Experiences (Pengalaman) 
4. Intelligence (Intelegensi) 
5. Persepsi 
 

Nathan Knobler, pada “Sanggar Melati Suci”, hal. 21 
 
 

Banyaknya objek-objek yang dapat diamati oleh anak-anak akan berpengaruh 
dan sanggup merubah pembentukan persepsi anak terhadap lingkungannya. Dalam hal 
inilah diperlukan pemberian stimuli atau rangsangan disertai penjelasan atau 
pemahaman yang baik dan benar terhadap anak-anak agar persepsi yang muncul juga 
menjadi baik.  

1 2 
3 

4 
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Kegiatan menggambar anak dipercaya dapat memotivasi kreativitas dengan cara 
berbeda dengan kegiatan lainnya yang juga diperkirakan dapat memotivasi perkem-
bangan kreativitas mereka. Kegiatan bermain bagi anak erat hubungannya dengan 
perkembangan emosional estetik dan perkembangan keterampilan, maka perlu dibina 
secara berkesinambungan. 

Tiga pusat pendidikan yang menuntun dan memupuk perkembangan-
perkembangan tersebut: 

- pendidikan dalam lingkup keluarga (orang tua) 
- pendidikan di lingkungan masyarakat  
- pendidikan oleh institusi pendidikan formal sekolah. 

Keluarga sebagai pusat pendidikan amat berperan sebagai peletak dasar 
pertumbuhan anak. Jika orang tua berbekal naluri pedagogis, cukup jika anak-anak 
selalu diberi dorongan, rangsangan estetik dan artistik serta diberikan stimuli-stimuli 
yang membuat berkembangnya kreativitas melalui kegiatan menggambar yang mereka 
gemari.  

Bahan, media, alat lukis juga kertas dan buku gambar semakin berkembang, 
bertambah, semakin bagus kualitasnya dan relatif mudah didapat dari berbagai jenis dan 
merk serta berbagai kualitas. Karena kemudahan-kemudahan inilah memicu gairah 
trend lomba-lomba lukis di tingkat lokal, regional maupun internasional. Pada lomba2 
gambar di tingkat internasionallah akan lebih terlihat upaya anak-anak menampilkan 
kemultikuturalannya sebagai sebuah ‘kekuatan’ yang mereka punyai. Disinilah bisa kita 
lihat bagaimana anak-anak di setiap Negara mencoba “bercerita” lewat karya 
gambarnya masing-masing untuk memunculkan kemultikuturalan tersebut sebagai 
keunikan mereka tersendiri. Apalagi jika panitia penyelenggara lomba meng ’anchor’ 
kan temanya dengan “culture about your country”, sehingga mereka berusaha untuk 
menampilkan apa yang unik di negaranya yang tidak ada di Negara anak lainnya. 

Untuk itulah diperlukan stimuli-stimuli pada anak-anak, sehingga menimbulkan 
persepsi dalam pikirannya setelah melihat objek-objek. Semakin banyak melihat, 
semakin kayalah persepsi mereka. Di sinilah tugas para Pembina, orang tua dan guru 
untuk membimbing mereka ‘melihat’ keunikan yang ada sebagai pengayaan 
kemultikulturan mereka di dunia internasional. 

Anak menggambar atau ‘bercerita’ secara visual bukan hanya dari apa yang 
pernah mereka pernah lihat akan tetapi juga apa yang belum pernah mereka lihat. 
Mereka mempunyai kemampuan untuk mempersepsikan walaupun tanpa melihat. Di 
sinilah diperlukan kejelian para Pembina, orang tua dan guru tadi dalam merangsang 
semua indera-indera nya agar dapat memvisualkan secara RWD (Ruang Waktu Datar), 
yaitu cara menggambar anak atau cara berbahasa rupa anak. Cara terbaik untuk anak-
anak adalah dengan mengajak mereka mendengarkan cerita, menonton atau melihat 
langsung kegiatan kebudayaan, adat istiadat, perayaan keagamaan dan lain sebagainya, 
dan mengikutkan secara aktif pada kegiatan-kegiatan tersebut sehingga semua indera-
inderanya bisa melebur jadi satu dalam berbagai persepsi yang diperoleh mereka.  

Stimuli pun dapat melalui 3 cara pembelajaran anak yaitu secara visual, auditori 
atau kinestetik atau penggabungan antara kedua atau ketiganya. 
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Stimuli yang dapat dilakukan untuk merangsang anak dalam 
mengungkapkan persepsi secara visual dalam karya gambarnya 

Visual 
Membaca buku cerita, menonton film, menonton 
pegelaran atau pertunjukkan, menonton eksperimen, dll. 

Auditori 
Mendengarkan cerita, mendengarkan lagu, menyanyikan 
lagu, dll. 

Kinestetik 
Melakukan kegiatan secara langsung, mengerakkan 
anggota tubuh, dll. 

 

Apa saja yang sebenarnya anak-anak lihat, mereka serap dan mereka alami dari 
lingkungan tempat ia tinggal, tempat ia hidup, belajar dan bermain dapat membentuk 
dan mengisi persepsi anak tentang semua aspek kehidupan. Banyak pertanyaan yang 
keluar dari mulut mereka akan menuntut jawaban dan peran aktif semua orang yang 
bertanggung jawab dan concern terhadap kehidupan anak-anak tersebut. Keluasaan 
cakrawala pandang anak terhadap lingkungan objeknya akan menawarkan makna yang 
akan membentuk persepsi yang lebih lengkap dan utuh. Corak dan gaya lukisan anak-
anak akan selalu berubah, akan tetapi tidak terlalu kentara pada masa jarak waktu yang 
pendek. Tetapi pada kurun waktu tertentu akan terlihat adanya perbedaan interes, tema, 
corak, gaya, spirit (zaman). Hal ini dihasilkan atau diakibatkan oleh kemajuan, 
modernitas dan teknologi serta globalisasi yang diserap oleh anak-anak terutama di 
kota-kota besar lebih terasa dampaknya. 

4.  Kesimpulan 

Anak-anak adalah cikal bakal seorang individu dewasa kelak, jika sejak kanak-
kanak kita beri rangsangan dengan aneka jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang 
hampir setiap saat mereka lontarkan, juga dengan ragam stimuli-stimuli yang  baik dan 
sesuai dengan gaya pembelajaran si anak niscaya akan dapat lebih merangsang si anak 
untuk memperoleh persepsi yang baik pula.  Persepsi yang baik akan memudahkan anak 
untuk bertolerasi dengan sesamanya di ruang kehidupannya sekarang dan nanti. 

Jika pengertian dan pemahaman kemultikuturalan itu diberikan sejak dini, dan 
mereka dirangsang untuk mengupayakan perbedaan yang ada tersebut, maka kemulti-
kulturan itu akan dapat menjadi ‘senjata’ bagi keunikan masing-masing persepsi yang 
divisualkan melalui karya-karya gambar anak-anak. Dan mempunyai ‘nilai tambah’ 
untuk daya saing mereka jika diikutsertakan dalam lomba-lomba lukis internasional 
pada khususnya, di mana berkumpulnya berbagai bangsa sehingga terjadilah ‘toleransi’ 
secara tidak langsung yang dapat berdampak pada kedamaian hati individu masing-
masing dan bagi dunia pada umumnya. 
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LAMPIRAN 
 
 
 

       
Menonton Wayang Golek dengan dalang ciliknya… 

 
 
 

         
 Bermain bekel,                                        dakon…                                           membatik…. 
 
 
 

       
 Hasil setelah melihat langsung         Hasil setelah dibacakan cerita              Hasil setelah menyanyi 

 
 
 



 
Prosiding Seminar Internasional Multikultural & Globalisasi 2012 

 295

 

       
 

Contoh pemenang lomba2 gambar tingkat internasional yang mengekpos 
kemultikuturalan budaya, adat istiadat, kebiasaan, ras ataupun religi mempunyai nilai keunikan 
dan nilai tambah pada sebuah karya gambar anak-anak, juga “kekuatan’ untuk dapat 
memperoleh sebuah penghargaan di ajang Lomba lukis Internasional. 

 

       
 

       
 

     
 
 
 
 
 




