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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto 

 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S-Al Insyirah: 6).  

 

Jika kamu tidak berjubah dan pegang palu, maka kamu tidak berhak untuk 

menjadi hakim atas kesalahan orang lain (Bondan Prakoso & Fade2Black) 

 

Satu gambar jauh lebih bermakna daripada seribu kata (Sigit Yulianto) 

 

Pertahankan apa yang seharusnya dipertahankan, lepaskan apa yang seharusnya 

dilepaskan. Jangan sampai terbalik (Peneliti) 

 

 

 

 

Persembahan 

Untuk kedua orangtuaku yang 

selalu melantunkan do’a untuk 

keberhasilanku, kakak yang menjadi 

contoh terbaik hidupku, adikku yang 

mengajariku arti kesabaran dan 

kedewasaan, teman-teman terbaikku di 

kontrakan sutawijaya yang selalu jadi 

penghibur saat aku kelu, teman-teman 

trully family yang menemaniku 

menuntut ilmu di kelas tercinta dan 

teman-teman PGSD angkatan 2009 yang 

memberi warna lain di hidupku.                                    
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ABSTRAK 

Oktaviyanti, Itsna. 2013. Keefektifan Penggunaan Media Gambar Ilustrasi 
Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas V Materi 
Menggambar Ilustrasi di SD Negeri 1 Dagan Purbalingga. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: I. Drs Moh. Fathurrohman, S.Pd, M.Sn, II. Drs. Akhmad 
Junaedi, M.Pd. 

 
Kata Kunci: Gambar Ilustrasi, Aktivitas Belajar, Hasil Belajar 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar seni budaya 
dan keterampilan pada materi menggambar ilustrasi. Salah satunya dikarenakan 
proses pembelajaran yang tidak menggunakan media sehingga mengakibatkan 
siswa bingung dalam proses pembelajaran dan hasil belajar siswa kurang 
memuaskan dengan rata-rata di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 
Keadaan yang demikian mendorong peneliti untuk menerapkan alternatif media 
pembelajaran, yaitu media gambar ilustrasi. Media gambar ilustrasi merupakan 
media yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan dan merangsang daya 
imajinasi siswa dalam menggambar ilustrasi, sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Tujuan dilaksanakannya penelitian 
ini yaitu untuk menguji keefektifan penggunaan media gambar ilustrasi pada 
materi menggambar ilustrasi di SD Negeri 1 Dagan Purbalingga. 

Penelitian ini merupakan Penelitian eksperimen menggunakan desain 
Quasi Experimental Design dengan bentuk nonequivalen control group design. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri 1 Dagan tahun ajaran 
2012/2013 dengan jumlah 50 siswa. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan 
teknik sampel jenuh, yaitu siswa kelas VB sebagai kelas eksperimen dan siswa 
kelas VA sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data penelitian ini meliputi 
wawancara tidak terstruktur, studi dokumenter, observasi, dan tes. Analisis data 
menggunakan uji Lilliefors untuk menguji normalitas data, uji Levene untuk uji 
homogenitas dan uji independent sample t-test untuk uji hipotesis. Semua 
penghitungan tersebut diolah dengan menggunakan program SPSS versi 17. 

Hasil penelitian membuktikan adanya perbedaan yang signifikan antara 
pembelajaran yang menggunakan media gambar ilustrasi dengan yang tidak 
menggunakan media gambar ilustrasi. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai 
hasil belajar pada kelas eksperimen yaitu 81,93 sedangkan pada kelas kontrol 
yaitu 76,99. Hal tersebut juga dibuktikan dengan penghitungan uji independent 
sample t-test menggunakan SPSS versi 17, nilai thitung > ttabel yaitu 2,142 > 2,018 
serta nilai signifikan yang kurang dari 0,05 yaitu 0,038. Rata-rata aktivitas belajar 
siswa yang menggunakan media gambar ilustrasi sebesar 80,57%, sedangkan rata-
rata aktivitas di kelas kontrol 71,48%. Berdasarkan hasil tersebut dapat 
disimpulkan, bahwa penggunaan media gambar ilustrasi terbukti efektif dalam 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi menggambar ilustrasi 
di SD Negeri 1 Dagan Purbalingga.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan menjadi hak bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana 

tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945 

pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan 

pendidikan”. Pendidikan yang dimaksud yakni: 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
negara (Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1). 
 

Usaha sadar dan terencana sebagaimana yang dimaksud dalam UU tersebut 

adalah  proses pembelajaran yang matang dan terencana sesuai dengan 

Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses yaitu proses 

pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

siswa. 

Proses pembelajaran yang sesuai dengan Standar Proses tersebut ditujukan 

untuk beberapa jalur pendidikan, salah satunya yaitu jalur pendidikan formal. 

Pendidikan formal terdiri dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah,
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dan pendidikan tinggi. Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, 

maupun tinggi harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 

1945 dan berfungsi serta bertujuan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 20 

tahun 2003 pasal 3: 

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan  dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. 
 

Demi tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan tersebut, pendidikan di 

Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. 

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (19) disebutkan bahwa 

“kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Mengacu 

pada kurikulum, diharapkan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan 

optimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada semua mata pelajaran, 

termasuk mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). 

SBK merupakan salah satu mata pelajaran yang bersifat non eksak. SBK 

memberikan dampak positif bagi perkembangan anak, baik dari segi sosial 

maupun kemampuan diri dan pengetahuan dalam bidang seni. Power, B., & 

Klopper, C. (2011) berpendapat bahwa : Art education provides students with 

valuable opportunities to experience and build knowlodge and skills in self 

expression, imagination, creative and collaborative problem solving, 
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communication, creation of shared meanings, and respect for self and others. 

Berdasarkan cuplikan jurnal internasional tersebut, pendidikan seni memberikan 

siswa kesempatan berharga untuk mengalami dan membangun pengetahuan dan 

keterampilan dalam ekspresi diri, imajinasi, kreatif dan memecahkan masalah 

bersama, komunikasi, penciptaan makna bersama, dan penghargaan terhadap diri 

sendiri dan orang lain.   

Pada jenjang sekolah dasar pembelajaran SBK terdiri dari pembelajaran 

Keterampilan, Seni Musik, Seni Tari, dan Seni Rupa. Seni Rupa menurut 

Sumanto (2006: 7), adalah cabang seni yang diciptakan dengan menggunakan 

elemen atau unsur rupa dan dapat diapresiasi melalui indera mata. Unsur rupa 

adalah segala sesuatu yang berwujud nyata (kongkrit) sehingga dapat dilihat, 

dihayati melalui indera mata.  

 Seni rupa terdiri dari beberapa bidang, diantaranya yaitu seni lukis, seni 

gambar, seni patung, seni dekorasi, seni kerajinan/kria dan seni 

bangunan/arsitektur. Jenis seni rupa yang paling banyak dipelajari di sekolah 

dasar ialah seni gambar. Seni gambar adalah jenis karya seni rupa dwimatra yang 

dibuat dengan maksud untuk menjelaskan, menghias, menampilkan kesan mirip 

dengan objek atau nyata (Sumanto 2006: 11).  

Pembelajaran seni rupa khususnya seni gambar di sekolah dasar cukup 

mengalami kesulitan. Hal tersebut dikarenakan tingkat perkembangan usia 

sekolah dasar berada pada tahap operasional kongkrit, pada tahap ini anak mampu 

mengoperasionalkan berbagai logika namun masih dalam bentuk benda kongkrit 

(Rifa’i dan Anni 2012: 34). Maka dapat diartikan bahwa daya tangkap siswa 
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terhadap sesuatu yang abstrak masih kurang dikarenakan daya imajinasi siswa 

yang rendah. Hal itu berdampak pada penuangan ide yang kurang lancar dan 

relatif lama. 

Permasalahan pada pembelajaran seni gambar juga disebabkan oleh  guru 

sebagai perencana pembelajaran masih beranggapan bahwa mata pelajaran SBK 

kurang penting dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Hal ini terlihat pada 

proses pembelajarannya guru hanya masuk kelas dan menyuruh siswa untuk 

menggambar, setelah itu dinilai. Padahal pada mata pelajaran SBK terdapat materi 

atau teori yang harus disampaikan karena dapat menambah pengetahuan siswa 

dan membantu siswa dalam proses pembuatan produk dalam seni. Bahkan yang 

lebih ironis lagi, terkadang guru menggunakan jam pelajaran SBK untuk 

menyampaikan materi mata pelajaran lain itu. Anggapan tidak penting itulah yang 

menyebabkan guru mengajar tanpa adanya perencanaan dan penggunaan media, 

metode ataupun model yang inovatif. Sehingga menyebabkan pembelajaran 

menjadi monoton dan membosankan.  

Kurangnya perencanaan yang matang mengenai penggunaan metode, 

model ataupun media pada proses pembelajaran menyebabkan siswa bingung 

dalam proses menggambar. Siswa cenderung menggambar apa yang biasa ia 

gambar, maka yang terjadi adalah kemonotonan dalam menggambar. Akibatnya 

hasil belajar siswa kurang memuaskan, seperti halnya yang terjadi pada siswa 

kelas V SD Negeri 1 Dagan Purbalingga. Hal tersebut dibuktikan dengan masih 

rendahnya hasil evaluasi SBK materi menggambar ilustrasi, dari 26 siswa hanya 

15 siswa saja yang berada di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 
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Sedangkan sisanya berada di bawah KKM atau dengan nilai rata-rata siswa hanya 

mencapai 65 padahal nilai rata-rata adalah 70, sesuai dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal yang ditetapkan sekolah.   

Untuk mengatasi permasalahan rendahnya hasil belajar siswa dalam 

menggambar ilustrasi, perlu adanya upaya dari guru untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. Penggunaan media yang menarik dan tepat menjadi salah satu cara 

yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran, sehingga prosesnya 

terarah dan hasil produknya pun akan baik. Hamalik dalam Arsyad (2010: 15), 

mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada orientasi 

pembelajaran akan sangat membantu keaktifan proses pembelajaran dan 

menyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Maksudnya media 

pembelajaran paling besar pengaruhnya bagi indera dan lebih dapat menjamin 

pemahaman, orang yang mendengarkan saja tidaklah sama tingkat pemahamannya 

dan lamanya bertahan apa yang dipahaminya dibandingkan dengan mereka yang 

melihat, atau melihat dan mendengarkannya. Selain itu, media pembelajaran 

membawa dan membangkitkan rasa senang dan gembira bagi siswa dan 

memperbaharui semangat mereka, membantu memantapkan pengetahuan pada 

benak para siswa serta menghidupkan pelajaran. 

Media yang dirasa sesuai dengan permasalahan menggambar ilustrasi 

adalah gambar ilustrasi. Media gambar ilustrasi adalah suatu alat bantu yang 
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digunakan dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk lebih memudahkan 

siswa dalam menuangkan imajinasinya dalam menggambar ilustrasi. Media 

gambar ilustrasi efektif digunakan untuk membantu merangsang timbulnya 

gagasan dan ide dalam hal menggambar ilustrasi. Adapun kelebihan lain dari 

media gambar ilustrasi, selain sesuai dengan materi pembelajaran menggambar 

ilustrasi, media gambar ilustrasi juga memenuhi kriteria media yang baik 

diantaranya mudah diperoleh, murah, mudah dibawa kemana-mana dan bersifat 

universal (Hernawan dkk. 2008: 11.23-11.24). Gambar ilustrasi dapat berupa foto, 

poster, karikatur, cerita bergambar, vignette, cover majalah dan lainnya. 

Keberagaman jenis gambar ilustrasi diharapkan dapat menarik perhatian siswa 

dan menambah pengetahuan mengenai gambar ilustrasi.   

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka timbul sebuah 

gagasan untuk melakukan perlakuan terhadap pembelajaran dengan menggunakan 

media gambar ilustrasi untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa di 

kelas V SD Negeri 1 Dagan  Purbalingga pada materi menggambar ilustrasi. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1) Daya imajinasi siswa masih rendah, sehingga tidak bisa menangkap 

sesuatu yang bersifat abstrak. 

2) Guru belum memiliki kesadaran akan pentingnya pembelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan. 
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3) Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan dengan tidak menggunakan 

media menyebabkan siswa bingung dalam mengerjakan tugas sehingga 

terjadi kemonotonan pada hasil karya dan hasil belajar siswa tidak 

maksimal 

 
1.3 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu: 

1) Apakah ada perbedaan aktivitas belajar siswa yang proses 

pembelajarannya menggunakan media gambar ilustrasi dibandingkan 

dengan siswa yang proses pembelajarannya tanpa menggunakan media 

gambar ilustrasi? 

2) Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang proses pembelajarannya 

menggunakan media gambar ilustrasi dibandingkan dengan siswa yang 

proses pembelajarannya tanpa menggunakan media gambar ilustrasi? 

 
1.4 Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka berdasarkan 

identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut: 

(1) Keefektifan penggunaan media gambar ilustrasi  yang dimaksud adalah 

tingkat besarnya dampak dari media gambar ilustrasi yang dijadikan 

sebagai bentuk perlakuan terhadap kelompok eksperimen. Gambar ilustrasi 

yang digunakan sebagai media disajikan oleh peneliti dan siswa pada dua 

pertemuan yang berbeda. 



8 
 

 
 

(2) Materi menggambar ilustrasi yang dimaksud meliputi teori menggambar 

ilustrasi dan praktek menggambar ilustrasi. 

(3) Aktivitas yang dimaksud yakni aktivitas siswa selama proses kegiatan 

menggambar ilustrasi. 

(4) Untuk mengetahui keefektifan penggunaan media gambar ilustrasi 

diperlukan pembanding. Pembanding yang digunakan yaitu pembelajaran 

konvensional tanpa menggunakan media, sebagaimana pembelajaran SBK 

khususnya materi menggambar ilustrasi yang dilaksankan di SD Negeri 1 

Dagan Purbalingga.  

 
1.5 Tujuan Penelitian 

Ada dua jenis tujuan dalam penelitian ini. Kedua tujuan penelitian tersebut 

yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus dalam 

penelitian ini selengkapnya dijelaskan sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui 

keefektifan penggunaan media gambar ilustrasi dibandingkan dengan tanpa 

menggunakan media gambar ilustrasi dalam pembelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan.  

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini yaitu:  

(1) Mengetahui perbedaan aktivitas belajar siswa antara menggunakan media 

gambar ilustrasi dengan tanpa menggunakan media gambar ilustrasi pada 

pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan materi menggambar ilustrasi.  
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(2) Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara menggunakan media 

gambar ilustrasi dengan tanpa menggunakan media gambar ilustrasi pada 

pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan materi menggambar ilustrasi. 

 
1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa, guru dan 

sekolah. Penjelasan mengenai manfaat bagi siswa, guru dan sekolah tersebut 

dijelaskan sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yang 

bersifat teori. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di 

bidang pendidikan, terutama dalam pembelajaran materi menggambar ilustrasi. 

Manfaat dalam bentuk teori yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu menambah 

khazanah pengetahuan dan teori baru dalam pembelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan (SBK) materi menggambar ilustrasi menggunakan media gambar 

ilustrasi.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yang 

bersifat praktik dalam pembelajaran. Manfaat praktis yang didapat melalui 

penelitian ini antara lain: 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

Manfaat penelitian ini bagi siswa yaitu dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa menggunakan media gambar ilustrasi serta meningkatkan 

kemampuan siswa  dalam keterampilan melihat dan menuangkan apa yang dilihat 
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melalui penggunaan media gambar ilustrasi dalam pembelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru yaitu hasil dari penelitian dapat 

memberikan referensi  penggunaan media gambar ilustrasi dalam pembelajaran 

Seni Budaya dan Keterampilan materi menggambar ilustrasi di sekolahnya. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah yaitu hasil penelitian ini dapat 

memperkaya dan melengkapi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan guru-

guru lain serta memberikan kontribusi pada sekolah dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang mendukung pada penelitian ini di 

antaranya yaitu: penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Siti Fauziatul 

Mufidah (2010) dengan judul penelitian “Pemanfaatan media gambar ilustrasi 

untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi pada siswa kelas III MI Miftahul 

Huda 1 Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan oleh Siti Fauziatul 

Mufidah”. Dari hasil tes menulis puisi menunjukkan rata-rata 60,9 pada siklus I 

dan rata-rata 68,6 pada siklus II. Adapun peningkatan kemampuan menulis puisi 

siswa kelas III dari siklus I dan siklus II yaitu 14%.  Dari hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa pemanfaatan media gambar ilustrasi dapat meningkatkan 

kemampuan menulis puisi pada siswa kelas III MI Miftahul Huda I Manaruwi 

Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. 

Kemudian ada penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Sofiana 

Endang Purwanti (2010) dengan judul penelitian “Peningkatan Kemampuan 

Menulis Sederhana Melalui Media Gambar Ilustrasi Pada Siswa Kelas II SDN 

Kauman Bangil”. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : terjadi 

peningkatan keaktifan siswa dari 61% - 77% pada siklus I menjadi 85% - 87% 

pada siklus II. Peningkatan keaktifan ini telah memenuhi target dari yang 

diharapkan yaitu 70%. Terjadi peningkatan kemampuan menulis cerita sederhana 

dari 16 siswa (66,67%) yang dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal yang 
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telah ditentukan menjadi 22 siswa (91,67%) yang mencapai ketuntasan. 

Peningkatan kemampuan menulis cerita sederhana ini juga telah memenuhi 

indikator yang diharapkan yaitu 70%.  

Selain kedua penelitian tersebut, ada pula penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan oleh Makhidah Susanti (2009) dengan judul penelitian “Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui Penggunaan Media Gambar Ilustrasi dan 

foto Siswa Kelas IV MI Miftahul Ulum Bandaran Pasuruan”. Hasil penelitian 

menunjukkan sebagai berikut: (1) Pembelajaran menulis deskripsi di kelas IV MI 

Miftahul Ulum Bandaran Winongan Pasuruan dirumuskan dengan memperhatikan 

aspek materi yang akan diajarkan, kesesuaian media, metode yang digunakan, 

sumber pembelajaran yang tepat serta perumusan kegiatan pembelajaran yang 

kondusif yang bersifat student centris dan penilaian yang sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan, (2) Dalam implementasi pembelajaran menulis deskripsi 

tempat dapat digunakan media gambar ilustrasi dan foto pemandangan dan foto 

tempat. Untuk mempermudah dalam mendeskripsikan tempat dapat dilakukan 

dengan cara mengamati gambar, menyebutkan isi gambar, membuat kalimat 

tentang gambar dan menceritakan gambar melalui paragraf, dan (3) Hasil dari 

pembelajaran menulis deskripsi tempat ini mengalami peningkatan rata-rata 12 % 

dengan pemanfaatan media gambar ilustrasi dan foto tempat. 

Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, terdapat persamaan pada 

penelitian ini yaitu penggunaan media gambar ilustrasi. Namun, terdapat 

perbedaan dalam hal metodologi penelitian, mata pelajaran, tempat penelitian dan 
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subjek penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu peneliti jadikan sebagai acuan 

dalam melaksanakan penelitian ini. 

 
2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Hakikat Belajar 

Menurut Slameto (2010: 2), belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Pendapat lain dari Morgan (Suprijono 2011: 3) menyatakan 

“learning is any relatively permanent change in behavior that is a result of past 

experience” (belajar adalah perubahan perilaku  yang bersifat permanen sebagai 

hasil dari pengalaman).  Slavin (Rifa’i dan Anni 2012 : 66) menyatakan bahwa 

belajar merupakan perubahan individu yang disesabkan oleh pengalaman. Dari 

ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan kegiatan 

merubah perilaku melalui berbagai pengalaman dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Perubahan perilaku merupakan suatu tujuan dari belajar itu sendiri. 

Adapun tujuan belajar sebenarnya sangat banyak dan bervariasi. Tujuan belajar 

yang eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan tindakan instruksional, lazim 

dinamakan tujuan instruksional (instructional effects), yang biasa berbentuk 

pengetahuan dan keterampilan. Sementara, tujuan belajar sebagai hasil yang 

menyertakan tujuan isntruksional lazim disebut tujuan pengiring (nurturant 

effects). Bentuknya berupa, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sikap terbuka 

dan demokratis, menerima orang lain, dan sebagainya. Tujuan ini merupakan 
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konsekuensi logis dari siswa “menghidupi” (live in) suatu sistem lingkungan 

belajar tertentu (Suprijono 2011: 5). 

Lama perubahan perilaku yang berlangsung pada siswa tergantung dari 

bagaimana proses belajar belangsung. Proses belajar yang tidak bermakna akan 

menghasilkan perubahan peilaku yang relatif singkat. Proses belajar yang 

bermakna akan sebaliknya, perubahan berlangsung lama namun proses belajar 

memerlukan inovasi dari proses belajar yang biasanya. Proses belajar yang 

berbeda dari yang biasa ini mengakibatkan memori siswa merekam belajar 

tersebut sebagai suatu perubahan perilaku bermakna. Karenanya, untuk 

menghasilkan  pembelajaran yang bermakna jangka panjang perlu ada penerapan 

variasi dalam pembelajaran atau strategi pembelajaran. Bisa berupa penggunaan 

metode yang kreatif maupun penggunaan media yang menarik. 

2.2.2 Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Gagne dalam Rusmono  (2012: 6) adalah 

serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses 

belajar pada siswa. Miarso dalam Rusmono (2012: 6) mengemukakan bahwa 

pembelajaran adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan, dan terkendali agar 

orang lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain.  

Dalam pembelajaran, faktor-faktor eksternal seperti lembar kerja siswa, 

media dan sumber-sumber belajar yang lain direncanakan sesuai dengan kondisi 

internal siswa yang belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu 

(Rusmono 2012: 6). Hal itu bertujuan agar proses pembelajaran berlangsung 
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efektif sehingga yang terjadi adalah pembelajaran menjadi bermakna karena 

disesuaikan dengan keadaan.  

Menurut Suprijono (2011: 13) pembelajaran berdasarkan makna leksikal 

berarti proses, cara, perbuatan mempelajari. Pada pembelajaran guru mengajar 

diartikan seebagai upaya guru mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran. 

Guru mengajar dalam perspektif pembelajaran adalah guru menyediakan fasilitas 

belajar bagi siswanya untuk mempelajarinya. Jadi subjek pembelajaran adalah 

siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran adalah dialog interaktif 

yaitu komunikasi dua arah antara guru dan siswa sehingga guru tidak 

diperkenankan untuk menguasai kelas. 

Dalam proses pembelajaran, Reigeluth dalam Rusmono (2012: 7) 

memperlihatkan tiga hal, yaitu: kondisi pembelajaran yang mementingkan 

perhatian pada karakteristik pelajaran, siswa, tujuan dan hambatannya, serta apa 

saja yang perlu diatasi oleh guru. Dalam karakteristik pembelajaran ini, perlu 

diperhatikan pula pengelolaan pelajaran dan pengelolaan kelas. Diantaranya 

mengatasi anak yang suka berbincang dengan temannya saat pembelajaran 

berlangsung ataupun anak yang tidak bersemangat dalam proses pembelajaran. 

Hal itu dapat diatasi dengan pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan 

metode yang kreatif ataupun media yang membangkitkan semangat dan minat 

siswa untuk belajar. 

Dari berbagai pernyataan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dengan baik oleh 

seseorang agar memungkinkan orang lain melakukan belajar. Kegiatan tersebut 
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memungkinkan guru untuk melakukan cara yang unik dan kreatif baik dalam hal 

model maupun media agar menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. 

2.2.3 Aktivitas belajar 

Menurut Poerwadarminta (Yusfi, 2011), aktivitas adalah kegiatan. Jadi 

aktivitas belajar adalah kegiatan-kegiatan siswa yang menunjang keberhasilan 

belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 32), aktivitas adalah 

keaktifan, kegiatan, kesibukan sedangkan belajar (Kamus Besar Bahasa Indonesia 

2008: 24) adalah berusaha memperoleh ilmu pengetahuan. Pengertian tersebut 

jika disatukan maka aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu 

dalam usahanya memperoleh ilmu pengetahuan. 

Dua pengertian aktivitas belajar dari Poerwadarminta dan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia mendefinisikan aktivitas belajar sebagai kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa dalam usahanya memperoleh ilmu pengetahuan yang 

menunjang keberhasilan belajar. 

Aktivitas belajar memiliki jenis-jenisnya. Jenis-jenis dari aktivitas belajar 

atau kegiatan belajar menurut Dierich dalam Hamalik (2011: 172) yaitu: 

(1) Kegiatan-kegiatan visual: membaca, melihat gambar-gambar, mengamati, 

eksperimen, demonstrasi, pameran, dan  mengamati orang lain yang 

sedang bekerja atau bermain. 

(2) Kegiatan-kegiatan lisan: mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 
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(3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan: mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

pemainan, mendengarkan siaran radio. 

(4) Kegiatan-kegiatan menulis: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan, membuat  rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket.  

(5) Kegiatan-kegiatan menggambar: menggambar, membuat grafik, diagram, 

peta, dan pola. 

(6) Kegiatan-kegiatan metrik: melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan pemainan, 

menari, dan berkebun. 

(7) Kegiatan-kegiatan mental: merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan 

membuat keputusan. 

(8) Kegiatan-kegiatan emosional: minat, membedakan, berani, tenang, dan 

lain-lain. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini terdapat dalam semua 

jenis kegiatan, dan bersifat tumpang tindih.  

Dari berbagai jenis aktivitas belajar di atas, peneliti hanya akan meneliti 

kegiatan-kegiatan menggambar. Kegiatan-kegitan menggambar meilputi: 

menggambar, membuat grafik, diagram, peta, dan pola. Dari jenis kegiatan-

kegitan menggambar tersebut yang akan diteliti adalah menggambar. 

2.2.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar (Rifa’i dan Anni 2012: 69). Snelbeker dalam  
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Rusmono (2012: 8)  mengatakan bahwa perubahan atau kemampuan baru yang 

diperoleh siswa setelah melakukan perbuatan belajar adalah merupakan hasil 

belajar, karena belajar pada dasarnya adalah bagaimana perilaku seseorang 

berubah sebagai akibat pengalaman. 

Menurut Bloom dalam Suprijono (2011: 6), hasil belajar siswa mencakup 

tiga ranah belajar yaitu: 

2.2.4.1 Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan, 

dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif sendiri mencakup kategori: 

pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehensif), penerapan (application), 

analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan penilaian (evaluation). 

2.2.4.2 Ranah Afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Ranah 

afektif dalam belajar mencakup kategori: penerimaan (receiving), penanggapan 

(responding), penilaian (valuing), pengorganisasian (organization), dan 

pembentukan pola hidup (organization by a value complex). 

2.2.4.3 Ranah Psikomotorik 

Tujuan pembelajaran ranah psikomotorik menunjukkan adanya 

kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi obyek, dan 

koordinasi syaraf. Ketegori jenis perilaku untuk ranah psikomotor yaitu: persepsi 

(perception), kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided respons), gerakan 

terbiasa (mechanism), gerakan kompleks (complex overt response), penyesuaian 

(adaptation), dan kreativitas (originallity). 
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Dari berbagai pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan perilaku yang terjadi pada diri siswa sebagai hasil dari belajar 

yang dilakukannya. Hasil belajar mencakup tiga ranah yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotorik yang semuanya merupakan hal penting dalam pencapaian siswa 

dalam pembelajaran. 

2.2.5 Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

 Pembelajaran SBK merupakan pembelajaran Seni, Budaya, dan 

Keterampilan. Seni merupakan hasil atau proses kerja dan gagasan manusia yang 

melibatkan kemampuan terampil, kreatif, kepekaan indera, kepekaan hati, dan 

pikir untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki kesan indah dan selaras. 

SBK (Hernawan dkk. 2008: 8.29), bertujuan untuk mengembangkan keterampilan 

dalam rangka membekali siswa untuk berkarya sastra,  menumbuhkembangkan 

cita rasa keindahan dan kemampuan menghargai seni.  

 Pembelajaran SBK di Sekolah Dasar terdiri dari pembelajaran 

Keterampilan, Seni Musik, Seni Tari, dan Seni Rupa. Pembelajaran keterampilan 

berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, dan sikap, serta 

keterampilan siswa dalam hal desain dan pembuatan barang-barang yang 

berhubungan dengan teknologi maupun budaya. Pembelajaran Seni Musik lebih 

ditekankan pada pengetahuan musik dan ekspresi melalui lagu. Seni Tari 

merupakan pengungkapan ekspresi yang diwujudkan melalui gerak yang biasanya 

diiringi musik. Sedangkan Seni Rupa menurut Sumanto (2006: 7), adalah cabang 

seni yang diciptakan dengan menggunakan elemen atau unsur rupa dan dapat 

diapresiasi melalui indera mata. Unsur rupa adalah segala sesuatu yang berwujud 
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nyata (kongkrit) sehingga dapat dilihat, dihayati melalui indera mata. Elemen atau 

unsur rupa tersebut meliputi titik, garis, bentuk/bangun, warna, tekstur (kesan 

bahan), isi, ruang dan cahaya.  

Jadi dapat disimpulkan pembelajaran SBK di Sekolah Dasar adalah 

pembelajaran yang terdiri dari pembelajaran Keterampilan, Seni Musik, Seni Tari 

dan Seni Rupa. Tujuan seni adalah  untuk mengembangkan keterampilan dalam 

rangka membekali siswa untuk berkarya, menumbuhkembangkan cita rasa 

keindahan dan kemampuan menghargai seni. 

2.2.6 Pembelajaran Seni Rupa SD 

Diterapkannya konsep seni sebagai alat pendidikan di SD diarahkan pada 

pembentukan sikap dan kemampuan atau kompetensi kreatif dalam keseimbangan 

kompetensi intelektual, sensibilitas, rasional dan irasional serta kepekaan emosi. 

Berbicara masalah pendidikan seni, di Indonesia seni sudah diajarkan pada semua 

jenjang di sekolah, tidak terkecuali jenjang sekolah dasar. Di sini akan membahas 

seni khususnya seni rupa di sekolah dasar. 

Pendidikan seni supa untuk siswa SD adalah upaya pemberian 

pengetahuan dan pengalaman dasar kegiatan kreatif seni rupa dengan 

menerapakan konsep seni sebagai alat pendidikan. Penerapan konsep seni tersebut 

tentunya dengan tetap menciptakan kondisi pembelajaran yang menarik, 

menyenangkan di dalam suasana bermain kreatif (Sumanto 2006: 20). 

Pembelajaran seni rupa dipadukan dalam mata pelajaran SBK yang 

berkaitan dengan pembelajaran seni yang lain di antaranya yaitu seni tari, seni 

musik, dan keterampilan. Ruang lingkup bahan pengajaran Pendidikan seni rupa 
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bagi anak-anak SD meliputi kegiatan berkarya dua dimensional dan tiga 

dimensional. Kegiatan menggambar, mencetak, menempel, dan kegiatan berkarya 

seni rupa dua dimensional lainnya yang menyenangkan anak dengan media dan 

cara-cara yang sederhana dapat dikembangkan dalam kegiatan belajar mengajar 

(Tocharman, Sobandi, dan Goetoeja 2006: 5). Dalam hal ini peneliti akan meneliti 

mengenai karya seni rupa dua dimensional berupa menggambar. 

Menggambar adalah alat untuk mengungkapkan pikiran sedangkan gambar 

adalah bahasa, suatu cara untuk melahirkan dan mengembangkan ide-ide 

(Herawati dan Iriaji 1998: 7).  Sedangkan menurut Sumanto (2006: 47) 

menggambar (drawing) adalah kegiatan manusia untuk mengungkapkan apa yang 

dirasakan dan dialaminya baik mental maupun visual dalam bentuk garis dan 

warna. Menggambar adalah proses mengungkapkan ide, angan-angan, perasaan, 

pengalaman dengan menggunakan jenis peralatan menggambar tertentu.  Selain 

kedua pengertian tersebut, di bawah ini adalah kutipan jurnal yang membahas 

pengertian menggambar khususnya bagi anak-anak. 

Drawing is an instinctive way for the child to communicate    
understanding, feelings and his/her imaginative life. The developing 
child quite naturally invents symbols to represent the human figure, 
animals and a variety of observed objects. Later, the need to progress 
beyond repeated symbols and to express a growing sense of 
individuality becomes apparent (Bunscoile 1991: 6) 
 

Bahwa menggambar adalah cara yang naluriah untuk anak-anak dalam 

mengkomunikasikan pemahaman, perasaan, dan kehidupan imaginasinya. Anak 

yang sedang berkembang secara alami menemukan simbol-simbol untuk 

menggambarkan sosok manusia, binatang, dan berbagai objek yang diamatinya. 

Kemudian, kebutuhan untuk kemajuan diluar simbol-simbol yang diulangi 
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tersebut dan untuk mengekspresikan indera yang sedang berkembang, nantinya 

menjadi nyata. 

Ada pengembangan kreatifitas dalam menggambar (Sumanto 2006: 53), 

meliputi: (1) menggambar bentuk, (2)  menggambar ornamen, (3) menggambar 

ilustrasi, (4) menggambar huruf hias, (5) menggambar imajinatif, (6) menggambar 

dengan crayon/ pastel, (7) menggambar ekspresi, (8) menggambar dengan teknik 

campuran, (9) mewarnai gambar. 

Dalam penelitian ini, dari pengembangan kreativitas menggambar di atas 

hanya akan membahas mengenai menggambar ilustasi. 

2.2.7 Menggambar Ilustrasi 

Menggambar ilustrasi adalah kegiatan menggambar dengan tujuan untuk 

melengkapi suatu cerita, teks, atau sebagai penjelasan visual dari suatu bagian 

tulisan, atau ada pula karya ilustrasi berdiri sendiri tanpa disertai tulisan 

(Tocharman, Sobandi, dan Goetoeja 2006: 199). Tulisan yang dimaksudkan bisa 

berupa cerita, fiksi atuapun non fiksi (pelajaran, ilmu pengetahuan). Bahan dan 

alat yang diperlukan: kertas gambar, pensil hitam, pensil warna, spidol warna, 

tinta, cat air, kuas cat air. 

2.2.7.1 Langkah-Langah Menggambar Ilustrasi 

Dalam proses menggambar ilustrasi terdapat langkah-langkah yang harus 

dilakukan agar menghasilkan gambar yang diharapkan, yaitu: 

(1) Gagasan, bersumber dari bahan yang akan diilustrsikan. Setelah ada 

gagasan, menentukan adegan yang akan digambar, baik tokohnya, maupun 

suasananya.. 
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(2) Sketsa, proses menggambar yang paling awal adalah menyeket atau 

membuat rancangan gambar (sketsa) dengan pensil. Gagasan yang ada 

dituangkan bersamaan dengan proses menyeket. Diawali dengan membuat 

coretan tata letak objek yang digambar dan gerak yang terjadi. Setelah itu 

menyatukan semua unsur gambar yang direncanakan.  

(3) Pewarnaan, setelah sket selesai, gambar dapat diwarnai. Pewarnaan dalam 

menggambar ilustrasi dapat dilaksanakan dengan dua corak, yaitu corak 

realis da corak bukan realis (ekspresionisme, impresionisme, abstrakisme, 

dan lain-lain). Pewarnaan corak realis harus sesuai dengan keadaan nyata. 

Sedangkan pewarnaan corak bukan realis lebih bebas atau tidak terikat 

oleh warna aslinya. 

2.2.7.2 Teknik Dalam Menggambar Ilustrasi 

Ada beberapa teknik dalam menggambar ilustrasi yaitu : 

(1) Teknik Out line, adalah cara menggambar secara global, atau tidak detail 

dan hanya menggambar garis luarnya saja, sehingga terkesan datar, karena 

tidak ada pengaturan gelap terang.  

(2) Teknik arsir, adalah cara menggambar dengan menggunakan arsir atau 

unsur garis yang terputus-putus, yang digoreskan secara teratur dan 

berulang-ulang, garis-garis saling menumpuk, digunakan untuk 

mewujudkan efek gelap terang, volume dan plastisitas.  

(3) Teknik blok, adalah cara menggambar dengan memanfaatkan warna secara 

blok, tanpa menerapkan gradasi dan transisi sehingga terasa datar, bagian 
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yang satu dengan yang lain pada suatu objek ditunjukkan dengan 

perbedaan warna.  

(4) Teknik scraper board, adalah cara menggambar dengan menggoreskan 

bentuk-bentuk garis yang arahnya mengikuti volume objek, garis-garis 

tidak saling menumpuk, tetapi dibuat saling sejajar, dan pada bagian yang 

gelap dibuat lebih rapat, sedang pada bagian yang terang garis dibuat agak 

renggang, sehingga dicapai plastisitas yang dikehendaki.  

(5) Teknik dot, yaitu cara mewujudkan gambar dengan menyusun titik-titik 

sehingga membentuk suatu objek tertentu, kesan gelap dan terang 

ditentukan oleh jumlah titik dalam satu area, semakin banyak semakin kuat 

kesan gelap terang.  

(6) Teknik goresan kering, adalah cara menggambar dengan memanfaatkan 

tinta atau cat yang sengaja dibuat agak kering, sehingga warna-warna 

ketika digoreskan tidak merata, efek ini juga digunakan untuk membuat 

tekstur, pada bagian yang terang digoreskan warna-warna terang, sedang 

pada bagian yang gelap digoreskan warna-warna yang tua dan berulang-

ulang, sehingga tercapai plastisitas yang diinginkan.  

(7) Teknik half tone, adalah cara menggambar dengan memanfaatkan efek 

transisi warna dari terang ke gelap, dengan menggunakan tinta atau cat 

yang dibuat agak encer, efek transisi warna tersebut digunakan untuk 

mencapai plastisitas yang diinginkan. 

(8) Teknik siluet, adalah cara menggambar dengan mewujudkan warna 

tunggal yang solid atau pekat, biasanya warna hitam tetapi tidak menutup 
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kemungkinan menggunakan warna lain, gambar yang dihasilkan dengan 

teknik ini hanya berupa bentuk global dengan warna tunggal, objek seolah-

olah diambil dari posisi yang berlawanan dengan arah datangnya sinar, 

sehingga terkesan seperti bayangan.  

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan teknik menggambar ilustrasi 

berupa teknik arsir . Alasan pemilihan teknik arsir dikarenakan teknik tersebut 

dirasa sesuai dengan kemampuan menggambar ilustrasi pada siswa sekolah dasar. 

2.2.8 Media dalam Pembelajaran  

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara atau pengantar (Arsyad 2011: 3). Dalam kata lain media adalah 

segala sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai perantara/sarana/alat 

dalam proses belajar mengajar (Rohani 1997: 3).  

Gagne (Sadiman dkk. 1986: 6) menyatakan bahwa media adalah berbagai 

jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk 

belajar. Sementara itu Briggs (Sadiman dkk. 1986: 6) berpendapat bahwa media 

adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa 

untuk belajar. Di lain pihak, National Education Association memberikan definisi 

media sebagai bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audio-visual dan 

peralatannya, dengan demikian media dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, atau 

dibaca (Arsyad 2011: 5). 

Pendapat lain menyebutkan bahwa  media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), 

sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam 
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kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar (Santyasa 2007: 3). Dari berbagai 

pendapat mengenai pengertian media pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran adalah segala sesuatu berupa benda cetak ataupun audio 

visual yang digunakan sebagai perantara dalam  proses pembelajaran sehingga 

dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Sudjana dan Rifai (2005: 2) mengungkapkan manfaat media pengajaran 

dalam proses belajar mengajar siswa meliputi: (1) pengajaran akan lebih menarik 

perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar; (2) bahan 

pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para 

siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik; (3) 

metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui perkataan guru, sehingga siswa tidak bosan; (4) siswa lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengar uraian guru, tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

Untuk memperoleh hasil yang optimal, pemilihan media perlu 

memperhatikan hal-hal berikut ini (Hernawan dkk. 2008: 11.23-11.24) : (1) tujuan 

pembelajaran, memuat kompetensi yang diharapkan akan dimiliki siswa di akhir 

pembelajaran. untuk mencapai kemampuan tersebut, guru dapat menentukan 

media yang dapat membantu siswa dalam belajar; (2) situasi belajar, jumlah siswa 

atau besar kecilnya kelas juga ikut menentukan pemilihan media. media yang 

digunakan untuk kelas besar belum tentu efektif digunakan secara individual; (3) 

kemudahan, pilih media yang mudah diperoleh; (4) ekonomis, pilih media yang 
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ekonomis, dalam arti efektif dan efisien. untuk itu guru dapat menentukan media 

dari segi kekuatan bahan (dapat dipakai berkali-kali untuk jangka waktu yang 

lama), atau kemurahan harga atau kedua alasan tersebut; (5) fleksibilitas, pilih 

media yang fleksibel untuk digunakan pada berbagai mata pelajaran dan tujuan 

pembelajaran; (6) kepraktisan dan kesederhanaan, sebaiknya pilih media yang 

praktis dan sederhana penggunaannya; (7) kemampuan guru, pilih media yang 

sesuai dengan kemampuan guru. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peran 

media dalam proses pembelajaran sangat penting bagi guru untuk  menyampaikan 

materi pembelajaran kepada siswanya. Media berfungsi sebagai sarana 

komunikasi antara guru dengan murid dalam proses pembelajaran. Pemilihan 

media juga harus memperhatikan tujuan pembelajaran, situasi belajar, 

kemudahan, ekonomis, fleksibilitas, kepraktisan dan kemampuan guru agar 

memperoleh hasil yang optimal. 

2.2.9 Gambar Ilustrasi Sebagai Media Pembelajaran 

Gambar ilustrasi adalah gambar yang dipergunakan untuk menjelaskan 

atau menceritakan suatu kejadian atau peristiwa (Soepratno 1984: 25).  Menurut 

Sumanto (2006: 58) secara khusus gambar ilustrasi adalah jenis gambar yang 

dibuat untuk menjelaskan atau menerangkan suatu naskah tertulis baik berupa 

bacaan, cerita, berita, artikel dan lainnya agar mudah dimengerti maksud atau 

isinya. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gambar ilustrasi 

adalah gambar yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian, peristiwa 

maupun naskah tertulis agar mudah dimengerti. 
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Menurut Basuki dan Farida (2011) gambar ilustrasi memiliki beberapa 

kelebihan, diantaranya yaitu harganya relatif murah, mudah didapatkan, mudah 

digunakan, dapat memperjelas suatu masalah, lebih realistis, membantu mengatasi 

keterbatasan pengamatan, dan dapat mengatasi keterbatasan ruang. Selain 

kelebihan dari gambar ilustrasi, terdapat beberapa kekurangan yaitu hanya berupa 

benda visual, tidak bergerak, ukuran gambar seringkali tidak sesuai untuk 

pengajaran kelas besar, dan diperlukan keterampilan dan kejelian guru dalam 

memanfaatkannya. 

Fungsi Gambar Ilustrasi adalah sebagai penerang penghias untuk 

memperjelas atau memperkuat arti atau memperbesar pengaruh dari suatu teks 

atau naskah/cerita yang menyertainya (Arsana 2012). Adapaun pemaparan 

mengenai fungsi gambar ilustrasi yaitu: (1) memberikan bayangan setiap karakter 

di dalam cerita; (2) memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan di 

dalam tulisan ilmiah; (3) memberikan bayangan langkah kerja; (4) 

mengkomunikasikan cerita; (5) menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan 

individualitas manusia; (6) memberikan humor-humor tertentu untuk mengurangi 

rasa bosan (Hidayat 2010: 20). 

Dalam penerapannya gambar ilustrasi banyak dijumpai pada buku-buku 

pelajaran, buku bacaan, majalah, surat kabar, buku cerita, dan lainnya, baik dalam 

bentuk sampul (cover) maupun tampil dalam bentuk gambar yang menerangkan 

isi buku tersebut. Adapun jenis gambar ilustrasi, di antaranya: (1) ilustrasi cover 

dan isi buku, (2) ilustrasi majalah, (3) ilustrasi cerita bergambar, (4) ilustrasi 
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penerangan pemerintah, (5) ilustrasi untuk iklan produk, (6) ilustrasi untuk film, 

(7) ilusasi kartun, (8) ilustrasi karikatur, (9) ilustrasi dalam bentuk vignette, dll 

Penggunaan gambar ilustrasi pada penelitian ini adalah gambar ilustrasi 

secara umum. Sumber gambar ilustrasi yang dijadikan media dapat berupa 

majalah, surat kabar, buku pelajaran maupun foto pribadi dari masing-masing 

siswa.  

2.2.10 Karakteristik Masa Perkembangan Menggambar Anak 

Membahas leberadaan karakteristik masa perkembangan menggambar 

anak dalam pembelajaran menggambar ilustrasi maka sebagai guru harus 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam membelajarkan menggambar 

ilustrasi: (1) menerima apa adanya keberadaan ungkapan gambar siswa baik yang 

cenderung bertipe visual, haptik atau campuran, sebagai potensi kesenirupaan 

siswa yang bersifat individual, unik dan kreatif, (2) dalam memberikan latihan 

dan bimbingan hendaknya juga memperlakukan sama kepada semua siswa baik 

secara klasikal atau individual, (3) tidak memandang kelainan-kelainan yang 

terdapat pada gambar siswa sebagai kekurangan atau kesalahan, (4) tidak 

menyalahkan gambar buatan siswa, khususnya yang bertipe haptik, dimana ada 

kecenderungan gambar yang dibuat tidak didasarkan bagaimana kelihatannya 

suatu objek/benda tetapi lebih didasarkan pada ungkapan perasaannya yang 

bersifat spontan dan individual, (Sumanto, 2006: 30). 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap karya gambar anak yang dilakukan 

oleh para ahli antara lain Kerchensteiner,  Burt,  Lowenfeld menunjukkan bahwa 

setiap anak mengalami masa-masa perkembangan menggambarmeliputi: (1) masa 
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goresan sekitar usia 2-4 tahun, (2) masa prabagan sekitar usia 4-7 tahun, (3) masa 

bagan sekitar umur 7-9 tahun, (4) masa permulaan realis umur 9-11 tahun dan (5) 

masa realisme semu umur 11-13 tahun, (Sumanto, 2006:30).  

(1) Karya Seni Rupa Anak Usia 2- 4 Tahun (Masa Goresan), yaitu masa 

pertama kali anak mencoba menggoreskan alat tulis (pensil) pada kertas 

bertujuan untuk meniru perbuatan orang yang lebih tua dari mereka. 

Goresan belum membentuk suatu ungkapan objek, tetapi lebih merupakan 

ekspresi spontan, yang berfungsi sebagai latihan koordinasi antara motorik 

halus, otot tangan dan lengan dengan gerak mata. Goresan yang terbentuk 

biasanya garis-garis mendatar, tegak dan melingkar-lingkar serta belum 

bervariasi. 

(2) Karya Seni Rupa Anak Usia 4- 7 tahun (Masa Pra-bagan), yaitu msa 

pengalaman anak dalam menarik goresan-goresan garis mendatar, tegak 

dan melingkar selanjutnya berkembang menjadi wujud ungkapan 

ungkapan yang dapat dikaitkan bentuk atau objek tertentu. Goresan- 

goresan yang dibuat sudah mulai terarah sesuai dengan hasratnya untuk 

memberi bentuk kepada imajinasinya. Masa ini merupakan peralihan dari 

masa mencoreng/goresan ke masa bentuk bagan/skematis, sehingga 

dikenal dengan perkembangan menggambar pra bagan.   

(3) Karya Seni Rupa Anak Usia 7- 9 Tahun (Masa Bagan), yaitu masa dimana 

karya anak memiliki ciri antara lain tampilnya bentuk bagan yang lebih 

sempurna, bagian-bagian objek gambar lebih lengkap dan menggunakan 

bentuk-bentuk garis yang lebih bervariasi. Sejak saat ini anak secara 
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sengaja sudah dapat membuat bentuk-bentuk bagan benda dalam 

lingkungannya. Pada masa ini gambar yang dibuat sudah mulai 

menampilkan kesan ruang perebahan, transparan (bening) atau datar. 

(4) Karya Seni Rupa Anak Usia 9- 11 Tahun (Masa Realisme), yaitu masa 

dimana anak sudah mampu membuat gambar dengan memperlihatkan 

konsep yang lebih jelas. Sikap kritis dan realistis sudah mempengaruhi 

objek gambar-gambar yang mereka buat ke arah bentuk-bentuk yang 

mendekati kenyataan. Pada tahap ini kewajaran dan spontanitas anak-anak 

untuk berekspresi mulai menurun karena pertimbangan akal sudah mulai 

menguasai dunia ciptaan mereka. 

(5) Karya Seni Rupa Usia Anak Usia 11- 13 Tahun (Masa Naturalisme Semu), 

yaitu masa dimana anak berusaha menyesuaikan bentuk gambar yang 

mereka buat dengan bentuk alam. Objek gambar dibuat lebih detail, bentuk 

keseluruhannya sudah mendekati keadaan sesungguhnya. Masa ini 

merupakan titik akhir cara-cara menggambar kanak-kanak, menuju cara-

cara yang lebih umum seperti yang dilakukan orang dewasa. Pada masa ini 

umumnya kreativitas dan ekspresi anak akan merosot, karena kewajaran 

dan spontanitas kegiatan menggambar terganggu oleh pertimbangan akal, 

dimana akal mempengaruhi cara anak menciptakan gambar yang mereka 

buat. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V yang usianya masuk 

dalam masa realisme. Hasil karya yang dihasilkan siswa nantinya akan 

menampilkan ciri-ciri yang sesuai dengan karakteristik pada masa realisme, yaitu 
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sikap kritis dan realistis sudah mempengaruhi objek gambar-gambar yang mereka 

buat ke arah bentuk-bentuk yang mendekati kenyataan. 

 
2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran seni rupa materi menggambar ilustrasi lebih bersifat 

menggali kreatifitas siswa.  Namun yang sering terjadi justru kemonotonan,  

seperti yang kita ketahui anak usia sekolah dasar seringkali menggambar apa yang 

biasa ia gambar sehingga hasil belajarnya kurang memuaskan. Kemonotonan yang 

dialami siswa tersebut dialami juga oleh siswa SD Negeri 1 Dagan, hal tersebut 

disebabkan karena guru seringkali tidak menggunakan media dalam 

pembelajarannya. Pembelajaran konvensional tanpa menggunakan media 

menyebabkan siswa bingung dalam menggambar dikarenakan daya imajinasi atau 

pengalaman berfikir siswa SD masih sangat rendah sehingga kemampuan 

mengekspreikan daya ilustrasinya masih minim. Selain itu kesadaran akan 

pentingnya pembelajaran SBK yang rendah dari seorang guru juga menyebabkan 

kurangnya perencanaan yang matang mengenai penggunaan media dalam 

pembelajaran. 

Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari seorang guru untuk 

merencanakan pembelajaran yang matang. Perencanaan yang matang dapat 

dilakukan dengan  penggunaan media yang tepat dan dapat membantu siswa 

dalam menggambar ilustrasi sehingga dalam proses maupun hasil kreasi siswa 

lebih baik (sesuai) dan optimal. Salah satu media yang prinsipnya memperhatikan 

karakteristik karya seni siswa usia sekolah dasar adalah media berupa benda 

konkrit contohnya media gambar ilustrasi, gambar ilustrasi dapat berupa foto, 
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gambar ilustrasi di majalah, buku, surat kabar dan lainnya. Sehingga penuangan 

gambar ilustrasi yang dibuat siswa tidak monoton. 

Penggunaan media gambar ilustrasi tidak hanya membantu siswa dalam 

proses kegiatan menggambar, namun dapat menambah pengetahuan siswa 

mengenai jenis-jenis gambar ilustrasi melalui pemberian materi atau teori 

mengenai gambar ilustrasi dan menggambar ilustrasi. Maka penggunaan gambar 

ilustrasi dipandang cocok untuk proses pembelajaran materi menggambar ilustrasi 

dibandingkan tanpa menggunakan media gambar ilustrasi. Dan diharapkan 

penggunaan media gambar ilustrasi dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada materi menggambar ilustrasi.  

 
2.4 Hipotesis  

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dipaparkan, maka diajukan 

hipotesis, yaitu : 

(1) Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak ada perbedaan aktivitas dan hasil belajar SBK materi 

menggambar ilustrasi antara siswa kelas V yang mendapatkan 

pembelajaran dengan menggunakan media gambar ilustrasi dan yang 

tidak menggunakan media. 

 Ho: µ1 = µ2 (tidak beda). 

(2) Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada perbedaan aktivitas dan hasil belajar SBK materi 

menggambar ilustrasi antara siswa kelas V yang mendapatkan 
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pembelajaran dengan menggunakan media gambar ilustrasi dan yang 

tidak menggunakan media. 

Ho: µ1 ≠ µ2 (berbeda). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen yang 

menggunakan quasi experimental design sebagai desain penelitiannya. Quasi 

experimental design merupakan eksperimen yang mempunyai kelompok kontrol, 

tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar 

yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono 2011: 116). Bentuk quasi 

experimental design yang digunakan adalah nonequivalent control group design 

dengan paradigma sebagai berikut: 

 
 
 

 

 
Keterangan: 

X : perlakuan yang diberikan 

O1-O3 :  pretes pada tiap kelompok 

O2-O4 : postes pada tiap kelompok 

  
Dalam desain ini terdapat dua kelompok, kemudian diberi pretest untuk 

mengetahui keadaan awal adakah perbedaaan antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak 

berbeda secara signifikan (Sugiyono 2011: 118). 

 O1      X      O2 

O3   O4
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3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2011: 119).  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas V SD Negeri 1 

Dagan Kabupaten Purbalingga. Anggota populasi terdiri dari dua kelas yaitu kelas 

paralel dengan jumlah populasi 50 siswa, yang terbagi menjadi: 

Kelas V A : 25 siswa  

Kelas V B  : 25 siswa  

Alasan penentuan populasi tersebut karena sekolah tersebut memiliki kelas 

paralel dengan harapan karakteristik pembelajaran dan kemampuan awal siswa 

sebanding dan tidak memilki perbedaan yang signifikan. Sehingga dapat 

digunakan sebagai penelitian eksperimen. 

3.2.2 Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2011: 120) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nonprobability sampling. 

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel (Sugiyono 2011: 125). 

Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, yaitu teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 
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(Sugiyono 2011: 126). Namun dalam hal ini tidak semua anggota populasi 

mengikuti proses pembelajaran, ada tiga siswa dari kedua kelas yang tidak hadir 

dikarenakan sedang mengikuti lomba. Sehingga jumlah anggota populasi yang 

dijadikan sampel direduksi menjadi 44 siswa, 22 siswa dari kelas VA sebagai 

kelas kontrol dan 22 siswa dari kelas VB sebagai kelas eksperimen. 

 
3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2010: 38). Variabel dalam penelitian 

ini terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. 

3.3.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau variabel tergantung. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan materi menggambar ilustrasi. 

3.3.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau variabel penyebab. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran materi menggambar 

ilustrasi dengan menggunakan media gambar ilustrasi. 

 
3.4 Teknik Pengumpulan Data  

3.4.1 Studi Dokumenter 

Studi dokumenter (dokumentary study) merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, 
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baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik (Sukmadinata 2010: 221). 

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mencari data jumlah siswa, 

KKM, silabus dan nilai mata pelajaran SBK kelas V SD Negeri 1 Dagan 

Kabupaten Purbalingga Tahun Ajaran 2012/2013. 

3.4.2 Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono 2011: 140). 

Wawancara tidak terstruktur ini digunakan untuk mengetahui pendapat siswa 

mengenai proses pembelajaran maupun perasaan mereka saat mengikuti 

pembelajaran SBK di SD Negeri 1 Dagan Purbalingga. 

Selain digunakan untuk mengetahui pendapat siswa, wawancara tidak 

terstruktur juga digunakan untuk mengetahui pendapat guru mengenai proses 

pembelajaran dan pentingnya pembelajaran SBK bagi guru tersebut. 

3.4.3 Observasi 

Hadi (Sugiyono 2011: 196) mengemukakan bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses 

biologis dan psikologis. Seringkali orang mengartikan observasi sebagai suatu 

aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. 

Pendapat lain mengatakan bahwa observasi atau pengamatan merupakan suatu 

teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Sukmadinata 2012: 220). Observasi 
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ini digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

dengan lembar observasi. 

3.4.4 Tes 

Arikunto (2010: 193) menyatakan bahwa tes adalah serentetan pertanyaan 

atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok. 

Dalam penelitian ini tes berfungsi untuk mengukur hasil belajar materi 

gambar ilustrasi dari kedua kelompok setelah masing-masing memperoleh 

perlakuan. Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes hasil gambar 

dan tes pilihan ganda dengan jumlah soal 20 dengan empat alternatif jawaban, 

masing-masing soal mempunyai bobot 1 jika jawaban benar, sehingga bobot 

maksimal yang didapat yaitu 20 jika semua jawaban benar. 

 
3.5 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat ukur dalam penelitian (Sugiyono 2011: 

147). Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan instrumen penelitian sebagai alat 

untuk memperoleh data penelitian. Beberapa instrumen yang diperlukan dalam 

penelitian ini diantaranya yaitu kisi-kisi soal, soal-soal tes, lembar jawab tes, 

kunci jawaban tes, pedoman penilaian, dan lembar pengamatan. 

3.5.1  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dibuat sebelum peneliti 

melakukan penelitiannya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat 
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dengan melihat silabus kelas V Semester 2 pada materi menggambar ilustrasi 

yang kemudian oleh peneliti dikembangkan. Ada dua macam RPP yang dibuat, 

yaitu RPP yang dibuat untuk kelas eksperimen menggunakan media gambar 

ilustrasi dan RPP yang dibuat untuk kelas kontrol dengan tidak menggunakan 

media. RPP untuk kelas kontrol selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6.  

RPP yang dibuat untuk kelas eksperimen pada pertemuan pertama guru 

akan membawa media gambar ilustrasi dapat berupa gambar ilustrasi yang ada di 

surat kabar, majalah, buku bergambar, buku pelajaran, dan berupa foto. Hal ini 

bertujuan untuk memperkenalkan jenis gambar ilustrasi kepada siswa, kemudian 

setelah siswa mengetahui jenis-jenis gambar ilustrasi pada pertemuan kedua siswa 

dapat membawa gambar ilustrasi miliknya sendiri untuk dijadikan pedoman atau 

contoh dalam membuat gambar ilustrasi yang siswa inginkan. RPP untuk kelas 

eksperimen selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7. 

3.5.2 Soal Tes 

Sebelum soal-soal tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, 

terlebih dahulu soal tersebut dicobakan kepada siswa diluar sampel. Soal uji coba 

dicobakan kepada kelas VI di SD Negeri 1 Dagan Purbalingga. Jumlah butir soal 

yang diperlukan dalam penelitian ini hanya 20 butir soal, namun karena soal harus 

dicobakan terlebih dahulu, maka dari satu kisi-kisi dibuat dua paket soal paralel. 

Jumlah butir soal dengan dibuat dua paket soal berjumlah 40 butir soal.  

Sebelum soal-soal tes dijadikan alat pengumpul data hasil belajar siswa, 

maka perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu. Uji coba (try out) ini dilakukan 

dengan maksud agar diperoleh instrumen yang valid dan reliabel sehingga pada 
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akhirnya diperoleh hasil penelitian yang valid dan reliabel. Langkah-langkah 

dalam pengujian instrumen soal uji coba dalam penelitian ini terdiri dari: 

3.5.2.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid memiliki 

validitas rendah (Arikunto 2012: 80). Validitas instrumen penelitian ini yaitu: 

3.5.2.1.1 Validitas Logis (Logical Validity) 

Validitas logis adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil 

penalaran (Arikunto 2010: 65). Untuk pengujian validitas logis dilakukan dengan 

cara menilai kesesuaian butir-butir soal dengan kisi-kisi- soal yang telah dibuat 

sebelumnya. Proses pengujian validitas logis melibatkan 2 penilai ahli yaitu Moh. 

Fathurohman, S.Pd, M.Sn (pembimbing 1) dan Umi Maryani, S.Pd (guru kelas V) 

dengan menggunakan lembar penilaian validitas logis. Hasil penilaian validitas 

logis oleh penilai ahli selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 11 

Setelah penilai ahli menyatakan bahwa semua butir soal sudah valid dan 

layak untuk diujicobakan, maka soal diujicobakan pada siswa kelas VI SD Negeri 

1 Dagan Purbalingga pada tanggal 25 Maret 2013. Soal yang diujicobakan dapat 

dilihat pada lampiran 10. Kisi-kisi soal ujicoba dapat dilihat pada lampiran 9. 

3.5.2.1.2 Validitas Empiris (Empirical Validity) 

Validitas empiris adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil 

pengalaman (Arikunto 2012: 81). Sebuah instrumen penelitian dikatakan memiliki 
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validitas, apabila sudah teruji dari pengalaman. Untuk mengetahui validitas item 

soal digunakan rumus korelasi product moment dengan rumus: 

Σ Σ Σ
Σ Σ Σ Σ

 

Keterangan: 

rxy : koefisien korelasi XY 

N : banyaknya subjek uji data 

∑X : jumlah skor item 

∑Y : jumlah skor total 

∑X2 : jumlah kuadrat skor item 

∑Y2 : jumlah kuadrat skor total 

∑XY : jumlah perkalian skor item dengan skor soal 

(Arikunto 2010: 72). 

 
Kemudian hasil rxy dikonsultasikan dengan harga r product moment pada 

tabel, dengan menetapkan taraf signifikan 5%. Jika rxy ≥ rtabel, maka alat ukur 

dikatakan valid. Validitas empiris instrumen penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan program aplikasi Statistical Product and Service Solution (SPSS) 

versi 17. Uji validitas menggunakan korelasi pearson product moment yaitu 

pengujian dengan mengkorelasikan antara skor tiap item dengan skor total. Butir 

soal dikatakan valid, jika rhitung  rtabel (Priyatno 2010: 91). Jika rhitung < rtabel,  maka 

hasil rhitung pada butir tertentu dinyatakan tidak valid. 

Pengambilan keputusan pada uji validitas dilakukan dengan batasan r tabel 

dengan signifikansi 5% dan uji dua sisi. Pada penelitian ini, soal diujicobakan 
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kepada 26 siswa (n=26), sehingga untuk batasan r tabel dengan jumlah n = 26 

didapat r tabel sebesar 0,388 (Priyatno 2010: 115). Jika nilai korelasi setiap soal 

lebih dari batasan yang ditentukan maka item soal tersebut dianggap valid, 

sedangkan jika nilai korelasi kurang dari batasan yang ditentukan maka item soal 

dianggap tidak valid. Artinya, soal dikatakan valid, jika rhitung  0,388. Output 

hasil uji validitas instrumen selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21. Rekap 

data hasil uji validitas instrumen menggunakan SPSS 17 dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.1. Rekapitulasi Uji Validitas Soal Tes Uji Coba 

Nomor 
Soal 

Pearson 
Correlations 

(r11) 

Validitas Nomor 
Soal 

Pearson 
Correlations 

(r11) 

Validitas

1  ‐,089  Tidak Valid 21 .602**  Valid 
2  .432*  Valid 22 .527**  Valid 
3  .519**  Valid 23 ,138 Tidak Valid
4  ‐,107  Tidak Valid  24 .503**  Valid 
5  .493*  Valid 25 .473*  Valid 
6  .661**  Valid 26 .519**  Valid 
7  ‐,201  Tidak Valid 27 .453*  Valid 
8  .729**  Valid 28 ‐,257  Tidak Valid
9  .711**  Valid 29 ,227 Tidak Valid
10  ‐,103  Tidak Valid 30 .413*  Valid 
11  ,199  Tidak Valid 31 .487*  Valid 
12  ‐,008  Tidak Valid 32 .621**  Valid 
13  ,203  Tidak Valid 33 .390*  Valid 
14  .661**  Valid 34 ,234 Tidak Valid
15  .537**  Valid 35 ,174 Tidak valid
16  .449*  Valid 36 .412*  Valid 
17  ,277  Tidak Valid 37 .485*  Valid 
18  ,290  Tidak Valid 38 .449*  Valid 
19  .610**  Valid 39 .729**  Valid 
20  ,150  Tidak valid 40 .460*  Valid 

 

Data pada tabel di atas  menunjukkan bahwa butir soal nomor 2, 3, 5, 6, 8, 

9, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 dan 40 

memiliki nilai korelasi ≥ 0, 388. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa item 
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tersebut berkorelasi signifikan terhadap skor total, sehingga item soal tersebut 

dinyatakan valid. Jadi, ada 25 butir soal valid dan 15 butir soal tidak valid. 

3.5.2.2 Reliabilitas  

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 

kenyataannya, maka berapa kali pun diambil, tetap akan sama. Reliabilitas 

menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya, 

jadi dapat diandalkan (Arikunto 2010: 221). 

Uji reliabilitas hanya dilakukan pada soal yang sudah dinyatakan valid. 

Jadi, soal yang akan diuji reliabilitasnya ada 25 butir soal. Pengujian reliabilitas 

instrumen ini dilakukan dengan teknik konsistensi internal dengan menggunakan 

uji Cronbach’s Alpha pada program SPSS versi 17 dengan menetapkan taraf 

signifikan 5%. Output hasil uji reliabilitas menggunakan program SPSS versi 17 

selengkapnya ada pada lampiran 22. Simpulan uji reliabilitas dengan 

menggunakan metode Cronbach’s Alpha dari 25 butir soal, dapat dilihat pada 

tabel 3.2 berikut:  

Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

    Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.903 25
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Dalam uji reliabilitas, digunakan batas tertentu untuk menentukan reliabel 

tidaknya suatu instrumen. Batasan nilai reliabilitas menurut Sekaran (1992) dalam 

Priyatno (2010: 98) yaitu, reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik. Dengan melihat nilai 

Alpha pada kolom Cronbach’s Alpha, kita dapat menentukan reliabel tidaknya 

suatu instrumen. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai cronbach’s alpha sebesar 

0,903. Mengacu pada pendapat Sekaran, nilai 0,903 berarti di atas 0,8, sehingga 

instrumen soal sudah terbukti reliabel dan termasuk kategori baik. 

3.5.2.3  Indeks kesukaran soal 

Indeks kesukaran soal digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaran 

setiap butir soal. Indeks kesukaran setiap butir soal dihitung menggunakan rumus:  

   

 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B  = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS  = jumlah seluruh siswa peserta tes 

(Arikunto 2012: 223) 

 
Indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut: (1) soal dengan P 0,00 

sampai 0,30 adalah soal sukar, (2) soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal 

sedang, dan (3) soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah (Arikunto 

2012: 225). Instrumen soal yang akan digunakan dalam penelitian ini harus 

memenuhi persentase taraf kesukaran soal yang ditentukan, di mana soal dengan 
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kategori mudah sebanyak 25%, soal dengan kategori sedang 50%, dan soal 

dengan kategori sukar 25%. Hasil penghitungan tingkat kesukaran soal 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 23. Simpulan dari analisis tingkat 

kesukaran soal dapat dilihat pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Analisis Tingkat Kesukaran 

No. Soal P Kriteria 

  

No. Soal P Kriteria 
1 0,88 Mudah 21 0,58 Sedang 
2 0,73 Mudah 22 0,27 Sukar 
3 0,77 Mudah 23 0,96 Mudah 
4 0,88 Mudah 24 0,81 Mudah 
5 0,35 Sedang 25 0,81 Mudah 
6 0,73 Mudah 26 0,77 Mudah 
7 0,88 Mudah 27 0,38 Sedang 
8 0,62 Sedang 28 0,73 Mudah 
9 0,58 Sedang 29 0,85 Mudah 

10 0,65 Sedang 30 0,65 Sedang 
11 0,92 Mudah 31 0,27 Sukar 
12 0,42 Sedang 32 0,73 Mudah 
13 0,46 Sedang 33 0,23 Sukar 
14 0,73 Mudah 34 0,23 Sukar 
15 0,69 Sedang 35 0,88 Mudah 
16 0,5 Sedang 36 0,81 Mudah 
17 0,69 Sedang 37 0,19 Sukar 
18 0,81 Mudah 38 0,5 Sedang 
19 0,81 Mudah 39 0,62 Sedang 
20 0,77 Mudah 40 0,27 Sukar 

 
Keterangan: warna baris hijau menandakan soal tersebut sudah valid dan reliabel. 

 
Pada tabel hasil penghitungan taraf kesukaran soal dapat dilihat bahwa 

terdapat 20 soal berkategori mudah, 14 soal berkategori sedang, dan 6 soal 

berkategori sukar. Perbandingan tingkat kesukaran yang digunakan dalam 

penlitian ini yaitu 1:2:1. Artinya, terdapat 25% soal kategori mudah, 50% soal 

kategori sedang, dan 25% soal kategori sukar. Bila diartikan dalam jumlah soal, 
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maka penelitian ini terdiri dari 5 soal kategori mudah, 10 soal kategori sedang dan 

5 soal kategori sukar.   

3.5.2.4  Daya Pembeda Butir Soal 

Daya pembeda butir soal pilihan ganda dihitung menggunakan rumus: 

 

D
BA BB PA  PB 

 
Keterangan: 

J = jumlah peserta tes  

JA = banyaknya peserta kelompok atas  

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

PA  =  BA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB  =  BB  = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Arikunto 2012: 229). 

 
Klasifikasi daya pembeda butir soal adalah sebagai berikut: D = 0,00 – 

0,20 = jelek (poor), D = 0,21 – 0,40 = cukup (satifactory), D = 0,41 – 0,70 = baik 

(good), D = 0,71 – 1,00 = baik sekali (excellent), dan D = negatif, semuanya tidak 

baik, jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D negatif sebaiknya tidak 

dipakai (Arikunto 2012: 232). Soal dengan klasifikasi jelek tidak dapat digunakan 

sebagai instrumen soal dalam penelitian ini. Berdasarkan alasan tersebut, maka 

butir soal yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu butir soal yang 
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memiliki klasifikasi cukup, klasifikasi baik, dan klasifikasi baik sekali. Hasil 

penghitungan daya pembeda soal selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 24. 

Simpulan dari hasil penghitungan daya pembeda soal dapat dilihat pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Analisis Daya Pembeda Soal 

No. 
Soal 

Nilai Daya 
Pembeda Kategori No. 

Soal 
Nilai Daya 
Pembeda Kategori 

1 -0,1 Negatif 21 0,54 Baik 
2 0,38 Cukup 22 0,38 Cukup 
3 0,31 Cukup 23 0,08 Jelek 
4 -0,1 Negatif 24 0,23 Cukup 
5 0,23 Cukup 25 0,23 Cukup 
6 0,38 Cukup 26 0,31 Cukup 
7 -0,1 Negatif 27 0,31 Cukup 
8 0,77 Sangat Baik 28 -0,1 Negatif 
9 0,54 Baik 29 0 Jelek 
10 0,08 Jelek 30 0,38 Cukup 
11 0,2 Jelek 31 0,23 Cukup 
12 0,08 Jelek 32 0,38 Cukup 
13 0,31 Cukup 33 0,31 Cukup 
14 0,38 Cukup 34 0,15 Jelek 
15 0,31 Cukup 35 0,08 Jelek 
16 0,38 Cukup 36 0,23 Cukup 
17 0,31 Cukup 37 0,23 Cukup 
18 0,23 Jelek 38 0,23 Cukup 
19 0,23 Jelek 39 0,77 Sangat Baik 
20 0,15 Jelek 40 0,23 Cukup 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terdapat 14 soal berdaya pembeda 

jelek, 22 soal berdaya beda cukup, 2 soal berdaya beda baik dan 2 soal berdaya 

beda sangat baik. Soal yang dapat digunakan sebagai instrumen minimal berdaya 

beda cukup. 

Setelah dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, analisis tingkat kesukaran 

soal, dan analisis daya pembeda soal pada soal uji coba, maka peneliti memilih 20 
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soal yang akan digunakan sebagai instrumen penelitian. Soal yang dipilih 

merupakan soal yang sudah valid, reliabel, jumlah antara soal dengan kriteria 

sukar, sedang, dan mudah proporsional, serta memiliki daya pembeda minimal 

cukup. Setelah mempertimbangkan hasil penghitungan di atas, butir soal yang 

akan digunakan sebagai instrumen penelitian yaitu butir soal nomor 2, 5, 8, 9, 14, 

15, 16, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, dan 40. Seluruh butir soal 

tersebut terpilih karena telah memenuhi seluruh indikator dalam pembelajaran 

materi menggambar ilustrasi. Soal yang telah dipilih kemudian dijadikan sebagai 

soal pretest dan posttest. Soal-soal tersebut selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 25. 

3.5.3 Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

Observasi digunakan untuk mengambil data berupa aktivitas siswa dalam 

proses kegiatan menggambar yang menggunakan media gambar ilustrasi dan yang 

tidak menggunakan media. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar 

pengamatan proses kegiatan menggambar. Lembar pengamatan aktivitas siswa ini 

dituangkan melalui proses kegiatan menggambar yang diisi berdasarkan kriteria-

kriteria yang telah ditentukan dalam deskriptor yang ada dengan membubuhkan 

tanda cek (√).  

Aktivitas siswa yang dianalisis meliputi kelancaran penuangan ide, 

keberanian menggunakan media, keberanian menggunakan unsur-unsur bentuk, 

pemanfaatan waktu, dan ketekunan. Kemampuan siswa menggambar ilustrasi 

terdiri dari empat kriteria skor yaitu: skor 4, (sangat baik), skor 3 (baik), 2 

(cukup), dan  1 (kurang).  Menurut Yonny dkk (2010: 175-6), untuk menentukan 
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persentase keaktifan siswa pada proses menggambar, digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 
Persentase keaktifan siswa =    

  
  100% 

 
Adapun kriteria keberhasilan keaktifan  belajar siswa, sebagai berikut: 

 
Tabel 3.5 Kriteria Persentase Keaktifan Siswa 

Nilai Kriteria 
0% - 24,99% Rendah 
25% - 49,99% Sedang 
50% - 74,99% Tinggi 
75% - 100% Sangat Tinggi 

 

3.5.4 Lembar Penilaian Produk 

 Penilaian produk gambar siswa dianalisis dengan menggunakan tanda cek 

(√). Aspek yang dianalisis meliputi kesesuaian gambar dengan tema, komposisi, 

bentuk dan kerapian. Hasil karya siswa dalam menggambar ilustrasi terdiri dari 

empat kriteria skor yaitu: skor 4 (sangat baik), skor 3 (baik), 2 (cukup), dan  1 

(kurang). Untuk mengetahui presentase hasil produk gambar siswa digunakan 

rumus sebagai berikut: 

 
NA: 100 

 
NA= Nilai akhir 

SP= Skor perolehan 

SM= Skor maksimal  

(BSNP, 2007:25) 
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3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

deskripsi data, uji kesamaan rata-rata, dan uji prasyarat analisis. Metode analisis 

data tersebut dijelaskan sebagai berikut:  

3.6.1 Deskripsi Data 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, 

kalimat, dan gambar. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data 

kualitatif yang diangkakan (Sugiyono 2010: 15). Data kualitatif pada penelitian ini 

berbentuk aktivitas siswa saat mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

media gambar ilustrasi sedangkan data kuantitatifnya berupa nilai hasil belajar 

siswa baik pada kelas ekperimen maupun kelas kontrol. 

3.6.2 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

awal siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji kesamaan rata-rata 

dilakukan terhadap nilai pretest siswa SD Negeri 1 Dagan Purbalingga, kelas VA 

sebagai kelas kontrol dan kelas VB sebagai kelas eksperimen.  

 Pretest di kelas eksperimen dilaksanakan pada hari sabtu, 30 Maret 2013. 

Begitu pula di kelas kontrol, pretest dilaksanakan pada hari sabtu, 30 Maret 2013. 

Data nilai hasil pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada 

lampiran 3. Berikut disajikan simpulan data nilai hasil pretest kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Data nilai hasil pretest kelas eksperimen disajikan pada tabel 

3.6, nilai hasil pretest kelas kontrol disajikan pada tabel 3.7. 
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Tabel 3.6 Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Eksperimen 

No. Kelas Interval Frekuensi 
1 25-35 5 
2 36-46 2 
3 47-57 6 
4 58-68 4 
5 69-79 2 
6 80-90 3 
 Jumlah 22 

 

Tabel 3.7 Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Kontrol 

No. Kelas Interval Frekuensi 
1 20-30 4 
2 31-41 5 
3 42-52 6 
4 53-63 2 
5 64-74 3 
6 75-85 2 
 Jumlah 22 

 
 
Untuk menguji kesamaan rata-rata, peneliti menggunakan uji independent 

sample t-test pada program SPSS versi 17 dengan taraf signifikansi 5%. Uji 

independent sample t-test dilakukan setelah data nilai pretest diketahui normal 

dan homogen. Hasil uji normalitas dan homogenitas nilai pretest dapat dilihat 

pada lampiran 28. Hasil uji independent sample t-test terhadap data nilai pretest 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut: 

 
Tabel 3.8 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata  

Nilai 
Pretes 

t-test for Equality of Means 
  

T Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

1.593 42 .119 8.182 5.137 
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Berdasarkan tabel 3.8, dapat diketahui nilai signifikansi = 0,119. Angka 

signifikansi tersebut lebih dari 0,05 (0,119 > 0,05) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada perbedaan kemampuan awal antara kelas kontrol dengan kelas  

eksperimen. Hasil uji kesamaan rata-rata dengan uji independent sample t-test 

dapat dilihat pada lampiran 29. 

3.6.3 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diolah 

dengan menggunakan program SPSS versi 17. Uji prasyarat analisis yang dipakai 

dalam penelitian ini meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Uji prasyarat 

analisis akan dijelaskan sebagai berikut: 

3.6.3.1 Uji Normalitas 

Statistik parametris bekerja berdasarkan asumsi bahwa data setiap variabel 

yang akan dianalisis berdistribusi normal. Sebelum peneliti menggunakan teknik 

statistik parametris, kenormalan data harus diuji terlebih dahulu. Bila data tidak 

normal, maka statistik parametris tidak dapat digunakan, sehingga perlu 

digunakan statistik nonparametris untuk menghitung hasil belajar. Dalam 

penelitian ini uji normalitas dilakukan terhadap hasil belajar yang dicapai seluruh 

anggota sampel dengan menggunakan uji Liliefors pada taraf signifikan 5%. 

Pengolahan data menggunakan SPSS versi 17 dengan uji Liliefors. Pengolahan 

data dilakukan dengan melihat kolom nilai pada Kolmogorof-Smirnov. Data 

dikatakan normal apabila nilai yang ditunjukkan pada kolom nilai Kolmogorof-

Smirnov menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05 (Priyatno, 2010: 71). 
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3.6.3.2 Uji homogenitas  

Pada dasarnya uji homogenitas dilakukan untuk menyelidiki terpenuhi 

tidaknya sifat homogen pada varians antar kelompok. Uji hipotesis mengenai 

homogenitas variasi dilakukan dengan uji Independent Sample t-test, yang 

menggunakan SPSS versi 17, dan dengan pengambilan keputusan dan penarikan 

kesimpulan terhadap uji hipotesis dilakukan pada taraf signifikan 5%. Jika 

signifikansinya lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variannya sama 

(homogen), namun jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka variannya berbeda 

(Priyatno, 2010: 76). Hipotesis yang diuji dalam uji homogenitas yaitu: 

Ho = Varian kedua kelas sampel homogen. 

Ha = Varian kedua kelas sampel homogen. 

3.6.4 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Analisis data akhir ekperimen yaitu untuk menguji hasil belajar Seni 

Budaya dan Keterampilan materi menggambar ilustrasi dari kedua kelompok 

setelah masing-masing memperoleh perlakuan yang berbeda. Berdasarkan 

rumusan hipotesis di atas, disebutkan bahwa ada atau tidak adanya perbedaan 

hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah adanya perlakuan 

penggunaan media gambar ilustrasi pada kelas eksperimen. Oleh sebab itu, 

analisis untuk menguji hipotesis tersebut yaitu analisis komparatif. Jika data hasil 

belajar siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal, 

komparatif dua sampel, serta bentuk datanya interval/rasio maka dalam menguji 

hipotesisnya menggunakan uji statistik independent sample t tes. 
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Jika data yang diperoleh berdistribusi tidak normal maka analisis akhir 

cukup menggunakan uji nonparametris yaitu dengan uji U Mann Whitney. Guna 

uji ini untuk menguji kemampuan generalisasi (signifikansi hasil penelitian yang 

berupa perbandingan keadaan variabel dari dua rata-rata sampel). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di 

SD Negeri 1 Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Data hasil 

penelitian yang akan dipaparkan berupa data hasil penelitian, uji prasyarat 

analisis, dan uji analisis akhir. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan berikut ini. 

4.1 Deskripsi Data 

Deskripsi data disajikan untuk memberikan gambaran secara umum 

mengenai data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, sehingga lebih mudah 

dipahami.  

4.1.1 Data Hasil Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di SD Ngeri 1 Dagan Purbalingga, kelas VB 

sebagai kelas eksperimen dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 3 dan 4 

April 2013, sedangkan di kelas VA sebagai kelas kontrol dilaksanakan pada hari 

Selasa dan Sabtu tanggal 2 dan 6 April 2013. Penelitian di kelas eksperimen dan 

di kelas kontrol baik pertemuan pertama maupun pertemuan kedua dilaksanakan 

pada jam pelajaran terakhir. Penilaian yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa, penjelasannya sebagai berikut : 

4.1.1.1 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas siswa pada penelitian ini adalah proses menggambar siswa yang 

dinilai menggunakan lembar pengamatan dan ditentukan indikator 

keberhasilannya. Pada lembar pengamatan proses menggambar siswa, terdapat 5 
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aspek yang diamati. Setiap aspek dinilai dengan skor berskala 1 sampai 4 

sehingga skor maksimal yang diperoleh 20.  

Hasil pengamatan terhadap proses menggambar siswa kelas kontrol pada 

pertemuan pertama, menunjukkan rata-rata persentase aktivitas belajar seluruh 

siswa sebesar 69,55%. Berdasarkan pendapat Yonny dkk (2010: 175-6) maka 

rata-rata persentase proses menggambar siswa sebesar 69,55% termasuk dalam 

kriteria tinggi. Pada pertemuan kedua, hasil pengamatan proses menggambar 

siswa menunjukkan rata-rata persentase proses menggambar seluruh siswa sebesar 

73,41% yang termasuk kriteria tinggi. Simpulan hasil pengamatan proses 

menggambar siswa pada kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.1. Hasil 

pengamatan aktivitas menggambar siswa kelas kontrol selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 15. 

 
Tabel 4.1 Nilai Aktivitas Menggambar Siswa Kelas Kontrol 

No Aspek yang Diamati Nilai Tiap Aspek 
P 1 (%) P 2 (%) 

1. Kelancaran penuangan ide 71,59 79,54 

2. Keberanian menggunakan alat dan bahan 71,59 84,09 

3. Keberanian menggunakan unsur-unsur bentuk 59,09 64,77 

4. Pemanfaatan waktu 64,77 70,45 

5. Ketekunan 73,86 72,73 

Rata-rata (%) 69,54 73.41 

 

Sementara hasil pengamatan terhadap proses menggambar siswa kelas 

eksperimen mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan materi menggambar 
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ilustrasi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 14. Simpulan hasil pengamatan 

proses menggambar siswa pada kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2 Nilai Aktivitas Menggambar Siswa Kelas Eksperimen 

No Aspek yang Diamati Nilai Tiap Aspek 
P 1 (%) P 2 (%) 

1. Kelancaran penuangan ide 84,09 94,32 

2. Keberanian menggunakan alat dan bahan 80,68 92,04 

3. Keberanian menggunakan unsur-unsur 
bentuk 67,04 76,14 

4. Pemanfaatan waktu 78,41 73,86 

5. Ketekunan 73,86 82,95 

Rata-rata (%) 77,27 83,86 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai aktivitas menggambar siswa kelas 

eksperimen pada pertemuan pertama, menunjukkan rata-rata persentase proses 

menggambar seluruh siswa sebesar 77,27%. Berdasarkan pendapat Yonny dkk 

(2010: 175-6) maka rata-rata persentase proses menggambar siswa kelas 

eksperimen pertemuan pertama stermasuk dalam kriteria sangat tinggi. Pada 

pertemuan kedua, hasil pengamatan proses menggambar siswa menunjukkan rata-

rata persentase proses menggambar seluruh siswa sebesar 83,86% maka termasuk 

dalam kriteria sangat tinggi.  

4.1.1.2 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa terdiri dari penilaian tes tertulis, dan penilaian produk 

gambar. Data hasil belajar siswa kelas VA dan VB pada produk gambar dan data 

hasil belajar siswa kelas VA dan VB pada tes tertulis ada pada lampiran 26 dan 

lampiran 27. Deskripsi hasil belajar tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Deskripsi Data Hasil Belajar Siswa 

No Ukuran 

Kelas 
Kontrol (V A) Eksperimen (V B) 

Produk 
Gambar Tertulis Produk 

Gambar Tertulis 

1 Rata-rata 81,54 72,05 85,23 78,64 
2 Median 81,25 75,00 84,38 80,00 
3 Modus 78,13 75 84,38 70; 75; 85 
4 Jangkauan 18,75 55 15,62 55 
5 Simpangan baku 22,24 182,52 20,48 164,72 
6 Nilai Tertinggi 93,75 100 93,75 100 
7 Nilai Terendah 75 45 78,13 45 

 

Pada tabel 4.3 di atas terlihat bahwa hasil belajar di kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada hasil belajar kelas kontrol. Hasil belajar berupa penilaian tertulis 

dan penilaian produk gambar dapat dijelaskan sebagai berikut : 

4.1.3.2.1 Tes Tertulis 

Penelitian dilaksanakan pada pembelajaran SBK kelas V dengan materi 

pokok menggambar ilustrasi. Penelitian pada kelas VA SD Negeri 1 Dagan 

Purbalinggaa dengan menggunakan metode ceramah,  tanya jawab, demonstarsi 

dan penugasan dan tidak menggunakan media gambar ilustrasi. Dari pembelajaran 

tersebut, diperoleh data hasil belajar tes tertulis siswa kelas kontrol sebagaimana 

tercantum pada tabel 4.4 dan gambar 4.1 

 
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Tes Tertulis Kelas Kontrol 

No. Kelas Interval Frekuensi  
1 45-54 3 
2 55-64 1 
3 65-74 5 
4 75-84 10 
5 85-94 1 
6 95-104 2 

Jumlah 22 
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Gambar 4.1 Diagram Data Hasil Belajar Kelas Kontrol 

 
Penelitian pada kelas VA sebagai kelas kontrol dilaksanakan pada hari 

selasa 2 April 2013 dan Sabtu 6 April 2013. Sedangkan pada kelas VB sebagai 

kelas eksperimen, penelitian dilaksanakan pada hari Rabu 3 April 2013 dan  

Kamis 4 April 2013. Pembelajaran di kelas eksperimen dilaksanakan dengan 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab, demostrasi, penugasan dan 

menggunakan media gambar ilustrasi. Dari pembelajaran tersebut, diperoleh data 

hasil belajar tes tertulis siswa kelas eksperimen sebagaimana tercantum pada tabel 

4.5 dan gambar 4.2.  

 
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Tes Tertulis Kelas Eksperimen 

No. Kelas Interval Frekuensi  
1 45-54 1 
2 55-64 1 
3 65-74 4 
4 75-84 7 
5 85-94 6 
6 95-104 3 

Jumlah 22 
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Gambar 4.2 Diagram Data Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

 
Pelaksanaan tes tertulis kelas kontrol dan kelas eksperimen dilaksanakan 

bersamaan pada hari senin, 8 April 2013. Data selengkapnya mengenai nilai tes 

tertulis kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat pada lampiran 26 dan 

lampiran 27. 

4.1.3.2.2 Produk Gambar   

Produk gambar siswa dinilai dengan menggunakan lembar penilaian 

produk yang telah ditentukan indikator keberhasilannya. Pada lembar penilaian 

produk gambar, terdapat 4 aspek yang dinilai. Aspek tersebut diantaranya yaitu 

kesesuaian gambar dengan tema, komposisi, bentuk dan kerapian. Setiap aspek 

dinilai dengan skor berskala 1 sampai 4 sehingga skor maksimal yang diperoleh 

16. Pemberian skor disesuaikan dengan indikator dari setiap aspek yang telah 

ditentukan. Hasil penilaian terhadap produk gambar siswa kelas kontrol pada 

pertemuan pertama, menunjukkan rata-rata nilai produk gambar siswa yaitu 80,68. 

Pada pertemuan kedua, nilai rata-rata produk gambar siswa pada kelas kontrol 

yaitu 82,39. Hasil penilaian produk gambar siswa pada kelas kontrol mata dapat 
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dilihat  pada lampiran 19. Simpulan hasil penilaian produk gambar siswa pada 

kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.6. 

 
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Produk Gambar Kelas Kontrol 

No Aspek yang Diamati Nilai Tiap Aspek 
P 1 P 2 

1. Kesesuaian gambar dengan tema 88,64 90,91 

2. Komposisi 75 77,27 

3. Bentuk 69,32 75 

4. Kerapian 84,09 85,23 

Rata-rata  80,68 82,29 

 

Sementara hasil penilaian terhadap produk gambar siswa kelas eksperimen 

pada pertemuan pertama menunjukkan rata-rata nilai produk gambar siswa yaitu 

85,77. Pada pertemuan kedua, nilai rata-rata produk gambar siswa pada kelas 

eksperimen yaitu 84,68. Hasil penilaian produk gambar siswa pada kelas 

eksperimen dapat dilihat pada lampiran 18. Sedangkan untuk simpulan hasil 

penilaian produk gambar siswa pada kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel 4.7. 

 
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Produk Gambar Kelas Eksperimen 

No Aspek yang Diamati Nilai Tiap Aspek 
P 1 P 2  

1. Kesesuaian gambar dengan tema 88,64 93,18 

2. Komposisi 82,95 81,82 

3. Bentuk 90,91 84,09 

4. Kerapian 71,59 80,68 

Rata-rata 85,77 84,68 
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4.2 Uji Prasyarat Analisis 

 Uji prasyarat analisis dilakukan untuk menentukan rumus yang digunakan 

untuk menguji hipotesis. Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini yaitu uji 

normalitas dan homogenitas data. Jika uji normalitas data menunjukkan data 

tersebut berdistribusi normal, maka analisis dilanjutkan dengan uji homogenitas. 

Namun, jika data tidak normal, uji homogenitas data tidak perlu dilakukan. Data 

yang diuji normalitas dan homogenitasnya yaitu data nilai hasil belajar SBK siswa 

kelas V SD Negeri 1 Dagan Purbalingga pada materi Menggambar Ilustrasi. Hasil 

belajar siswa meliputi hasil tes tertulis dan penilaian produk gambar. 

4.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui data nilai postest pada 

kelas eksperimen dan kontrol berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data 

pada penelitian ini menggunakan liliefors pada program SPSS 17.  Data hasil uji 

normalitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 30, sedangkan simpulan data 

hasil uji normalitas data dengan program SPSS versi 17 dapat dilihat pada tabel 

4.8 berikut: 

 
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Data Kelas Eksperimen dan Kontrol 

  Kolmogorov-Smirnova 

  Statistic Df Sig. 

Eksperimen .116 22 .200* 

Kontrol .170 22 .098 
 

 
Data berdistribusi normal jika nilai signifikansi (sig.) pada kolom 

Kolmogorov-Smirnova lebih dari 0,05 (Priyatno 2010: 73). Signifikansi data kelas 
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eksperimen  yaitu 0,200. Karena signifikansi berada di atas 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data nilai hasil belajar pada kelas eksperimen berdistribusi 

normal. Signifikansi data kelas kontrol  yaitu 0,098. Karena signifikansi berada di 

atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data nilai hasil belajar pada kelas 

kontrol berdistribusi normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar baik 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol berdistribusi normal. Setelah data 

diketahui berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji homogenitas.  

4.2.2 Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas data dilakukan setelah data diketahui berdistribusi 

normal. Apabila data tidak berdistribusi normal, maka tidak perlu dilakukan uji 

homogenitas data. Uji homogenitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

Levene dengan menggunakan program SPSS versi 17. Data hasil uji homogenitas 

data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 30, sedangkan simpulan data hasil 

uji homogenitas data dengan program SPSS versi 17 dapat dilihat pada tabel 4.9 

berikut: 

 
Tabel 4.9 Hasil Uji Homogenitas Data Posttest 

 

Nilai 

Equal variances 
assumed 

Equal 
variances not 

assumed 
Levene’s Test 
for Equality of 

Variances 

F .067  

Sig. .796  
 

Untuk mengetahui data homogen atau tidak, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai signifikansi uji F yang terdapat pada tabel dengan taraf 

signifikansi 0,05. Dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) uji F pada kolom nilai 
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equal variances assumed. Jika nilai signifikansi uji F ≥ 0,05 maka dapat diartikan 

bahwa data homogen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi uji F < 0,05 maka dapat 

diartikan data tidak homogen (Priyatno 2010: 32). Berdasarkan tabel 4.9, dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi uji F dari data yang telah diuji adalah sebesar 

0,796, dimana 0,796 > 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data hasil belajar 

siswa homogen. Langkah selanjutnya setelah data dihitung dengan uji 

homogenitas yaitu uji hipotesis. 

 
4.3  Pengujian Hipotesis  

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui simpulan penelitian. Uji 

hipotesis dilakukan setelah semua uji prasyarat terpenuhi, baik uji normalitas 

maupun uji homogenitas. Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas 

diketahui bahwa data berdistribusi normal dan homogen, maka untuk uji 

hipotesisnya menggunakan uji independent sample t test dengan bantuan program 

SPSS versi 17. Uji hipotesis berguna untuk mengetahui kesimpulan penelitian dan 

untuk mengetahui hipotesis yang diterima.  

Dalam uji hipotesis, ada beberapa ketentuan yang harus dijadikan 

pedoman. Ketentuan tersebut yaitu: jika thitung < ttabel atau nilai signifikansi > 0,05, 

maka Ho diterima, dan jika thitung ≥ ttabel atau nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho 

ditolak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel sebanyak 44 orang, 

maka nilai derajat kebebasan (dk) = n – 2 = 44 – 2 = 42 dan taraf kesalahan 5% 

untuk uji 2 pihak maka dapat diketahui nilai ttabel = 2,018 (Priyatno 2010: 113). 

Hasil lengkap penghitungan uji hipotesis dapat dilihat pada lampiran 31. 

Simpulan hasil penghitungan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS 

versi 17 dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut: 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis 

Independent Sample t-test 

 

Data dalam penelitian diketahui homogen, maka untuk mengetahui hasil 

uji hipotesis dapat dilihat pada kolom Equal variances assumed. Sebaliknya jika 

data tidak homogen, untuk mengetahui hasil uji hipotesis dapat dilihat pada kolom 

Equal variances not assumed. Berdasarkan tabel 4.15, pada kolom Equal 

variances assumed dapat diketahui bahwa nilai thitung = 2,142 dan signifikansinya 

sebesar 0,038. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa 2,142 > 

2,018 atau thitung > ttabel dan 0,038 < 0,05 atau nilai signifikansi < 0,05. 

Berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pengujian hipotesis yang telah peneliti 

paparkan di atas, maka Ho ditolak. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada 

perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa pada kelas yang 

menggunakan media gambar ilustrasi dan yang tidak. 

 
4.4 Pembahasan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan penggunaan 

media gambar ilustrasi terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi 

menggambar ilustrasi di kelas V SD Negeri 1 Dagan Bobotsari Purbalingga. 

   Nilai 
   Equal variances 

assumed 
Equal variances not 

assumed 
t-test for Equality of 
Means 

 T 2.142 2.142
Df 42 41.992
Sig. (2-tailed) .038 .038
Mean Difference 5.13727 5.13727

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower .29750 .29747
Upper 9.97705 9.97707
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Desain penelitian ini menggunakan Quasi Experimental Design dengan bentuk 

Nonequivalent Control Group Design. Populasi penelitian adalah siswa kelas V 

SD Negeri 1 Dagan Kecamatan Bobotsari, Purbalingga tahun ajaran 2012/2013 

yang berjumlah 50 orang siswa yang terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas VA 

dan VB. Sementara sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik 

Sampling Jenuh. Sebelum dan sesudah penelitian terdapat uji prasyarat instrumen 

dan uji prasyarat analisis hasil penelitian. Pengujian hipotesis akhir pada uji 

prasyarat analisis dilakukan dengan membandingkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa antara kelompok eksperimen yang mendapat perlakuan penggunaan media 

gambar ilustrasi dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan pada 

materi menggambar ilustrasi. 

Peneliti memilih menggunakan media gambar ilustrasi karena media 

gambar ilustrasi adalah suatu alat bantu yang digunakan dalam proses 

pembelajaran yang bertujuan untuk lebih memudahkan siswa dalam menuangkan 

imajinasinya dalam menggambar ilustrasi. Media gambar ilustrasi efektif 

digunakan untuk membantu merangsang timbulnya gagasan dan ide dalam hal 

menggambar ilustrasi. Selain itu media gambar ilustrasi juga memenuhi kriteria 

media yang baik diantaranya mudah diperoleh, murah, mudah dibawa kemana-

mana dan bersifat universal (Hernawan dkk. 2008: 11.23-11.24). Gambar ilustrasi 

dapat berupa foto, poster, karikatur, cerita bergambar, vignette, cover majalah dan 

lainnya. Keberagaman jenis gambar ilustrasi diharapkan dapat menarik perhatian 

siswa dan menambah pengetahuan mengenai gambar ilustrasi.   
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Selain beberapa keunggulan yang telah dikemukakan di atas, media 

gambar ilustrasi juga sesuai jika diterapkan di sekolah dasar. Hal tersebut 

dikarenakan tingkat perkembangan usia sekolah dasar yaitu pada tahap 

operasional kongkrit, pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan berbagai 

logika namun masih dalam bentuk benda kongkrit (Rifa’i dan Anni 2012: 34). 

Gambar ilustrasi merupakan benda kongkrit yang dapat digunakan sebagai 

penunjang keberhasilan dalam pembelajaran. Selain itu Hamalik dalam Arsyad 

(2010: 15) mengemukakan bahwa penggunaan media dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar, dan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Artinya media yang sesuai dapat menambah pengaruh positif dalam hasil maupun 

kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini gambar ilustrasi berpengaruh terhadap 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Pembahasan mengenai aktivitas dan hasil belajar 

siswa akan dijelaskan sebagai berikut: 

4.4.1 Aktivitas Belajar 

Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui adakah perbedaan 

aktivitas belajar siswa yang proses pembelajarannya menggunakan media gambar 

ilustrasi dengan  siswa yang proses pembelajarannya tidak menggunakan media 

gambar ilustrasi. Aktivitas siswa dalam penenlitian ini hanya mencakup kegiatan 

siswa selama proses menggambar. Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

mempunyai peranan yang sangat penting. Seperti yang dikemukakan oleh Slameto 

(2010: 36)  bahwa dalam proses pembelajaran, guru perlu menimbulkan aktivitas 

siswa dalam berpikir maupun berbuat. Penerimaan pembelajaran jika dengan 

aktivitas siswa sendiri akan menimbulkan kesan. 
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Pada penilaian aktivitas menggambar siswa, terdapat 5 aspek penilaian, 

masing-masing aspek memiliki beberapa indikator yang bernilai 4 untuk kategori 

sangat baik, 3 kategori baik, 2 kategori cukup dan 1 untuk kategori kurang. Aspek 

yang dimaksud yaitu kelancaran penuangan ide,  keberanian menggunakan alat 

dan bahan, keberanian menggunakan unsur-unsur  bentuk, pemanfaatan waktu dan 

ketekunan. 

Pada pembelajaran di kelas eksperimen yang menggunakan media gambar 

ilustrasi nilai tertinggi ada pada aspek kelancaran penuangan ide, hal tersebut 

dikarenakan adanya bantuan media yang digunakan yaitu media gambar ilustrasi. 

Dengan adanya gambar ilustrasi dapat merangsang munculnya ide dalam proses 

menggambar. Sedangkan nilai terendah terdapat pada aspek keberanian 

menggunakan unsur-unsur bentuk, hal tersebut dikarenakan secara psikologis 

siswa kelas V masih belum bisa mengatur komposisi antara garis, bidang, warna 

dan unsur lainnya. Anak usia sekolah dasar masih ingin mengekspresikan diri, 

menuangkan apa yang ingin ia tuangkan tanpa memperhatikan keaslian dan 

komposisi unsur rupa yang sesuai dengan objek yang digambar. Pada aspek 

keberanian menggunakan alat dan bahan, pemanfaatan waktu dan ketekunan 

termasuk sangat tinggi, hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh penggunaan 

media gambar ilustrasi. Dengan adanya media gambar ilustrasi, siswa lebih aktif 

dan tidak membuang waktu begitu lama untuk menemukan ide untuk gambarnya. 

Selain itu siswa lebih berani dalam menggunakan alat dan bahan, hal ini tentu 

dipengaruhi adanya media yang membuat mereka tidak menerka nerka sehingga 

lebih berani menggunakannya. Adapun hal lain yang terlihat yaitu ketekunan dari 

siswa, mereka cenderung ulet dan serius mengerjakannya. Mereka tidak 
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terpengaruh teman lain karena mereka sudah tau apa yang harus mereka lakukan 

tanpa melihat atau mengikuti apa yang teman mereka kerjakan. 

Pada pembelajaran tanpa menggunakan media di kelas kontrol, siswa 

terlihat bingung dan ribut sendiri dalam proses menggambar. Banyak yang 

akhirnya diam menunggu ide muncul dan tentunya hal tersebut membuang waktu 

mereka dalam menyelesaikan gambarnya. Akibatnya, hasil karya siswa kurang 

memuaskan bahkan harus memperpanjang jam pelajaran untuk menyelesaikan 

karya mereka. Pada kelas kontrol nilai aktivitas tertinggi yaitu pada aspek 

ketekunan, dengan tidak adanya bantuan media gambar ilustrasi siswa dituntut 

untuk lebih tekun dalam mengerjakannya. Sedangkan nilai terendah sama dengan 

kelas eksperimen yaitu pada aspek keberanian menggunakan unsur-unsur bentuk. 

Hasil dari pengamatan aktivitas siswa diketahui bahwa rata-rata nilai 

aktivitas menggambar siswa dalam pembelajaran yang menggunakan media 

gambar ilustrasi yaitu 77,27% pada petemuan yang pertama dan meningkat 

menjadi 83,86% pada pertemuan kedua, sedangkan nilai aktivitas di kelas yang 

tidak menggunakan media yaitu 69,55% pada pertemuan pertama dan 73,41% 

pada pertemuan kedua. Nilai aktivitas tersebut membuktikan lebih tingginya 

aktivitas pada kelas yang menggunakan media gambar ilustrasi.  

4.4.2   Hasil Belajar 

Tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan hasil belajar siswa antara siswa di kelas yang menggunakan media 

gambar ilustrasi dan yang tidak menggunakan media gambar ilustrasi. Menurut 

Bloom dalam Suprijono (2009 : 6) hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya mengukur 
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hasil belajar pada ranah kognitif. Hasil belajar siswa dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua penilaian. Penilaian tersebut terdiri dari penilaian hasil belajar siswa 

melalui tes menggambar yang digunakan untuk menilai produk gambar, gambar 

yang dimaksud adalah gambar ilustrasi yang dibuat siswa dan hasil belajar siswa 

melalui tes tertulis yang digunakan untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan 

siswa mengenai gambar dan tatacara menggambar ilustrasi. Kedua hasil belajar 

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

4.4.2.1 Hasil Produk Gambar   

Hasil belajar dilihat dari tes menggambar yang menilai kemampuan siswa 

dalam menghasilkan produk gambar di kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Penilaian produk gambar terdiri dari 4 aspek yaitu kesesuaian gambar dengan 

tema, komposisi, bentuk dan kerapian. Hasil penilaian produk gambar pada kelas 

eksperimen menunjukkan rata-rata 85,23. Nilai tersebut diambil dari penilaian 

masing-masing aspek. Aspek dengan penilaian tertinggi yaitu bentuk, hal tersebut 

dikarenakan pada kelas eksperimen siswa memiliki contoh bentuk gambar yang 

akan ia gambar sehingga bentuk yang dihasilkan sesuai dengan raut, ukuran dan 

tebal tipisnya gambar yang sebenarnya. Aspek dengan penilaian terendah yaitu 

kerapian, hal tersebut dikarenakan karakteristik dari siswa sekolah dasar yang 

cenderung atraktif dan sulit untuk rapi. Untuk aspek kesesuaian gambar dengan 

tema dan komposisi berada di tengah-tengah dan jika dilihat nilainya termasuk 

baik, hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari media gambar ilustrasi yang 

digunakan. 

Rata-rata hasil produk gambar pada kelas kontrol menunjukkan rata-rata 

81,54. Nilai tersebut diambil dari penilaian masing-masing aspek. Aspek dengan 
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penilaian tertinggi yaitu kesesuaian gambar dengan tema, hal tersebut dikarenakan 

pada kelas kontrol siswa memiliki daya imajinasi yang baik walaupun pada usia 

sekolah dasar daya imajinasinya masih rendah namun dengan tema yang 

disesuaikan dengan lingkungan sekitar membuat siswa tidak kesulitan dalam 

menyesuaikan antara tema dengan gambar yang mereka buat. Aspek dengan 

penilaian terendah yaitu bentuk, hal tersebut dikarenakan pada kelas kontrol siswa 

tidak mendapat bantuan dari media gambar ilustrasi sehingga antara raut, ukuran 

dan tebal tipisnya gambar tidak bisa sesuai dengan yang seharusnya. Untuk aspek 

kerapian dan komposisi berada di tengah-tengah, dan dilihat dari nilainya 

termasuk baik namun masih di bawah kelas eksperimen. Hal tersebut dikarenakan 

pada kelas kontrol siswa tidak mendapat bantuan media gambar ilustrasi. Rata-

rata hasil belajar penilaian produk gambar dapat dilihat perbandingannya pada 

gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.3 Histogram Perbandingan Nilai Rata-rata Hasil Belajar Penilaian 
Produk Gambar 
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Diagram pada gambar 4.3 di atas, menunjukkan bahwa terdapat  perbedaan 

hasil  belajar produk gambar dimana rata-rata nilai hasil belajar produk gambar 

pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Hal tersebut, 

menunjukkan bahwa nilai hasil belajar produk gambar pada kelas yang proses 

pembelajarannya menggunakan media gambar ilustrasi lebih tinggi daripada yang 

tidak menggunakan media gambar ilustrasi.  

4.4.2.2 Hasil Belajar Tes Tertulis 

Hasil penelitian tes tertulis menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang 

menggunakan media gambar ilustrasi lebih baik dari hasil belajar siswa yang tidak 

menggunakan media gambar ilustrasi. Rata-rata hasil belajar dengan tes tertulis 

pada kelas eksperimen 78,64, sedangkan rata-rata hasil belajar dengan tes tertulis 

pada kelas kontrol 72,05. Rata-rata hasil belajar dengan tes tertulis dapat dilihat 

perbandingannya pada gambar 4.4. 

 

 

Gambar 4.4 Histogram Perbandingan Nilai Rata-rata Hasil Belajar Tes Tertulis 
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belajar tes tertulis pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata nilai hasil 

belajar tes tertulis pada kelas kontrol. Hal tersebut, menunjukkan bahwa nilai hasil 

belajar tes tertulis pada kelas yang pembelajarannya menggunakan media gambar 

ilustrasi lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang pembelajarannya tidak 

menggunakan media gambar ilustrasi.  

Setelah dilakukan analisis secara statistik dengan uji-t yang dihitung 

dengan menggunakan program SPSS versi 17, diperoleh hasil thitung > ttabel yaitu 

nilai thitung = 2,142 dan nilai ttabel = 2,018, maka 2,142 > 2,018. Nilai signifikansi 

bernilai < 0,05 yaitu sebesar 0,038. Hasil thitung > ttabel dan signifikansi 0,038 < 

0,05, maka Ho ditolak. Hal ini berarti, terdapat perbedaan yang signifikan nilai 

hasil belajar siswa  antara kelas yang menggunakan media gambar ilustrasi dan 

yang tidak.  

Hasil penelitian pengamatan aktivitas menggambar siswa dan hasil belajar 

di atas menunjukkan bahwa kelas eksperimen memiliki nilai yang lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol. Hasil uji-t juga membuktikan terdapat perbedaan 

yang signifikan nilai hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka media gambar ilustrasi berpengaruh 

efektif dan signifikan terhadap aktivitas dan hasil belajar pada mata pelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan materi menggambar ilustrasi. 

Keefektifan media gambar ilustrasi dalam meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa tentu tidak terlepas dari berbagai kelebihan yang dimilikinya. 

Bukti-bukti ini sesungguhnya mendukung apa yang diungkapkan oleh Soepratno 

(1984: 25) bahwa media gambar ilustrasi merupakan media pembelajaran berupa 

gambar yang bertujuan menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Penggunaan 
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media ini membantu siswa untuk memahami jenis-jenis gambar ilustrasi. 

Sehingga pengetahuan  siswa mengenai gambar ilustrasi bertambah dan semakin 

luas. Media gambar ilustrasi juga membantu siswa dalam proses menggambar, 

yaitu merangsang siswa untuk memiliki gagasan dan ide sehingga mempermudah 

siswa dalam proses menggambar ilustrasi.  

Proses pembelajaran menggunakan media gambar ilustrasi mempermudah 

siswa dalam pembelajarannya. Siswa dapat menyerap materi dengan mudah 

karena ada benda konkrit yang mewakili materi yang sedang dipelajari. Selain itu, 

dengan menggunakan media gambar ilustrasi siswa dapat menggambar dengan 

cepat karena terbantu dengan mencontoh gambar yang dia lihat kemudian 

menuangkannya dalam bentuk gambar. Oleh karena itu, media gambar ilustrasi 

merupakan salah satu media pembelajaran yang perlu digunakan guru dalam 

mengajar di kelas. 

Kelebihan media gambar ilustrasi menurut Basuki dan Farida (2011)  

diantaranya yaitu: (1) mudah didapatkan, karena bisa didapat dari berbagai 

sumber diantaranya buku cerita, koran, majalah dan lainnya; (2) mudah 

digunakan, karena gambar ilustrasi merupakan media visual yang tidak perlu 

pembelajaran khusus dalam penggunaannya; (3) harga relatif murah, gambar 

ilustrasi bisa didapatkan dari berbagai sumber diantaranya surat kabar, majalah, 

internet dan lainnya yang harganya relatif murah karena bisa dijangkau oleh 

berbagai kalangan; (4) dapat memperjelas suatu masalah, gambar ilustrasi 

berfungsi untuk menjelaskan suatu masalah; (5) lebih realistis, sesuai dengan 

kenyataan; (6) membantu mengatasi keterbatasan pengamatan; (7) dapat 

mengatasi keterbatasan ruang,.  
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Media gambar ilustrasi juga mempunyai kekurangan, yaitu: (1) kurang 

menarik karena tidak bisa bergerak , (2) ukuran gambar seringkali tidak sesuai 

untuk pengajaran kelas besar, (3) diperlukan keterampilan dan kejelian guru 

dalam memanfaatkannya (Basuki dan Farida 2011).  

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media gambar ilustrasi 

harus dipersiapkan dengan matang. Walaupun terlihat sederhana, apabila 

dilakukan dengan asal-asalan maka tujuan pembelajaran bisa saja tidak tercapai. 

Antisipasi dari hal tersebut perlu dicari agar pembelajaran yang maksimal dapat 

tercapai. Gambar ilustrasi yang digunakan sebagai media sebaiknya disesuaikan 

dengan kebutuhan pengetahuan anak SD dan tidak berlebihan. Gambar ilustrasi 

yang ditampilkan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat memicu hal-hal 

negatif pada siswa. 

Setiap media pembelajaran memiliki kekurangan dan kelebihan, begitu 

juga media gambar ilustrasi. Kelebihan dan kekurangan ini mengharuskan guru 

untuk menguasai media gambar ilustrasi sebelum menggunakannya dalam 

pembelajaran. Guru yang sudah memahami media gambar ilustrasi nantinya dapat 

meminimalkan kekurangan media gambar ilustrasi. Penguasaan media 

pembelajaran juga berlaku untuk semua media pembelajaran, tidak hanya pada 

media gambar ilustrasi saja. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Penelitian telah dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 1 Dagan 

Purbalingga dengan menggunakan kelas V A dan kelas V B. Penelitian yang telah 

dilaksanakan mendapatkan hasil penelitian. Hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan peneliti di  kelas V A dan V B SD Negeri 1 Dagan  Purbalingga 

menunjukkan bahwa: 

(1) Hasil aktivitas belajar dan hasil belajar siswa yang menggunakan media 

gambar ilustrasi memiliki perbedaan dengan pembelajaran yang tidak 

menggunakan media gambar ilustrasi. Pengaruh penggunaan media 

gambar ilustrasi terhadap aktivitas belajar ditunjukkan melalui nilai 

aktivitas yang termasuk dalam kategori sangat tinggi, yaitu 77,27% dan 

83,86% pada kelas eksperimen, sedangkan pada kelas kontrol berkategori 

tinggi dengan persentase 69,55% dan 73,41%. Perbedaan hasil belajar 

siswa ditunjukkan melalui nilai hasil belajar tes tertulis pada kelas 

eksperimen yaitu 78,64 sedangkan kelas kontrol yaitu 72,05. Hasil 

belajar pada produk gambar kelas eksperimen yaitu 85,23 sedangkan 

kelas kontrol yaitu 81,54. 

(2) Data hasil penghitungan dengan menggunakan rumus independent 

sample t-test melalui program SPSS versi 17 yang telah diketahui, 

kemudian dianalisis. Hasil analisis menunjukkan penggunaan media 
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gambar ilustrasi berpengaruh efektif dan signifikan terhadap hasil belajar 

siswa. Pengaruh penggunaan media gambar ilustrasi terhadap hasil 

belajar ditandai dengan nilai thitung > ttabel yaitu 2,142 > 2,000 serta nilai 

signifikan yang kurang dari 0,05 yaitu 0,038. Melalui hasil tersebut, rata-

rata nilai aktivitas siswa dan hasil belajar siswa di kelas eksperimen lebih 

baik dibandingkan dengan kelas kontrol. Ini berarti rata-rata nilai 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada pembelajaran yang 

menggunakan media gambar ilustrasi lebih baik dibandingkan 

pembelajaran yang tidak menggunakan media. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, bahwa penggunaan media 

gambar ilustrasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap aktivitas dan hasil 

belajar SBK siswa kelas V SD Negeri 1 Dagan Purbalingga pada materi 

menggambar ilustrasi, maka peneliti dapat mengemukakan saran-saran sebagai 

berikut:  

(1) Media gambar ilustrasi yang telah peneliti terapkan menunjukan hasil 

yang positif yakni adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar. Oleh 

karena itu, peneliti menyarankan kepada guru dan sekolah agar media 

gambar ilustrasi dijadikan alternatif media pembelajaran di sekolah dasar 

khususnya materi menggambar ilustrasi. 

(2) Bagi semua pihak yang berkompeten diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian ini, baik sebagai penelitian lanjutan maupun penelitian baru 

tentang media gambar ilustrasi dengan memperhatikan kemungkinan-
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kemungkinan kesesatan yang muncul dalam penelitian ini. Dengan 

demikian, penelitian lanjutan ataupun penelitian baru tentang media 

gambar ilustrasi yang dilaksanakan dapat menunjukkan hasil yang 

signifikan pula. 
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Lampiran 1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
U P T DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BOBOTSARI 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 DAGAN 
Jl. Raya Dagan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten  Purbalingga   53353 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VB 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

No NIS Nama Siswa L/P No NIS Nama Siswa L/P 

1. 2528 Nita Afiani P 14. 2648 Intan Riskiyana P 

2. 2589 Agus Priyatin L 15. 2649 Margianto L 

3. 2596 Fajar Widodo L 16. 2650 Nabila Defi Aniati P 

4. 2597 Feren Fran Setianto L 17. 2651 Nur Rohman P 

5. 2607 Nur Soleh L 18. 2652 Nur Rohim L 

6. 2636 Niken Tri Utami P 19. 2653 Pandu Muhti L 

7. 2638 Adi Mutio L 20. 2654 Riyanto L 

8. 2639 Albar L 21. 2655 Zidni Alfianto L 

9. 2640 Ali Febru Nurhabib L 22. 2664 Vika Ulfaningsih P 

10. 2642 Angga Syaefulloh L 23. 2665 Yogi Riyanto L 

11. 2643 Dian Triningsih P 24. 2727 Heru Sutrimo L 

12. 2644 Emi Masara P 25. 2730 Gita Dewi Aprillia P 

13. 2645 Faiz Nur Fauzi L 

 

 

Kepala Sekolah  

SD Negeri 1 Dagan  

 
 
 
 

Nurhayati, S.Pd 

19590324 197802 2 002 
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PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
U P T DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BOBOTSARI 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 DAGAN 
Jl. Raya Dagan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten  Purbalingga   53353 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VA 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

No NIS Nama Siswa L/P No NIS Nama Siswa L/P

1. 2580 Tyas Nur Anisa P 14. 2621 Fiki Fanesa P 
2. 2598 Alfian L 15. 2622 Firdyan Romadhon L 
3. 2551 Agus Sumanto L 16. 2624 Ginari Setyawati P 
4. 2559 Abdillah Junaedi L 17. 2625 Linda Rahmawati L 
5. 2560 Anggit Karipto L 18. 2626 Meilan Karim P 
6. 2582 Wahyu Setyawan L 19. 2629 Rendi Alfian L 
7. 2613 Adnan Noris Saputra L 20. 2630 Oka Krisdianto L 
8. 2614 Agus Suwanto L 21. 2631 Sahabat Baruno L 
9. 2615 Aditya Arifin L 22. 2633 Tiyo Anjani L 
10. 2617 Apriliana P 23. 2634 Vivi Anggraeni P 
11. 1618 Adhelia Naturaly P 24. 2728 Rahmawati Himmatul P 
12. 2619 Dedi Riyadi L 25. 2787 Fatihatun Rohmah P 
13. 2620 Febi Wulandari P 

 

 

Kepala Sekolah  

SD Negeri 1 Dagan  

 
 
 
 

Nurhayati, S.Pd 

19590324 197802 2 002 
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Lampiran 2 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
U P T DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BOBOTSARI 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 DAGAN 
Jl. Raya Dagan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten  Purbalingga   53353 

 

DAFTAR NAMA SAMPEL SISWA  

KELAS EKSPERIMEN (VB) 

No. NIS Nama Siswa 
1 2528 Nita Afiani 
2 2589 Agus Priyatin 
3 2596 Fajar Widodo 
4 2597 Feren Fran Setianto 
5 2636 Niken Tri Utami 
6 2638 Adi Mutio 
7 2639 Albar 
8 2640 Ali Febru Nurhabib 
9 2642 Angga Syaefulloh 

10 2643 Dian Triningsih 
11 2644 Emi Masara 
12 2645 Faiz Nur Fauzi 
13 2648 Intan Riskiyana 
14 2649 Margianto 
15 2650 Nabila Defi Aniati 
16 2651 Nur Rohman 
17 2652 Nur Rohim 
18 2653 Pandu Muhti 
19 2654 Riyanto 
20 2664 Vika Ulfaningsih 
21 2665 Yogi Riyanto 
22 2730 Gita Dewi Aprillia 
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PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
U P T DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BOBOTSARI 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 DAGAN 
Jl. Raya Dagan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten  Purbalingga   53353 

 

DAFTAR NAMA SAMPEL SISWA  

KELAS KONTROL (VA) 

No. NIS Nama Siswa 
1 2580 Tyas Nur Anisa 
2 2551 Agus Sumanto 
3 2559 Abdillah Junaedi 
4 2560 Anggit Aji Karipto 
5 2582 Wahyu Setyawan 
6 2613 Adnan Noris Saputra 
7 2614 Agus Suwanto 
8 2615 Aditya Arifin 
9 2617 Apriliana 

10 1618 Adhelia Naturaly 
11 2619 Dedi Riyadi 
12 2620 Febi Wulandari 
13 2621 Fiki Fanesa 
14 2622 Firdyan Romadhon 
15 2624 Ginari Setyawati 
16 2625 Linda Rahmawati 
17 2626 Meilan Karim 
18 2631 Sahabat Baruno 
19 2633 Tiyo Anjani 
20 2634 Vivi Anggraeni 
21 2728 Rahmawati Himmatul  
22 2787 Fatihatun Rohmah   
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Lampiran 3 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
U P T DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BOBOTSARI 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 DAGAN 
Jl. Raya Dagan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten  Purbalingga   53353 

 

NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN (VB) 
 

No. NIS Nama Siswa Nilai  
1 2528 Nita Afiani 25 
2 2589 Agus Priyatin 35 
3 2596 Fajar Widodo 50 
4 2597 Feren Fran Setianto 60 
5 2636 Niken Tri Utami 80 
6 2638 Adi Mutio 60 
7 2639 Albar 35 
8 2640 Ali Febru Nurhabib 60 
9 2642 Angga Syaefulloh 75 

10 2643 Dian Triningsih 35 
11 2644 Emi Masara 55 
12 2645 Faiz Nur Fauzi 60 
13 2648 Intan Riskiyana 40 
14 2649 Margianto 35 
15 2650 Nabila Defi Aniati 55 
16 2651 Nur Rohman 50 
17 2652 Nur Rohim 45 
18 2653 Pandu Muhti 75 
19 2654 Riyanto 55 
20 2664 Vika Ulfaningsih 80 
21 2665 Yogi Riyanto 50 
22 2730 Gita Dewi Aprillia 90 

Jumlah 1205 
Rata-Rata 54,77 
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PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
U P T DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BOBOTSARI 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 DAGAN 
Jl. Raya Dagan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten  Purbalingga   53353 

 

NILAI PRETEST KELAS KONTROL (V A) 
 

No. NIS Nama Siswa Nilai  
1 2580 Tyas Nur Anisa 35 
2 2551 Agus Sumanto 25 
3 2559 Abdillah Junaedi 35 
4 2560 Anggit Aji Karipto 20 
5 2582 Wahyu Setyawan 30 
6 2613 Adnan Noris Saputra 40 
7 2614 Agus Suwanto 65 
8 2615 Aditya Arifin 55 
9 2617 Apriliana 45 

10 1618 Adhelia Naturaly 45 
11 2619 Dedi Riyadi 45 
12 2620 Febi Wulandari 65 
13 2621 Fiki Fanesa 45 
14 2622 Firdyan Romadhon 60 
15 2624 Ginari Setyawati 50 
16 2625 Linda Rahmawati 80 
17 2626 Meilan Karim 75 
18 2631 Sahabat Baruno 45 
19 2633 Tiyo Anjani 35 
20 2634 Vivi Anggraeni 35 
21 2728 Rahmawati Himmatul  70 
22 2787 Fatihatun Rohmah   25 

Jumlah 1025 
Rata-Rata 46,59 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 
 

Lampiran 4 

SILABUS PEMBELAJARAN 

SEKOLAH   : SD NEGERI 1 DAGAN 

MATA PELAJARAN  : SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

KELAS   : V 

SEMESTER   : 2 (genap) 

STANDAR KOMPETENSI : 10.  Mengekspresikan Diri Melalui Karya Seni Rupa 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

10.1 Mengekspresikan 
diri melalui 
gambar ilustrasi  

Menggambar 
Ilustrasi 

1. Memberikan pengertian 
gambar ilustrasi 

2. Menjelaskan teknik dan 
langkah-langkah 
menggambar ilustrasi 

3. Menunjukkan berbagai tema 
gambar ilustrasi 

4. Membuat gambar ilustrasi 
dengan berbagai tema 

 

Tertulis, Praktek 4 x 35 menit • Buku Belajar 
Seni Budaya 
Kelas V. 

• Buku referensi 
lain yang 
mendukung 
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Lampiran 5 

SILABUS PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN 

 

SEKOLAH   : SD NEGERI 1 DAGAN 

MATA PELAJARAN  : SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

KELAS   : V 

SEMESTER   : 2 (genap) 

STANDAR KOMPETENSI : 10.  Mengekspresikan Diri Melalui Karya Seni Rupa 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

10.2 Mengekspresikan 
diri melalui 
gambar ilustrasi  

Menggambar 
Ilustrasi 

1. Menjelaskan pengertian 
gambar ilustrasi 

2. Menjelaskan fungsi gambar 
ilustrasi 

3. Menyebutkan jenis-jenis 
gambar ilustrasi 

4. Menyebutkan corak gambar 
ilustrasi 

5. Menjelaskan teknik 
menggambar ilustrasi 

Tertulis, Praktek 4 x 35 menit • Buku Belajar 
Seni Budaya 
Kelas V. 

• Buku referensi 
lain yang 
mendukung 

• Internet 
• Surat kabar, 

majalah, buku 



89 
 

 
 

6. Menjelaskan langkah-
langkah menggambar 
ilustrasi 

7. Membuat gambar ilustrasi 
hewan dengan menggunakan 
teknik tertentu 

8. Menyebutkan berbagai tema 
dalam menggambar ilustrasi 
manusia dan kehidupannya. 

9. Menyebutkan berbagai 
unsur-unsur rupa dan 
perpaduannya 

10. Membuat gambar ilustrasi 
manusia dan kehidupannya 
dengan  berbagai tema yang 
dilengkapi unsur-unsur rupa 
dan perpaduannya 

cerita 
bergambar 
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Lampiran 6 

 
 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelas Kontrol (V A) 

 

 

 

 

 

 

 

oleh  

Itsna Oktaviyanti 

1401409128 

 

 

 

 

 

 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

U P T DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BOBOTSARI 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 DAGAN 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Kelas Kontrol Pertemuan 1 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Dagan 

Mata Pelajaran : SBK 

Materi Pokok  : Menggambar Ilustrasi  

Kelas/Semester : V/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Pelaksanaan   : 2 April 2013 

 

A. Standar Kompetensi 

10.  Mengekspresikan Diri Melalui Karya Seni Rupa. 

 

B. Kompetensi Dasar  

10.2 Mengekspresikan diri melalui gambar ilustrasi. 

 

C. Indikator 

1. Menjelaskan pengertian  gambar ilustrasi 

2. Menjelaskan fungsi gambar ilustrasi 

3. Menyebutkan jenis-jenis gambar ilustrasi 

4. Menyebutkan corak gambar ilustrasi 

5. Menjelaskan teknik menggambar ilustrasi 

6. Menjelaskan langkah-langkah menggambar ilustrasi 

7. Membuat gambar ilustrasi hewan dengan menggunakan teknik tertentu 

   

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian 

gambar ilustrasi 

2. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan fungsi 

gambar ilustrasi. 
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3. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan jenis-

jenis gambar ilustrasi. 

4. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan corak 

gambar ilustrasi. 

5. Melalui demonstrasi, siswa dapat menjelaskan teknik dalam menggambar 

ilustrasi. 

6. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah 

menggambar ilustrasi. 

7. Melalui  penugasan, siswa dapat membuat gambar ilustrasi hewan dengan 

menggunakan teknik tertentu. 

Karakter siswa yang diharapkan: tekun, kerja keras, mandiri, aktif dan kreatif. 

 

E. Materi Pokok 

Menggambar Ilustrasi 

1. Pengertian gambar ilustrasi 

2. Fungsi gambar ilustrasi 

3. Jenis gambar ilustrasi 

4. Corak gambar ilustrasi 

5. Teknik menggambar ilustrasi 

6. Langkah-langkah menggambar ilustrasi 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah  

2. Tanya Jawab 

3. Demonstrasi 

4. Penugasan 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (5 menit) 

a. Guru memberi salam  
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b. Guru melakukan presensi 

c. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya pada siswa mengenai 

gambar-gambar apa saja yang pernah mereka gambar.  

d. Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti (55 menit) 

 Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan pengertian dan fungsi gambar ilustrasi. 

b. Guru menjelaskan jenis-jenis gambar ilustrasi. 

c. Guru mendemonstrasikan cara menggambar ilustrasi menggunakan 

teknik tertentu. 

 Elaborasi 

a. Siswa mempersiapkan alat dan bahan untuk menggambar. 

b. Guru memberi tugas kepada siswa untuk menggambar ilustrasi 

hewan dengan menggunakan teknik tertentu. 

c. Siswa menggambar llustrasi menggunakan teknik tertentu. 

 Konfirmasi 

a. Guru memberikan klarifikasi dan membetulkan permasalahan yang 

masih salah. 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Menyimpulkan materi 

b. Evaluasi 

 

H. Alat/Bahan dan Sumber Belajar 

a. Alat/Bahan 

• Kertas gambar, pensil, crayon, cat air, pensil warna dan kuas cat air 

b. Sumber belajar 

1) Silabus KTSP SD kelas V semester II 

2) Buku Belajar Seni Budaya Kelas V, Terbitan : Erlangga,  Pengarang : 

Tim Bina Karya Guru. 
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3) Internet 

 

I. Penilaian 

1. Teknik: 

a.  Pengamatan : saat proses pembelajaran (menggambar). 

b. Tertulis  : tes formatif 

c. Praktek  : menggambar ilustrasi 

2. Bentuk Instrumen: 

a. Lembar pengamatan proses dan produk 

b. Lembar tugas 

c. Tertulis dengan tes objektif (pilihan ganda) 

 

      Purbalingga, 2 April 2013 

Guru Kelas,        Peneliti, 

 

 

Eko Diyatmi, S.Pd.SD       Itsna Oktaviyanti 

19700515 200212 2 008       1401409128  

 

Mengetahui, 

Kepala SDN 1 Dagan, 

 

 

Nurhayati, S.Pd 

19590324 197802 2 002 
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Materi 

Menggambar Ilustrasi 

1. Pengertian gambar ilustrasi 

Gambar ilustrasi adalah gambar yang bertujuan untuk menjelaskan 

suatu kejadian, peristiwa maupun naskah tertulis agar mudah dimengerti. 

Sedangkan menggambar ilustrasi adalah kegiatan menggambar dengan tujuan 

untuk melengkapi suatu cerita, teks, atau sebagai penjelasan visual dari suatu 

bagian tulisan, atau ada pula karya ilustrasi berdiri sendiri tanpa disertai 

tulisan. 

2. Fungsi  gambar ilustrasi 

a. memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita 

b. memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan 

ilmiah 

c. memberikan bayangan langkah kerja 

d. mengkomunikasikan cerita 

e. menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia 

f. memberikan humor-humor tertentu untuk mengurangi rasa bosan 

3. Jenis gambar  ilustrasi 

Beberapa jenis gambar ilustrasi, di antaranya ilustrasi cover dan isi 

buku,  ilustrasi majalah,  ilustrasi cerita bergambar,  ilustrasi penerangan 

pemerintah,  ilustrasi untuk iklan produk,  ilustrasi untuk film,  ilusasi kartun,  

ilustrasi karikatur,  ilustrasi dalam bentuk vignette, komik dll 

4. Corak gambar ilustrasi 

a. Realis 

Realis artinya gambar dibuat sesuai dengan keadaan yang 

sebernarnya, baik prooprsi maupun anatomi dibuat sama menyerupai 

dengan objek yang di gambar. 

b. Karikatural 

Gambar karikatural dibagi menjadi dua, yaitu gambar karikatur 

dan  gambar kartun. 

• Karikatur 
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• Kartun 

c. Dekoratif 

Gambar dekoratif diwujudkan dengan cara menstiril atau 

mengubah bentuk yang ada di alam tanpa meninggalkan ciri khasnya. 

Corak dekoratif adalah corak yang sering ditemukan terutama dalam 

rumah. 

5. Teknik menggambar ilustrasi 

a. Teknik Out line, adalah cara menggambar secara global, atau tidak detail 

dan hanya menggambar garis luarnya saja, sehingga terkesan datar, karena 

tidak ada pengaturan gelap terang  

b. Teknik arsir, adalah cara menggambar dengan menggunakan arsir atau 

unsur garis yang terputus-putus, yang digoreskan secara teratur dan 

berulang-ulang, garis-garis saling menumpuk, digunakan untuk 

mewujudkan efek gelap terang, volume dan plastisitas  

c. Teknik blok, adalah cara menggambar dengan memanfaatkan warna secara 

blok, tanpa menerapkan gradasi dan transisi sehingga terasa datar, bagian 

yang satu dengan yang lain pada suatu objek ditunjukkan dengan 

perbedaan warana  

d. Teknik scraper board, adalah cara menggambar dengan menggoreskan 

bentuk-bentuk garis yang arahnya mengikuti volume objek, garis-garis 

tidak saling menumpuk, tetapi dibuat saling sejajar, dan pada bagian yang 

gelap dibuat lebih rapat, sedang pada bagian yang terang garis dibuat agak 

renggang, sehingga dicapai plastisitas yang dikehendaki.  

e. Teknik dot, yaitu cara mewujudkan gambar dengan menyusun titik-titik 

sehingga membentuk suatu objek tertentu, kesan gelap dan terang 

ditentukan oleh jumlah titik dalam satu area, semakin banyak semakin kuat 

kesan gelap terang.  

f. Teknik goresan kering, adalah cara menggambar dengan memanfaatkan 

tinta atau cat yang sengaja dibuat agak kering, sehingga warna-warna 

ketika digoreskan tidak merata, efek ini juga digunakan untuk membuat 

tekstur, pada bagian yang terang digoreskan warna-warna terang, sedang 
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pada bagian yang gelap digoreskan warna-warna yang tua dan berulang-

ulang, sehingga tercapai plastisitas yang diinginkan.  

g. Teknik half tone, adalah cara menggambar dengan memanfaatkan efek 

transisi warna dari terang ke gelap, dengan menggunakan tinta atau cat 

yang dibuat agak encer, efek transisi warna tersebut digunakan untuk 

mencapai plastisitas yang diinginkan  

h. Teknik siluet, adalah cara menggambar dengan mewujudkan warna 

tunggal yang solid atau pekat, biasanya warna hitam tetapi tidak menutup 

kemungkinan menggunakan warna lain, gambar yang dihasilkan dengan 

teknik ini hanya berupa bentuk global dengan warna tunggal, objek seolah-

olah diambil dari posisi yang berlawanan dengan arah datangnya sinar, 

sehingga terkesan seperti bayangan.  

6. Langkah-langkah menggambar ilustrasi 

1) Gagasan,  bersumber dari bahan yang akan diilustrsikan. Setelah ada 

gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, 

bagaimana suasananya, tentukan pula corak gambar yang akan dipakai. 

2) Sketsa,  proses menggambar yang paling awal adalah mengsket atau 

membuat rancangan gambar (sketsa) dengan menggunakan pensil. 

Gagasan yang ada dituangkan bersamaan dengan proses mensket. 

Rencanakan gambar baik-baik. Buatlah coretan kira-kira bagaimana tata 

letak objek yang digambar dan bagaimana gerak yang terjadi. Satukan 

semua unsur gambar yang direncanakan. Beri detail sehingga gambar lebih 

sempurna. Beri gambar sesuai corak yang telah kamu tentukan. Setiap 

unsur harus bercorak sama agar tak terkesan seperti kolase. 

3) Pewarnaan, setelah sket di anggap selesai, kita dapat mewarnai. Pewarnaan 

dalam menggambar ilustrasi dapat dilaksanakan dengan dua corak, yaitu 

corak realis da corak bukan realis (ekspresionisme, impresionisme, 

abstrakisme, dan lain-lain). Pewarnaan corak realis harus sesuai dengan 

keadaan nyata. Sedangkan pewarnaan corak bukan realis lebih bebas atau 

tidak terikat oleh warna aslinya. 
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LEMBAR PENGAMATAN SISWA 

 

Materi   : Menggambar ilustrasi 

Kelas/semester : V/ 2 

Pelaksanaan  :  2 April  2013 

 

LEMBAR PENGAMATAN PROSES 

Petunjuk : 

Berilah skor pada aspek-aspek pengamatan dengan memberi tanda cek (√) pada 

kolom skor (1, 2, 3,4) dengan kriteria sebagai berikut: 1: kurang, 2: cukup, 3: 

baik, 4:sangat baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Skor 

Nilai 
(N) 

Kelancaran 
Penuangan Ide Keberanian 

Menggunakan 
Media 

Keberanian 
Menggunakan 
Unsur-unsur 

Bentuk 

Pemanfaatan 
Waktu Ketekunan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        

10                        

 

Skor maksimal = 20 

Skor penilaian pengamatan : 

NA= ∑   
∑  

100 
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 LEMBAR PENILAIAN PRODUK GAMBAR 

Petunjuk : 

Berilah skor pada aspek-aspek penilaian produk dengan memberi tanda cek (√) 

pada kolom skor (1, 2, 3,4) dengan kriteria sebagai berikut: 1: kurang, 2: cukup, 

3: baik, 4:sangat baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah Skor Nilai (N) 
Kesesuaian 

gambar dengan 
tema 

Komposisi Bentuk Kerapian 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    

10                    

 

Skor maksimal = 16 

Skor penilaian pengamatan : 

NA= ∑   
∑  

100 
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Tes  Formatif 

1. Gambar ilustrasi adalah …. 

a. gambar yang dipergunakan untuk menjelaskan atau menceritakan suatu 

kejadian atau peristiwa  

b. gambar yang berbentuk hiasan bidang atau menghias benda 

c. gambar yang mencerminkan ungkapan perasaan tertentu yang dilakukan 

secara bebas dan bersifat individual 

d. gambar yang dibuat dengan jari, dengan tiupan, dengan tarikan benang dan 

dengan teknik INKBLOT   

2. Corak gambar ilustrasi yang dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenanrya 

disebut…. 

a. karikatur  c. realis 

b. dekoratif  d. kartun 

3. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No. Gambar 

1. 

2. 

3. 

4. 

Cover majalah 

Realis 

Vignette 

Dekoratif  

Yang merupakan jenis gambar ilustrasi ditunjukkan dengan nomor…. 

a.  2 dan 3  c. 1 dan 2 

b.  2 dan 4  d. 1 dan 3 

4. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1. memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita 

2. memperindah tulisan 

3. mengkomunikasikan cerita 

4. menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia 

5. memberikan kesan indah pada cerita 

 Dari pernyataan di atas, yang merupakan fungsi gambar ilustrasi yaitu 

nomor.... 

a. 1,2, dan 3     c. 2, 3, dan 4 
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b. 1,3, dan 4     d. 3, 4, dan 5 

5. Teknik yang dapat digunakan dalam membuat gambar ilustrasi karikatur 

yaitu... 

a. out line      c. siluet 

b. dot      d. blok 

 

 

Kunci Jawaban : 

1. A 

2. C 

3. D 

4. B 

5. A 
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Lembar Tugas Praktek 

Buatlah gambar ilustrasi dengan menggunakan teknik arsir, kemudian warnailah 

sehingga gambarmu menjadi lebih bagus! 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelas Kontrol (V A) 

 

 

 

 

 

 

 

oleh  

Itsna Oktaviyanti 

1401409128 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

U P T DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BOBOTSARI 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 DAGAN 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Kelas Kontrol  Pertemuan 2 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Dagan 

Mata Pelajaran : SBK 

Materi Pokok  : Menggambar Ilustrasi  

Kelas/Semester : V/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Pelaksanaan   :  6 April 2013 

 

A. Standar Kompetensi 

10.  Mengekspresikan Diri Melalui Karya Seni Rupa. 

 

B. Kompetensi Dasar  

10.2 Mengekspresikan diri melalui gambar ilustrasi. 

 

C. Indikator 

1. Menyebutkan berbagai tema dalam menggambar ilustrasi manusia dan 

kehidupannya. 

2. Menyebutkan berbagai unsur-unsur rupa dan perpaduannya. 

3. Membuat gambar ilustrasi manusia dan kehidupannya dengan  berbagai 

tema yang dilengkapi unsur-unsur rupa dan perpaduannya. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan berbagai 

tema dalam menggambar ilustrasi manusia dan kehidupannya. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan  guru, siswa dapat membedakan ciri-

ciri antara tema yang satu dengan lainnya. 

3. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur rupa dan 

perpaduannya. 
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4. Melalui demonstrasi, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur rupa dan 

perpaduannya. 

5. Melalui  penugasan, siswa dapat membuat gambar ilustrasi manusia dan 

kehidupannya dengan  berbagai tema yang dilengkapi unsur-unsur rupa 

dan perpaduannya. 

Karakter siswa yang diharapkan: tekun, kerja keras, mandiri, aktif dan kreatif. 

 

E. Materi Pokok 

Menggambar Ilustrasi 

1. Berbagai tema dalam menggambar ilustrasi manusia dan kehidupannya 

2. Unsur-unsur rupa dan perpaduannya 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah  

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

4. Demonstrasi 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan awal  (5 menit) 

a. Guru memberi salam  

b. Guru melakukan presensi 

c. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya pada siswa mengenai 

materi yang telah diajarkan di pertemuan sebelumya, dengan tujuan 

mengukur seberapa besar siswa menguasai materi yang telah diajarkan.  

d. Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti (55 menit) 

 Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan berbagai tema dalam menggambar ilustrasi. 
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b. Guru menjelaskan mengenai ciri-ciri yang membedakan antara tema 

yang satu dengan lainnya. 

 Elaborasi 

a. Siswa menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. 

b. Guru memberi tugas kepada siswa untuk membuat gambar ilustrasi 

manusia dan kehidupannya dengan  berbagai tema yang dilengkapi 

unsur-unsur rupa dan perpaduannya. 

c. Siswa menggambar ilustrasi manusia dan kehidupannya dengan  

berbagai tema yang dilengkapi unsur-unsur rupa dan perpaduannya. 

 Konfirmasi 

a. Guru memberikan klarifikasi dan membetulkan permasalahan yang 

masih salah. 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Menyimpulkan materi 

b. Evaluasi 

 

H. Alat/Bahan dan Sumber Belajar 

a. Alat/Bahan 

Kertas gambar, pensil, crayon, cat air dan pensil warna. 

b. Sumber belajar 

1) Silabus KTSP SD kelas V semester II 

2) Buku  Belajar Seni Budaya Kelas V, Terbitan : Erlangga,  Pengarang : 

Tim Bina Karya Guru. 

3) Internet 

 

I. Penilaian 

1. Teknik: 

a.  Pengamatan : saat proses pembelajaran (menggambar). 

b. Tertulis  : tes formatif 
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c. Praktek  : menggambar ilustrasi 

2. Bentuk Instrumen: 

a. Lembar pengamatan proses dan produk 

b. Lembar tugas 

c. Tertulis dengan tes objektif (pilihan ganda) 

 

 

      Purbalingga, 6 April 2013 

 

Guru Kelas,        Peneliti, 

 

 

Eko Diyatmi, S.Pd.SD       Itsna Oktaviyanti 

19700515 200212 2 008       1401409128  

 

Mengetahui, 

Kepala SDN 1 Dagan, 

 

 

Nurhayati, S.Pd 

19590324 197802 2 002 
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Materi 

Menggambar Ilustrasi 

1. Berbagai tema dalam  menggambar ilustrasi manusia dan kehidupannya 

Dalam menggambar ilustrasi terdapat berbagai tema yang bisa dijadikan 

acuan di antaranya : kehidupan sosial masyarakat, politik, budaya 

masyarakat, pendidikan, liburan, persahabatan, percintaan dan lain 

sebagainya. 

2. Unsur-unsur rupa dan perpaduannya 

a. Garis 

Garis merupakan unsur yang paling elementer di bidang Seni Rupa. 

Dengan hanya meletakkan posisi mata pensil di atas kertas dan selanjutnya 

digerakkan, maka jejak mata pensil itu akan menghasilkan garis. Garis dapat 

muncul secara rapi atau dapat juga muncul bergigi,  bintik-bintik dan 

sebagainya, arah garis dapat menimbulkan garis lurus, garis lengkung, garis 

zig-zag. dan garis dapat berposisi tegak, datar, dan melintang. 

b. Raut  

Raut adalah tampang, potongan, bentuk suatu objek. Raut dapat 

terbentuk dari unsur garis yang melingkup dengan keluasan tertentu sehingga 

membentuk bidang. Penampilan raut dapat berujud sebagai (1) Raut 

Geometris, seperti segi tiga, segi empat, lingkaran. (2) Raut Organik atau 

Biomorfis seperti raut yang terbentuk dari lengkungan-lengkungan bebas. (3) 

Raut Bersudut berarti raut yang terbentuk dengan banyak sudut atau 

berkontur garis zig-zag. (4) Raut Tak Beraturan, adalah jenis raut yang 

terbentuk secara kebetulan seperti tumpahan cat atau semburan cat dan 

sebagainya. 

c. Warna 

Warna merupakan unsur rupa yang memberikan nusansa bagi 

terciptanya karya seni, dengan warna dapat ditampilkan karya seni rupa yang 

menarik dan menyenangkan. Melalui berbagai kajian dan eksperimen, jenis 

warna diklasifikasi ke dalam jenis Warna Primer, Warna Sekunder, Warna 

Tersier. 



109 
 

 
 

Warna Primer adalah warna yang tidak diperoleh dari pencampuran 

warna lain, warna pokok atau dengan kata lain warna yang terbebas dari 

unsur warna-warna lain. seperti ( merah, kuning, biru ). 

Warna Sekunder adalah merupakan pencampuran dari dua warna 

Primer. misalnya warna biru campur warna kuning jadi warna hijau, warna 

biru campur warna merah jadi warna ungu atau violet, warna merah campur 

warna kuning jadi warna orange. 

Warna Tersier Adalah pencampuran dari dua warna sekunder. 

d. Tekstur 

Tekstur adalah sifat atau kualitas nilai raba dari suatu permukaan, oleh 

karena itu tekstur bisa halus, licin, kasar, berkerut, dan sebagainya. Dalam 

tekstur visual boleh jadi kesan yang di tangkap oleh mata itu kasar akan tetapi 

sesungguhnya halus atau sebaliknya  

e. Ruang 

Dalam bidang seni rupa, unsur ruang adalah unsur yang menunjukkan 

kesan keluasan, kedalaman, cekungan, jauh dan dekat. Dua bidang yang sama 

jenisnya misalnya lingkaran, akan memberikan kesan yang berbeda jika 

ukuran ke dua lingkaran itu berbeda. Lingkaran besar akan memberi kesan 

luas sedangkan lingkaran kecil akan memberi kesan sempit. Jika ke dua 

lingkaran itu berimpit akan memberi kesan dekat akan tetapi jika diatur 

berjarak akan memberi kesan ruang yang jauh. 

f. Gelap terang 

Gelap terang berkaitan dengan cahaya, artinya bidang gelap berarti 

tidak kena cahaya dan yang terang adalah yang kena cahaya. Goresan pensil 

yang keras dan tebal akan memberi kesan gelap sementara goresan pensil 

yang ringan-ringan akan memberi kesan lebih terang. Gelap terang dalam 

gambar dapat dicapai melalui teknik arsir yaitu teknik mengatur jarak atau 

tingkat kerapatan suatu garis atau titik, semakin rapat akan menghasilkan 

kesan semakin gelap demikian sebaliknya. 
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LEMBAR PENGAMATAN SISWA 

 

Materi   : Menggambar ilustrasi 

Kelas/semester : V/ 2 

Pelaksanaan  :  6 April  2013 

 

LEMBAR PENGAMATAN PROSES 

Petunjuk : 

Berilah skor pada aspek-aspek pengamatan dengan memberi tanda cek (√) pada 

kolom skor (1, 2, 3,4) dengan kriteria sebagai berikut: 1: kurang, 2: cukup, 3: 

baik, 4:sangat baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Skor 

Nilai 
(N) 

Kelancaran 
Penuangan Ide Keberanian 

Menggunakan 
Media 

Keberanian 
Menggunakan 
Unsur-unsur 

Bentuk 

Pemanfaatan 
Waktu Ketekunan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        

10                        

 

Skor maksimal = 20 

Skor penilaian pengamatan : 

NA= ∑   
∑  

100 
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 LEMBAR PENILAIAN PRODUK GAMBAR 

Petunjuk : 

Berilah skor pada aspek-aspek penilaian produk dengan memberi tanda cek (√) 

pada kolom skor (1, 2, 3,4) dengan kriteria sebagai berikut: 1: kurang, 2: cukup, 

3: baik, 4:sangat baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah Skor Nilai (N) 
Kesesuaian 

gambar dengan 
tema 

Komposisi Bentuk Kerapian 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    

10                    

 

Skor maksimal = 16 

Skor penilaian pengamatan : 

NA= ∑   
∑  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 
 

Tes  Formatif 

1. Unsur ruang adalah…. 

a.  tampang, potongan, bentuk suatu objek   

b.  unsur rupa yang memberikan nusansa bagi terciptanya karya seni 

c.  sifat atau kualitas nilai raba dari suatu permukaan 

d. unsur yang menunjukkan kesan keluasan, kedalaman, cekungan, jauh dan 

dekat  

2. Berikut ini yang merupakan unsur utama gambar ilustrasi yaitu.... 

a. manusia, alam semesta, bulan  c.manusia, binatang,tumbuhan 

 b. bulan, bintang, alam semesta  d. bulan, bintang, tumbuhan 

3. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

  
   1  2     3   

 Yang merupakan gambar ilustrasi bertema binatang dan kehidupannya 

ditunjukkan dengan nomor…. 

a. 1 dan 2   c. 2 dan 1  

b. 1 dan 3   d. 2 dan 3 

 

Kunci Jawaban : 

1. D 

2. C 

3. B 
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Lembar Tugas Praktek 

Buatlah gambar ilustrasi dengan tema yang kamu kehendaki,  kemudian warnailah 

sehingga gambarmu menjadi lebih bagus! 
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Lampiran 7 

 
 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelas Eksperimen (V B) 

 

 

 

 

 

 

 

oleh  

Itsna Oktaviyanti 

1401409128 

 

 

 

 

 

 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

U P T DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BOBOTSARI 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 DAGAN 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Kelas Eksperimen Pertemuan 1 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Dagan 

Mata Pelajaran : SBK 

Materi Pokok  : Menggambar Ilustrasi  

Kelas/Semester : V/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Pelaksanaan   : 3 April 2013 

 

A. Standar Kompetensi 

10.  Mengekspresikan Diri Melalui Karya Seni Rupa. 

 

B. Kompetensi Dasar  

10.2 Mengekspresikan diri melalui gambar ilustrasi. 

 

C. Indikator 

1. Menjelaskan pengertian  gambar ilustrasi 

2. Menjelaskan fungsi gambar ilustrasi 

3. Menyebutkan jenis-jenis gambar ilustrasi 

4. Menyebutkan corak gambar ilustrasi 

5. Menjelaskan teknik menggambar ilustrasi 

6. Menjelaskan langkah-langkah menggambar ilustrasi 

7. Membuat gambar ilustrasi hewan dengan menggunakan teknik tertentu 

   

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian 

gambar ilustrasi.  

2. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan fungsi 

gambar ilustrasi. 
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3. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis gambar 

ilustrasi. 

4. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan corak gambar 

ilustrasi. 

5. Melalui demonstrasi, siswa dapat menjelaskan teknik dalam menggambar 

ilustrasi. 

6. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah 

menggambar ilustrasi. 

7. Melalui  penugasan, siswa dapat membuat gambar ilustrasi hewan dengan 

menggunakan teknik tertentu. 

Karakter siswa yang diharapkan: tekun, kerja keras, mandiri, aktif dan kreatif. 

 

E. Materi Pokok 

Menggambar Ilustrasi 

1. Pengertian gambar ilustrasi 

2. Fungsi gambar ilustrasi 

3. Jenis gambar ilustrasi 

4. Corak gambar ilustrasi 

5. Teknik menggambar ilustrasi 

6. Langkah-langkah menggambar ilustrasi 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah  

2. Demonstrasi 

3. Tanya Jawab 

4. Penugasan 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (5 menit) 

a. Guru memberi salam  
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b. Guru melakukan presensi 

c. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya pada siswa mengenai 

gambar-gambar apa saja yang pernah mereka gambar.  

d. Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti (55 menit) 

 Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan pengertian gambar ilustrasi. 

b. Guru menjelaskan fungsi gambar ilustrasi. 

c. Guru memperlihatkan gambar ilustrasi. 

d. Guru mendemonstrasikan cara menggambar ilustrasi menggunakan 

teknik tertentu. 

 Elaborasi 

a. Siswa menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi 

b. Guru memberi tugas kepada siswa untuk menggambar ilustrasi 

hewan dengan menggunakan teknik tertentu. 

d. Siswa menggambar llustrasi menggunakan teknik tertentu. 

 Konfirmasi 

a. Guru memberikan klarifikasi dan membetulkan permasalahan yang 

masih salah. 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Menyimpulkan materi 

b. Evaluasi 

 

H. Media, Alat/Bahan dan Sumber Belajar 

a. Media  

• Gambar ilustrasi 

b. Alat/Bahan 

• Kertas gambar, crayon, cat air, pensil, pensil warna dan kuas cat air 
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c. Sumber belajar 

1) Silabus KTSP SD kelas V semester II 

2) Buku Belajar Seni Budaya Kelas V, Terbitan : Erlangga,  Pengarang : 

Tim Bina Karya Guru. 

3) Internet 

4) Surat kabar, majalah, foto dan buku cerita bergambar. 

 

I. Penilaian 

1. Teknik: 

a.  Pengamatan : saat proses pembelajaran (menggambar). 

b. Tertulis  : tes formatif 

c. Praktek  : menggambar ilustrasi 

2. Bentuk Instrumen: 

a. Lembar pengamatan proses dan produk 

b. Lembar tugas 

c. Tertulis dengan tes objektif (pilihan ganda) 

 

      Purbalingga, 3 April 2013 

 

Guru Kelas,        Peneliti, 

 

 

Umi Maryani, S.Pd       Itsna Oktaviyanti 

       1401409128 

Mengetahui, 

Kepala SDN 1 Dagan, 

 

 

Nurhayati, S.Pd 

19590324 197802 2 002 
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Materi 

Menggambar Ilustrasi 

1. Pengertian gambar ilustrasi 

Gambar ilustrasi adalah gambar yang bertujuan untuk menjelaskan 

suatu kejadian, peristiwa maupun naskah tertulis agar mudah dimengerti. 

Sedangkan menggambar ilustrasi adalah kegiatan menggambar dengan tujuan 

untuk melengkapi suatu cerita, teks, atau sebagai penjelasan visual dari suatu 

bagian tulisan, atau ada pula karya ilustrasi berdiri sendiri tanpa disertai 

tulisan. 

2. Fungsi  gambar ilustrasi 

a. memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita 

b. memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan 

ilmiah 

c. memberikan bayangan langkah kerja 

d. mengkomunikasikan cerita 

e. menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia 

f. memberikan humor-humor tertentu untuk mengurangi rasa bosan 

3. Jenis gambar  ilustrasi 

Beberapa jenis gambar ilustrasi, di antaranya ilustrasi cover dan isi 

buku,  ilustrasi majalah,  ilustrasi cerita bergambar,  ilustrasi penerangan 

pemerintah,  ilustrasi untuk iklan produk,  ilustrasi untuk film,  ilusasi kartun,  

ilustrasi karikatur,  ilustrasi dalam bentuk vignette, komik dll 

4. Corak gambar ilustrasi 

a. Realis 

Realis artinya gambar dibuat sesuai dengan keadaan yang 

sebernarnya, baik prooprsi maupun anatomi dibuat sama menyerupai 

dengan objek yang di gambar. 

b. Karikatural 

Gambar karikatural dibagi menjadi dua, yaitu gambar karikatur 

dan  gambar kartun. 

• Karikatur 
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• Kartun 

c. Dekoratif 

Gambar dekoratif diwujudkan dengan cara menstiril atau 

mengubah bentuk yang ada di alam tanpa meninggalkan ciri khasnya. 

Corak dekoratif adalah corak yang sering ditemukan terutama dalam 

rumah. 

5. Teknik menggambar ilustrasi 

a. Teknik Out line, adalah cara menggambar secara global, atau tidak detail 

dan hanya menggambar garis luarnya saja, sehingga terkesan datar, karena 

tidak ada pengaturan gelap terang  

b. Teknik arsir, adalah cara menggambar dengan menggunakan arsir atau 

unsur garis yang terputus-putus, yang digoreskan secara teratur dan 

berulang-ulang, garis-garis saling menumpuk, digunakan untuk 

mewujudkan efek gelap terang, volume dan plastisitas  

c. Teknik blok, adalah cara menggambar dengan memanfaatkan warna secara 

blok, tanpa menerapkan gradasi dan transisi sehingga terasa datar, bagian 

yang satu dengan yang lain pada suatu objek ditunjukkan dengan 

perbedaan warana  

d. Teknik scraper board, adalah cara menggambar dengan menggoreskan 

bentuk-bentuk garis yang arahnya mengikuti volume objek, garis-garis 

tidak saling menumpuk, tetapi dibuat saling sejajar, dan pada bagian yang 

gelap dibuat lebih rapat, sedang pada bagian yang terang garis dibuat agak 

renggang, sehingga dicapai plastisitas yang dikehendaki.  

e. Teknik dot, yaitu cara mewujudkan gambar dengan menyusun titik-titik 

sehingga membentuk suatu objek tertentu, kesan gelap dan terang 

ditentukan oleh jumlah titik dalam satu area, semakin banyak semakin kuat 

kesan gelap terang.  

f. Teknik goresan kering, adalah cara menggambar dengan memanfaatkan 

tinta atau cat yang sengaja dibuat agak kering, sehingga warna-warna 

ketika digoreskan tidak merata, efek ini juga digunakan untuk membuat 

tekstur, pada bagian yang terang digoreskan warna-warna terang, sedang 
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pada bagian yang gelap digoreskan warna-warna yang tua dan berulang-

ulang, sehingga tercapai plastisitas yang diinginkan.  

g. Teknik half tone, adalah cara menggambar dengan memanfaatkan efek 

transisi warna dari terang ke gelap, dengan menggunakan tinta atau cat 

yang dibuat agak encer, efek transisi warna tersebut digunakan untuk 

mencapai plastisitas yang diinginkan  

h. Teknik siluet, adalah cara menggambar dengan mewujudkan warna 

tunggal yang solid atau pekat, biasanya warna hitam tetapi tidak menutup 

kemungkinan menggunakan warna lain, gambar yang dihasilkan dengan 

teknik ini hanya berupa bentuk global dengan warna tunggal, objek seolah-

olah diambil dari posisi yang berlawanan dengan arah datangnya sinar, 

sehingga terkesan seperti bayangan.  

6. Langkah-langkah menggambar ilustrasi 

1) Gagasan,  bersumber dari bahan yang akan diilustrsikan. Setelah ada 

gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, 

bagaimana suasananya, tentukan pula corak gambar yang akan dipakai. 

2) Sketsa,  proses menggambar yang paling awal adalah mengsket atau 

membuat rancangan gambar (sketsa) dengan menggunakan pensil. 

Gagasan yang ada dituangkan bersamaan dengan proses mensket. 

Rencanakan gambar baik-baik. Buatlah coretan kira-kira bagaimana tata 

letak objek yang digambar dan bagaimana gerak yang terjadi. Satukan 

semua unsur gambar yang direncanakan. Beri detail sehingga gambar lebih 

sempurna. Beri gambar sesuai corak yang telah kamu tentukan. Setiap 

unsur harus bercorak sama agar tak terkesan seperti kolase. 

3) Pewarnaan, setelah sket di anggap selesai, kita dapat mewarnai. Pewarnaan 

dalam menggambar ilustrasi dapat dilaksanakan dengan dua corak, yaitu 

corak realis da corak bukan realis (ekspresionisme, impresionisme, 

abstrakisme, dan lain-lain). Pewarnaan corak realis harus sesuai dengan 

keadaan nyata. Sedangkan pewarnaan corak bukan realis lebih bebas atau 

tidak terikat oleh warna aslinya. 
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LEMBAR PENGAMATAN SISWA 

 

Materi   : Menggambar ilustrasi 

Kelas/semester : V/ 2 

Pelaksanaan  : 3 April  2013 

 

LEMBAR PENGAMATAN PROSES 

Petunjuk : 

Berilah skor pada aspek-aspek pengamatan dengan memberi tanda cek (√) pada 

kolom skor (1, 2, 3,4) dengan kriteria sebagai berikut: 1: kurang, 2: cukup, 3: 

baik, 4:sangat baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Skor 

Nilai 
(N) 

Kelancaran 
Penuangan Ide Keberanian 

Menggunakan 
Media 

Keberanian 
Menggunakan 
Unsur-unsur 

Bentuk 

Pemanfaatan 
Waktu Ketekunan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        

10                        

 

Skor maksimal = 20 

Skor penilaian pengamatan : 

NA= ∑   
∑  

100 
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 LEMBAR PENILAIAN PRODUK GAMBAR 

Petunjuk : 

Berilah skor pada aspek-aspek penilaian produk dengan memberi tanda cek (√) 

pada kolom skor (1, 2, 3,4) dengan kriteria sebagai berikut: 1: kurang, 2: cukup, 

3: baik, 4:sangat baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah Skor Nilai (N) 
Kesesuaian 

gambar dengan 
tema 

Komposisi Bentuk Kerapian 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    

10                    

 

Skor maksimal = 16 

Skor penilaian pengamatan : 

NA= ∑   
∑  

100 
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Media 

Gambar Ilustrasi 

 
  Komik     Vagnatte 

 

   
 Cover Novel     Cover Majalah 
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  Karikatur    Kartun 

 

 

 

 

 

 Cerita Bergambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poster 
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Tes  Formatif 

1. Gambar ilustrasi adalah …. 

a. gambar yang dipergunakan untuk menjelaskan atau menceritakan suatu 

kejadian atau peristiwa  

b. gambar yang berbentuk hiasan bidang atau menghias benda 

c. gambar yang mencerminkan ungkapan perasaan tertentu yang dilakukan 

secara bebas dan bersifat individual 

d. gambar yang dibuat dengan jari, dengan tiupan, dengan tarikan benang dan 

dengan teknik INKBLOT   

2. Corak gambar ilustrasi yang dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenanrya 

disebut…. 

a. karikatur  c. realis 

b. dekoratif  d. kartun 

3. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No. Gambar 

1. 

2. 

3. 

4. 

Cover majalah 

Realis 

Vignette 

Dekoratif  

Yang merupakan jenis gambar ilustrasi ditunjukkan dengan nomor…. 

a.  2 dan 3    c. 1 dan 2 

b.  2 dan 4  d. 1 dan 3 

4. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1. memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita 

2. memperindah tulisan 

3. mengkomunikasikan cerita 

4. menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia 

5. memberikan kesan indah pada cerita 

 Dari pernyataan di atas, yang merupakan fungsi gambar ilustrasi yaitu 

nomor.... 

a. 1,2, dan 3    c. 2, 3, dan 4 
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b. 1,3, dan 4  d. 3, 4, dan 5 

5. Teknik yang dapat digunakan dalam membuat gambar ilustrasi karikatur 

yaitu... 

a. out line c. siluet 

b. dot d. blok 

 

 

Kunci Jawaban : 

1. A 

2. C 

3. D 

4. B 

5. A 
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Lembar Tugas Praktek 

Buatlah gambar ilustrasi dengan menggunakan teknik arsir, kemudian warnailah 

sehingga gambarmu menjadi lebih bagus! 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran: Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelas Eksperimen (V B) 

 

 

 

 

 

 

 

oleh  

Itsna Oktaviyanti 

1401409128 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

U P T DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BOBOTSARI 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 DAGAN 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Kelas Eksperimen Pertemuan 2 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Dagan 

Mata Pelajaran : SBK 

Materi Pokok  : Menggambar Ilustrasi  

Kelas/Semester : V/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Pelaksanaan   : 4 April 2013 

 

A. Standar Kompetensi 

10.  Mengekspresikan Diri Melalui Karya Seni Rupa. 

 

B. Kompetensi Dasar  

10.2 Mengekspresikan diri melalui gambar ilustrasi. 

 

C. Indikator 

1. Menyebutkan berbagai tema dalam menggambar ilustrasi manusia dan 

kehidupannya. 

2. Menyebutkan berbagai unsur-unsur rupa dan perpaduannya. 

3. Membuat gambar ilustrasi manusia dan kehidupannya dengan  berbagai 

tema yang dilengkapi unsur-unsur rupa dan perpaduannya. 

. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan berbagai 

tema dalam menggambar ilustrasi manusia dan kehidupannya. 

2. Setelah mengamati gambar, siswa dapat membedakan ciri-ciri antara tema 

yang satu dengan lainnya. 

3. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur rupa dan 

perpaduannya. 
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4. Melalui demonstrasi, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur rupa dan 

perpaduannya. 

5. Melalui  penugasan, siswa dapat membuat gambar ilustrasi manusia dan 

kehidupannya dengan  berbagai tema yang dilengkapi unsur-unsur rupa 

dan perpaduannya. 

Karakter siswa yang diharapkan: tekun, kerja keras, mandiri, aktif dan kreatif. 

 

E. Materi Pokok 

Menggambar Ilustrasi 

1. Berbagai tema dalam menggambar ilustrasi manusia dan kehidupannya 

2. Unsur-unsur rupa dan perpaduannya 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah  

2. Tanya Jawab 

3. Demonstrasi 

4. Penugasan 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (5 menit) 

a. Guru memberi salam  

b. Guru melakukan presensi 

c. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya pada siswa mengenai 

materi yang telah diajarkan di pertemuan sebelumya, dengan tujuan 

mengukur seberapa besar siswa menguasai materi yang telah diajarkan.  

d. Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti (55 menit) 

 Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan berbagai tema dalam menggambar ilustrasi. 
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b. Guru meminta siswa melihat gambar ilustrasi yang telah dibawa 

masing-masing siswa. 

 Elaborasi 

a. Siswa menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. 

b. Guru memberi tugas kepada siswa untuk membuat gambar ilustrasi 

manusia dan kehidupannya dengan  berbagai tema yang dilengkapi 

unsur-unsur rupa dan perpaduannya. 

c. Siswa menggambar ilustrasi manusia dan kehidupannya dengan 

berbagai tema yang dilengkapi unsur-unsur rupa dan perpaduannya. 

 Konfirmasi 

a. Guru memberikan klarifikasi dan membetulkan permasalahan yang 

masih salah. 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Menyimpulkan materi 

b. Evaluasi 

 

H. Media, Alat/Bahan dan Sumber Belajar 

a. Media  

• Gambar ilustrasi yang dibawa siswa 

b. Alat/Bahan 

• Kertas gambar 

• Pensil 

• Crayon 

• Cat air 

• Pensil warna. 

c. Sumber belajar 

1) Silabus KTSP SD kelas V semester II 

2) Buku Belajar Seni Budaya Kelas V, Terbitan : Erlangga,  Pengarang : Tim 

Bina Karya Guru. 
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3) Internet 

4) Surat kabar, majalah, foto dan buku cerita bergambar. 

 

I. Penilaian 

1. Teknik: 

a.  Pengamatan : saat proses pembelajaran (menggambar). 

b. Tertulis  : tes formatif 

c. Praktek  : menggambar ilustrasi 

2. Bentuk Instrumen: 

a. Lembar pengamatan proses dan produk 

b. Lembar tugas 

c. Tertulis dengan tes objektif (pilihan ganda) 

 

 

      Purbalingga, 4 April 2013 

 

Guru Kelas,        Peneliti, 

 

 

Umi Maryani, S.Pd       Itsna Oktaviyanti 

       1401409128  

 

Mengetahui, 

Kepala SDN 1 Dagan, 

 

 

Nurhayati, S.Pd 

19590324 197802 2 002 

 

 

 



134 
 

 
 

Materi 

Menggambar Ilustrasi 

1. Berbagai tema dalam  menggambar ilustrasi manusia dan kehidupannya 

Dalam menggambar ilustrasi terdapat berbagai tema yang bisa dijadikan 

acuan di antaranya : kehidupan sosial masyarakat, politik, budaya 

masyarakat, pendidikan, liburan, persahabatan, percintaan dan lain 

sebagainya. 

2. Unsur-unsur rupa dan perpaduannya 

a. Garis 

Garis merupakan unsur yang paling elementer di bidang Seni Rupa. 

Dengan hanya meletakkan posisi mata pensil di atas kertas dan selanjutnya 

digerakkan, maka jejak mata pensil itu akan menghasilkan garis. Garis dapat 

muncul secara rapi atau dapat juga muncul bergigi,  bintik-bintik dan 

sebagainya, arah garis dapat menimbulkan garis lurus, garis lengkung, garis 

zig-zag. dan garis dapat berposisi tegak, datar, dan melintang. 

b. Raut  

Raut adalah tampang, potongan, bentuk suatu objek. Raut dapat 

terbentuk dari unsur garis yang melingkup dengan keluasan tertentu sehingga 

membentuk bidang. Penampilan raut dapat berujud sebagai (1) Raut 

Geometris, seperti segi tiga, segi empat, lingkaran. (2) Raut Organik atau 

Biomorfis seperti raut yang terbentuk dari lengkungan-lengkungan bebas. (3) 

Raut Bersudut berarti raut yang terbentuk dengan banyak sudut atau 

berkontur garis zig-zag. (4) Raut Tak Beraturan, adalah jenis raut yang 

terbentuk secara kebetulan seperti tumpahan cat atau semburan cat dan 

sebagainya. 

c. Warna 

Warna merupakan unsur rupa yang memberikan nusansa bagi 

terciptanya karya seni, dengan warna dapat ditampilkan karya seni rupa yang 

menarik dan menyenangkan. Melalui berbagai kajian dan eksperimen, jenis 

warna diklasifikasi ke dalam jenis Warna Primer, Warna Sekunder, Warna 

Tersier. 
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Warna Primer adalah warna yang tidak diperoleh dari pencampuran 

warna lain, warna pokok atau dengan kata lain warna yang terbebas dari 

unsur warna-warna lain. seperti ( merah, kuning, biru ). 

Warna Sekunder adalah merupakan pencampuran dari dua warna 

Primer. misalnya warna biru campur warna kuning jadi warna hijau, warna 

biru campur warna merah jadi warna ungu atau violet, warna merah campur 

warna kuning jadi warna orange. 

Warna Tersier Adalah pencampuran dari dua warna sekunder. 

d. Tekstur 

Tekstur adalah sifat atau kualitas nilai raba dari suatu permukaan, oleh 

karena itu tekstur bisa halus, licin, kasar, berkerut, dan sebagainya. Dalam 

tekstur visual boleh jadi kesan yang di tangkap oleh mata itu kasar akan tetapi 

sesungguhnya halus atau sebaliknya  

e. Ruang 

Dalam bidang seni rupa, unsur ruang adalah unsur yang menunjukkan 

kesan keluasan, kedalaman, cekungan, jauh dan dekat. Dua bidang yang sama 

jenisnya misalnya lingkaran, akan memberikan kesan yang berbeda jika 

ukuran ke dua lingkaran itu berbeda. Lingkaran besar akan memberi kesan 

luas sedangkan lingkaran kecil akan memberi kesan sempit. Jika ke dua 

lingkaran itu berimpit akan memberi kesan dekat akan tetapi jika diatur 

berjarak akan memberi kesan ruang yang jauh. 

f. Gelap terang 

Gelap terang berkaitan dengan cahaya, artinya bidang gelap berarti 

tidak kena cahaya dan yang terang adalah yang kena cahaya. Goresan pensil 

yang keras dan tebal akan memberi kesan gelap sementara goresan pensil 

yang ringan-ringan akan memberi kesan lebih terang. Gelap terang dalam 

gambar dapat dicapai melalui teknik arsir yaitu teknik mengatur jarak atau 

tingkat kerapatan suatu garis atau titik, semakin rapat akan menghasilkan 

kesan semakin gelap demikian sebaliknya. 
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LEMBAR PENGAMATAN SISWA 

 

Materi   : Menggambar ilustrasi 

Kelas/semester : V/ 2 

Pelaksanaan  : 4 April  2013 

 

LEMBAR PENGAMATAN PROSES 

Petunjuk : 

Berilah skor pada aspek-aspek pengamatan dengan memberi tanda cek (√) pada 

kolom skor (1, 2, 3,4) dengan kriteria sebagai berikut: 1: kurang, 2: cukup, 3: 

baik, 4:sangat baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Skor 

Nilai 
(N) 

Kelancaran 
Penuangan Ide Keberanian 

Menggunakan 
Media 

Keberanian 
Menggunakan 
Unsur-unsur 

Bentuk 

Pemanfaatan 
Waktu Ketekunan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        

10                        

 

Skor maksimal = 20 

Skor penilaian pengamatan : 

NA= ∑   
∑  

100 
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 LEMBAR PENILAIAN PRODUK GAMBAR 

Petunjuk : 

Berilah skor pada aspek-aspek penilaian produk dengan memberi tanda cek (√) 

pada kolom skor (1, 2, 3,4) dengan kriteria sebagai berikut: 1: kurang, 2: cukup, 

3: baik, 4:sangat baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah Skor Nilai (N) 
Kesesuaian 

gambar dengan 
tema 

Komposisi Bentuk Kerapian 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    

10                    

 

Skor maksimal = 16 

Skor penilaian pengamatan : 

NA= ∑   
∑  

100 

 



 
  

 
 

Media 

Gambar Ilustrasi 

 
  Komik     Vagnatte 

 

  
 Cover Novel     Cover Majalah 
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  Karikatur    Kartun 

 

 

 

 

 

 Cerita Bergambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poster 
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Tes  Formatif 

1. Unsur ruang adalah…. 

a.  tampang, potongan, bentuk suatu objek   

b.  unsur rupa yang memberikan nusansa bagi terciptanya karya seni 

c.  sifat atau kualitas nilai raba dari suatu permukaan 

d. unsur yang menunjukkan kesan keluasan, kedalaman, cekungan, jauh dan 

dekat  

2. Berikut ini yang merupakan unsur utama gambar ilustrasi yaitu.... 

a. manusia, alam semesta, bulan  c.manusia, binatang,tumbuhan 

 b. bulan, bintang, alam semesta  d. bulan, bintang, tumbuhan 

3. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

  
   1  2     3   

 Yang merupakan gambar ilustrasi bertema binatang dan kehidupannya 

ditunjukkan dengan nomor…. 

c. 1 dan 2   c. 2 dan 1  

d. 1 dan 3   d. 2 dan 3 

 

Kunci Jawaban : 

1. D 

2. C 

3. B 
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Lembar Tugas Praktek 

Buatlah gambar ilustrasi dengan tema yang kamu kehendaki,  kemudian warnailah 

sehingga gambarmu menjadi lebih bagus! 
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Lampiran 8 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
U P T DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PURBALINGGA 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 DAGAN 
Jl. Wiramenggala No. -  ℡  ( 0281 ) 895790   Purbalingga   53313 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA  

KELAS VI SD NEGERI 1 DAGAN 

No NIS Nama Siswa L/P No NIS Nama Siswa L/P
1 2514 Afit Setiawan L 14 2592 Dimas Irawan A L 
2 2518 Aji Cachyono L 15 2594 Dewi Safitri P 
3 2520 Denda Romaddon P 16 2595 Egi Sarah Prihatini P 
4 2524 Feri Abdulah L 17 2598 Gita Afitriyani P 
5 2536 Soleh Widiyatno L 18 2601 Imam L 
6 2537 Surinto L 19 2602 Ibnu Akbar L 
7 2584 Aldi Nur M L 20 2603 Laras Septiana R P 
8 2585 Anisa Nur H P 21 2608 Rifqi M.R L 
9 2586 Agus Trianto L 22 2610 Teguh Pujiyanto L 
10 2587 Andrean L 23 2611 Yuni Indriyani P 
11 2588 Aji Langen M L 24 2838 Lisia Dwi Marwati P 
12 2590 Bangkit Dheo A P L 25 2839 Denis Prastiawan L 

13 2591 Bela Dwi Elita P 26 2840 Soraya Trie Utamie P 
 

 

Kepala Sekolah  

SD Negeri 1 Dagan 

 

 

Nurhayati, S.Pd 

19590324 197802 2 002 
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Lampiran 9 

Kisi-kisi Soal Tes Uji Coba  

 

Satuan Pendidikan : SD       Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) Materi Pokok   : Menggambar ilustrasi 

 

Standar Kompetensi: 10. Mengekspresikan Diri Melalui Karya Seni Rupa 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Jenjang Kemampuan dan 
Tingkat Kesukaran Soal Kunci 

Jawaban 
Mudah Sedang Sulit 

10.2 Mengekspresikan 

diri melalui 

gambar ilustrasi 

manusia dan 

kehidupannya. 

 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian 
gambar ilustrasi. 

Pilihan 
Ganda 

C1 
1 
21 

 
√ 
√ 

 
b 
a 

2. Disajikan sebuah tabel, siswa dapat 
mengelompokkan jenis-jenis gambar 
ilustrasi. 

Pilihan 
Ganda 

 
C2 

2 
22 

  
√ 
√ 
 

b 
d 

3. Siswa dapat menentukan alat untuk 
membuat gambar ilustrasi. 

Pilihan 
Ganda 

C2 
3 
23 

√ 
√ 

  
b 
b 

4. Siswa dapat menentukan bahan 
untuk membuat gambar ilustrasi 

Pilihan 
Ganda 

C2 
4 
24 

√ 
√ 

  
d 
c 

5. Siswa dapat menyebutkan unsur 
utama gambar ilustrasi 

Pilihan 
Ganda 

C1 
5 
25 

 
√ 
√ 

 
c 
a 

6. Siswa dapat menyebutkan corak Pilihan C1 6 √   a 
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gambar ilustrasi Ganda 
 

26 √ b 

7. Disajikan gambar, siswa dapat 
menentukan corak gambar ilustrasi 

Pilihan 
Ganda 

C3 
7 
27 

 
√ 
√ 

 
b 
c 

8. Siswa dapat mengurutkan alur  
pembuatan sketsa wajah 

Pilihan 
Ganda 

C3 
8 
28 

 
√ 
√ 

 
b 
d 

9. Siswa dapat menentukan jenis 
gambar ilustrasi 

Pilihan 
Ganda 

C1 
9 
29 

 
√ 
√ 

 
a 
d 

10. Disajikan tabel, siswa dapat 
mengelompokkan corak pewarnaan 
pada gambar ilustrasi 

Pilihan 
Ganda 

C2 
10 
30 

 
√ 
√ 

 
b 
c 

11. Siswa dapat mengurutkan langkah 
dalam menggambar ilustrasi 

Pilihan 
Ganda 

C3 
11 
31 

  
√ 
√ 

c 
a 

12. Siswa dapat menentukan teknik 
dalam menggambar ilustrasi 

Pilihan 
Ganda 

C2 
12 
32 

√ 
√ 

  
a 
b 

13. Disajikan sebuah gambar, siswa 
dapat menentukan teknik yang di 
gunakan dalam pembuatan gambar 
ilustrasi pada gambar 

Pilihan 
Ganda 

C3 
13 
33 

  
√ 
√ 

b 
b 

14. Siswa dapat menyebutkan sumber 
tercetak yang di dalamnya terdapat 
gambar ilustrasi. 

Pilihan 
Ganda 

C1 
14 
34 

√ 
√ 

  
c 
d 

15. Siswa dapat menyebutkan tujuan 
menggambar ilustrasi 

Pilihan 
Ganda 

C2 
15 
35 

 
√ 
√ 

 
c 
c 

16. Siswa dapat menentukan  bahan Pilihan C2 16  √  c 
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yang cocok untuk proses pewarnaan 
gambar ilustrasi. 

Ganda 36 
 

√ c 
 

17. Disajikan tabel, siswa dapat 
mengelompokkan unsur-unsur rupa 

Pilihan 
Ganda 

 
C2 

17 
37 

  
√ 
√ 

c 
b 

18. Siswa dapat menentukan unsur-
unsur rupa pada gambar ilustrasi 

Pilihan 
Ganda 

C2 
18 
38 

 
√ 
√ 

 
d 
d 

19. Disajikan gambar, siswa dapat 
menentukan tema pada gambar 
ilustrasi tersebut 

Pilihan 
Ganda 

C2 
19 
39 

 
√ 
√ 

 
c 
c 

20. Disajikan beberapa pernyataan, 
siswa dapat mengelompokkan fungsi 
gambar ilustrasi 

Pilihan 
Ganda 

C3 
20 
40 

  
√ 
√ 

b 
d 

Jumlah Soal 
 40 10 20 10  
 100% 25% 50% 25%  
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Lampiran 10 

SOAL UJI COBA HASIL BELAJAR SISWA 

Mata Pelajaran : SBK 

Kelas/ Semester : V (Lima) 

Waktu  : 60 menit 

 

PETUNJUK: 

1. Kerjakan soal pilihan ganda di bawah ini secara individu dan dilarang bekerja 

sama. 

2. Cermati tiap soal, dan telitilah dalam menjawab. 

3. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d untuk jawaban yang benar. 

 

PILIHAN GANDA 

1. Gambar yang dipergunakan untuk menjelaskan atau menceritakan suatu 

kejadian atau peristiwa disebut.... 

a. gambar ekspresi c. gambar imajinatif 

b. gambar ilustrasi d. gambar ornamen 

KUNCI JAWABAN : B 

2. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No. Gambar 
1. 
2. 
3. 
4. 

Cover majalah 
Realis 
Vignette 
Dekoratif  

Yang merupakan jenis gambar ilustrasi ditunjukkan dengan nomor…. 

a.  1 dan 2    c. 2 dan 3 

b.  1 dan 3    d. 2 dan 4 

KUNCI JAWABAN : B 

3. Salah satu alat yang digunakan untuk menggambar ilustrasi yaitu.... 

a. pisau c.  gunting 

b. pensil d.  korek api 
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KUNCI JAWABAN : B 

4. Salah satu bahan yang digunakan untuk menggambar ilustrasi yaitu.... 

a. pensil c. kuas cat air  

b. spidol d. cat air 

KUNCI JAWABAN : D 

5. Berikut ini yang merupakan unsur utama gambar ilustrasi yaitu.... 

a. manusia, alam semesta, bulan  

b. bulan, bintang, alam semesta 

c.  manusia, binatang,tumbuhan 

d.  bulan, bintang, tumbuhan 

KUNCI JAWABAN : C 

6. Corak gambar ilustrasi yang dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenanrya 

disebut…. 

a. realis  c. karikatur 

b. dekoratif  d. kartun 

KUNCI JAWABAN : A 

7.                                                      

 

 

 

 

 

Corak gambar ilustrasi diatas yaitu.... 

a. Realis c. dekoratif 

b. kartun     d. karikatur 

KUNCI JAWABAN : B 

8. Perhatikan gambar di bawah ini! 

  1.    2. 
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3.   4. 

 

  

Urutan gambar alur pembuatan sketsa wajah yang benar yaitu.... 

a.  4, 1, 2, 3    c. 4, 2, 3, 1 

b.  4, 2, 1, 3    d. 4, 3, 2, 1 

KUNCI JAWABAN : B 

9. Jenis gambar ilustrasi yang terdiri dari rangkaian gambar yang satu dengan 

lainnya saling melengkapi dan  mengandung suatu cerita lucu atau jenaka 

disebut.... 

a.  komik     c. vignette 

b.  cover majalah    d. iklan produk 

KUNCI JAWABAN : A 

10. Perhatikan tabel di bawah ini ! 

No Corak 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ekspresionisme 

Truth 

Impresionisme 

Abstrakisme 

 Yang merupakan corak bukan realis pada pewarnaan gambar ilustrasi 

ditunjukkan pada nomor .... 

 a. 1     c. 3  

 b. 2     d. 4 

KUNCI JAWABAN : B 

11. Perhatikan urutan menggambar ilustrasi berikut ini! 

1) Menyiapkan alat dan bahan. 

2) Mewarnai gambar. 

3) Menemukan gagasan. 

4) Membuat sketsa gambar. 

 Urutan membuat gambar ilustrasi yang benar yaitu.... 

a.  1, 2, 3, 4    c. 1, 3, 4, 2 
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b.  1, 2, 4, 3    d. 1, 4, 2, 3  

KUNCI JAWABAN : C 

12. Teknik yang dapat digunakan dalam membuat gambar ilustrasi karikatur 

yaitu... 

a. out line  c. siluet 

b. dot     d. blok 

KUNCI JAWABAN : A 

13. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Gambar di samping merupakan 

merupakan gambar ilustrasi yang 

menggunakan teknik…. 

a. out line  c. siluet 

b. dot    d. dry brush 

 

 

KUNCI JAWABAN : B 

14. Berikut ini  bukan sumber tercetak yang didalamnya terdapat gambar ilustrasi 

yaitu …. 

a. buku cerita    c. buku tulis 

b. surat kabar    d. majalah 

KUNCI JAWABAN : C 

15. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan menggambar ilustrasi yaitu.... 

a. untuk memperjelas suatu pengertian     

b. untuk melengkapi suatu cerita 

c. untuk menumbuhkan daya imajinasi 

d. untuk penjelasan visual dari suatu tulisan 

KUNCI JAWABAN : C 

16. Bahan pewarnaan yang cocok dalam menggambar ilustrasi yaitu…. 

a. cat kayu    c. cat air 

b. cat tembok    d. cat minyak 

KUNCI JAWABAN : C 
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17. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No Unsur 

1 

2 

3 

4 

Kaleng 

Warna 

Tekstur 

Botol 

Dari tabel di atas, yang merupakan unsur-unsur rupa ditunjukkan dengan 

nomor.... 

a. 1 dan 2     c. 2 dan 3 

b. 1 dan 3     d. 2 dan 4   

KUNCI JAWABAN : C 

18. Unsur yang menunjukkan kesan keluasan, kedalaman, cekungan, jauh dan 

dekat …. 

a. garis     c. tekstur 

b. warna     d. ruang 

KUNCI JAWABAN : D 

19.  

 

 

 

 

Gambar ilustrasi di atas, termasuk gambar ilustrasi yang bertema .... 

a. lingkungan alam   c. kehidupan sosial masyarakat 

b. kehidupan hewan   d. masyarakat primitif 

KUNCI JAWABAN : C 

20. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1. memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita 

2. memperindah tulisan 

3. mengkomunikasikan cerita 

4. menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia 

5. memberikan kesan indah pada cerita 
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 Dari pernyataan di atas, yang merupakan fungsi gambar ilustrasi yaitu 

nomor.... 

c. 1,2, dan 3    c. 2, 3, dan 4 

d. 1,3, dan 4    d. 3, 4, dan 5 

KUNCI JAWABAN : D 

21. Gambar ilustrasi adalah …. 

a. gambar yang dipergunakan untuk menjelaskan atau menceritakan suatu 

kejadian atau peristiwa  

b. gambar yang berbentuk hiasan bidang atau menghias benda 

c. gambar yang mencerminkan ungkapan perasaan tertentu yang dilakukan 

secara bebas dan bersifat individual 

d. gambar yang dibuat dengan jari, dengan tiupan, dengan tarikan benang dan 

dengan teknik INKBLOT   

KUNCI JAWABAN : A 

22. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No. Gambar ilustrasi 

1. 

2. 

3. 

4. 

Cover majalah 

Realis 

Vignette 

Dekoratif 

 Yang bukan merupakan jenis gambar ilustrasi yaitu…. 

a. 1 dan 2     c. 2 dan 3 

b. 1 dan 3     d. 2 dan 4 

KUNCI JAWABAN : D 

23. Alat yang paling cocok digunakan untuk membuat gambar ilustrasi dengan 

teknik siluet yaitu…. 

a. spidol hitam    c. spidol ungu 

b. spidol hijau    d. spidol merah 

KUNCI JAWABAN : A 

24. Berikut ini yang bukan merupakan bahan untuk menggambar ilustrasi yaitu.... 

a. tinta     c. kuas cat air 
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b. kertas gambar    d. cat air 

KUNCI JAWABAN : C 

25. Berikut ini yang bukan merupakan unsur utama gambar ilustrasi yaitu.... 

a. bulan, bintang, alam semesta    

b. manusia, alam semesta, bulan   

c. manusia, binatang,tumbuhan  

d. bulan, bintang, tumbuhan 

KUNCI JAWABAN : A 

26. Corak gambar ilustrasi yang diwujudkan dengan cara menstiril atau 

mengubah bentuk yang ada di alam tanpa meninggalkan ciri khasnya 

disebut…. 

a. realis     c. karikatur 

b. dekoratif    d. kartun 

KUNCI JAWABAN : B 

27. Gambar ilustrasi di samping menggunakan 

corak yang    disebut…. 

a. realis   c. dekoratif 

b. karikatur   d. kartun 

 

 

KUNCI JAWABAN : C 

28. Berikut ini alur pembuatan sketsa wajah yang benar yaitu…. 

a.    

 

 

b.  

 

c. 
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d. 

 

 

KUNCI JAWABAN : D 

29. Berikut ini yang merupakan jenis gambar ilustrasi komik yaitu.... 

a.      c.  

 

 

 

 

 

b.      d.  

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN : D 

30. Perhatikan tabel di bawah ini ! 

No Corak 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ekspresionisme 

Truth 

Impresionisme 

Abstrakisme 

Tabel diatas merupakan daftar jenis corak pewarnaan tidak realis, kecuali.... 

a. abstrakisme    c. truth 

b. impresionisme    d. ekspresionisme 

KUNCI JAWABAN : C 

31. Dalam proses menggambar ilustrasi, setelah menemukan gagasan, langkah 

selanjutnya yaitu.... 

a. membuat sketsa    c. pewarnaan  

b. menyiapkan alat dan bahan   d. penyempurnaan 



157 
 

 
 

KUNCI JAWABAN : A 

32. Di bawah ini gambar ilustrasi yang menggunakan teknik siluet yaitu…. 

a.                                                c.   

 

 

   

 

b.                                       d.    

 

 

 

KUNCI JAWABAN : B 

33. Perhatikan gambar di bawah ini! 

         

 

 

   1  2  3  4 

 Yang merupakan hasil gambar dengan menggunakan teknik half tone 

ditunjukkan dengan nomor…. 

a. 1     c. 3 

b. 2     d. 4 

KUNCI JAWABAN : B 

34. Berikut ini yang merupakan sumber tercetak yang di dalamnya terdapat 

gambar ilustrasi yaitu.... 

a. buku tulis    c. kuitansi 

b. buku kredit     d. buku cerita 

KUNCI JAWABAN : D 

35. Berikut ini merupakan tujuan menggambar ilustrasi, yaitu.... 

a. Memberi kesan indah   c. melengkapi suatu cerita 

b. Menambah keindahan   d. membangkitkan jiwa seni 

KUNCI JAWABAN : C 
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36. Berikut adalah bahan pewarnaan yang cocok dalam menggambar ilustrasi, 

kecuali…. 

a. pensil warna    c. cat minyak 

b. pastel     d. cat air 

KUNCI JAWABAN : C 

37. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No Unsur 

1 

2 

3 

4 

Kaleng 

Warna 

Tekstur 

Botol 

 Dari tabel di atas, yang bukan merupakan unsur-unsur rupa ditunjukkan 

dengan nomor.... 

a. 1 dan 3     c. 2 dan 3 

b. 1 dan 4     d. 2 dan 4 

KUNCI JAWABAN : B 

38. Unsur ruang adalah…. 

a.  tampang, potongan, bentuk suatu objek   

b.  unsur rupa yang memberikan nusansa bagi terciptanya karya seni 

c.  sifat atau kualitas nilai raba dari suatu permukaan 

d.  unsur yang menunjukkan kesan keluasan, kedalaman, cekungan, jauh dan 

dekat 

KUNCI JAWABAN : D 

39. Perhatikan gambar di bawah ini !  

      

   

   1  2  3  4 

 Yang merupakan gambar ilustrasi bertema binatang dan kehidupannya 

ditunjukkan dengan nomor…. 

e. 1, 2 dan 3  c. 1, 3 dan 4 

f. 1, 2 dan 4  d. 2, 3 dan 4 
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KUNCI JAWABAN : C 

40. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1. memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita 

2. memperindah tulisan 

3. mengkomunikasikan cerita 

4. menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia 

5. memberikan kesan indah pada cerita 

 Dari pernyataan di atas, yang bukan merupakan fungsi gambar ilustrasi yaitu 

nomor.... 

a. 1 dan 3   c. 2 dan 4 

b. 1 dan 4   d. 2 dan 5 

KUNCI JAWABAN : D 
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Lampiran 11 

 

TELAAH SOAL BENTUK PILIHAN GANDA PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Kelas/ Semester : V/ II 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran SBK di SD Negeri 1 

Dagan, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, maka 

berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x) 

No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

jenis tes/bentuk soal yang dipergunakan. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan  tegas. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 

bersifat  negatif ganda. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari  segi materi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 

sejenisnya  jelas dan berfungsi. 
- √ - - - - √ √ - √ - - √ - - - √ - √ - 
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No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan urutan 

besar kecilnya angka atau  kronologisnya. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 

soal  sebelumnya. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan peserta didik. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia 

baku. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat/tabu. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 

kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan 

indikator soal dalam kisi-kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan jenis tes/bentuk soal yang 

dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan 

logis. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan 

singkat, jelas, dan  tegas. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan 

yang diperlukan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi 

petunjuk kunci jawaban. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan 

yang bersifat  negatif ganda. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan 

logis ditinjau dari  segi materi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, 

atau sejenisnya  jelas dan 

berfungsi. 

- √ - - - - √ √ √ √ - √ √ - - - √ - √ - 
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No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

11. Panjang pilihan jawaban relatif 

sama. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan  "semua 

jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau  

kronologisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif 

dan sesuai dengan jenjang 

pendidikan peserta didik. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

16. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa 

yang berlaku setempat/tabu. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/ kelompok kata yang sama, 

kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

                   Tegal, 18 Maret 2013 

 Penilai Ahli 

 

   

 

 Moh. Fathurohman, S.Pd, M.Sn 

 19770725 200801 1 008                    
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TELAAH SOAL BENTUK PILIHAN GANDA PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Kelas/ Semester : V/ II 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran SBK di SD Negeri 1 

Dagan, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, maka 

berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x) 

No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

jenis tes/bentuk soal yang dipergunakan. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas, dan  tegas. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 

bersifat  negatif ganda. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari  segi materi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 

sejenisnya  jelas dan berfungsi. - √ - - - - √ √ - √ - - √ - - - √ - √ - 
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No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan  "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan urutan 

besar kecilnya angka atau  kronologisnya. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 

soal  sebelumnya. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan peserta didik. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia 

baku. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat/tabu. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 

kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan 

indikator soal dalam kisi-kisi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan jenis tes/bentuk soal yang 

dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan 

logis. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan 

singkat, jelas, dan  tegas. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan 

yang diperlukan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi 

petunjuk kunci jawaban. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan 

yang bersifat  negatif ganda. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan 

logis ditinjau dari  segi materi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, 

atau sejenisnya  jelas dan 

berfungsi. 

- √ - - - - √ √ √ √ - √ √ - - - √ - √ - 
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No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

11. Panjang pilihan jawaban relatif 

sama. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan  "semua 

jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau  

kronologisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif 

dan sesuai dengan jenjang 

pendidikan peserta didik. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

16. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa 

yang berlaku setempat/tabu. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/ kelompok kata yang sama, 

kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

                     

Purbalingga, 23 Maret 2013 

  Penilai Ahli 

 

   

 

  Umi Maryani, S.Pd 
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Lampiran 12 

 

DESKRIPTOR LEMBAR PENGAMATAN PROSES KEGIATAN MENGGAMBAR 
 

No 
Indikator 

Komponen Proses 
Level Kriteria 

1 Kelancaran 
penuangan ide 

Sangat Baik • Ide sesuai dengan tema 
• Ide kreatif 
• Keefektifan/kecepatan dalam penuangan ide 
• Kelayakan ide 

Baik • Salah satu kriteria tidak terpenuhi 
Cukup • Dua kriteria tidak terpenuhi 
Kurang • Tiga kriteria tidak terpenuhi 

2 Keberanian  
menggunakan alat 
dan bahan 

Sangat Baik • Lancar dalam menggunakan alat dan bahan 
• Efektif dalam menggunakan alat dan bahan 
• Dalam menggunakan alat dan bahan tepat sesuai langkah-langkah 

penggunaannya 
Baik • Salah satu kriteria tidak terpenuhi 

Cukup • Dua kriteria tidak terpenuhi 
Kurang • Tiga kriteria tidak terpenuhi 

3 Keberanian 
menggunakan unsur- 
unsur bentuk 

Sangat Baik • Kejelasan dan ketepatan bentuk (proporsi yang tepat) 
• Keberanian dalam mengorganisasikan unsur bentuk (garis, bidang dll) 
• Kesesuaian warna dengan bentuk 
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Baik • Salah satu kriteria tidak terpenuhi 
Cukup • Dua kriteria tidak terpenuhi 
Kurang • Tiga kriteria tidak terpenuhi 

4 Pemanfaatan waktu Sangat Baik • Hasil gambar selesai dengan sempurna sebelum waktu yang ditentukan 
Baik • Hasil gambar selesai dengan sempurna sesuai dengan waktu yang 

ditentukan 
Cukup • Hasil gambar kurang sempurna dan selesai tepat waktu 
Kurang • Hasil gambar kurang sempurna dan selesai tidak tepat waktu 

5 Ketekunan  Sangat Baik • Serius dalam membuat karya gambar 
• Perhatian terhadap karya gambar terfokus 
• Teliti dalam menggambar setiap objek 

Baik • Salah satu kriteria tidak terpenuhi 
Cukup • Dua kriteria tidak terpenuhi 
Kurang • Tiga kriteria tidak terpenuhi 

Sumber: Hartiti, 2009 
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Lampiran 13 
 

CONTOH LEMBAR PENGAMATAN PROSES 

Petunjuk : 

Berilah skor pada aspek-aspek pengamatan dengan memberi tanda cek (√) pada kolom skor (1, 2, 3,4) dengan kriteria sebagai 

berikut: 1: kurang, 2: cukup, 3: baik, 4: sangat baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Skor 

Nilai 
(N) 

Kelancaran 
Penuangan Ide Keberanian 

Menggunakan 
Media 

Keberanian 
Menggunakan 
Unsur-unsur 

Bentuk 

Pemanfaatan 
Waktu Ketekunan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
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Lampiran 14 
 

LEMBAR PENGAMATAN PROSES KEGIATAN MENGGAMBAR 

KELAS EKSPERIMEN 

PERTEMUAN I 

 

Petunjuk : 

Berilah skor pada aspek-aspek pengamatan dengan memberi tanda cek (√) pada kolom skor (1, 2, 3,4) dengan kriteria sebagai 

berikut: 1: kurang, 2: cukup, 3: baik, 4: sangat baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek yang diamati 

Juml
ah 

skor 

Nilai 
 

Kelancaran 
penuangan 

ide 

Keberanian 
menggunakan 

alat dan 
bahan 

Keberanian 
menggunakan 
unsur- unsur 

bentuk 

Pemanfaatan 
waktu Ketekunan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Nita Afiani   √    √   √      √   √  15 75 
2 Agus Priyatin   √    √   √     √    √  14 70 
3 Fajar Widodo    √   √    √    √    √  16 80 
4 Feren Fran Setianto  √     √   √     √    √  13 65 
5 Niken Tri Utami    √   √    √    √    √  16 80 
6 Adi Mutio    √    √   √    √    √  17 85 
7 Albar  √      √  √      √   √  15 75 
8 Ali Febru Nurhabib   √    √    √     √   √  16 80 
9 Angga Syaefulloh    √    √   √    √   √   16 80 
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10 Dian Triningsih  √    √     √     √   √  14 70 
11 Emi Masara    √    √   √    √   √   16 80 
12 Faiz Nur Fauzi    √    √    √    √   √  19 95 
13 Intan Riskiyana    √   √    √    √   √   15 75 
14 Margianto    √    √   √    √    √   12 60 
15 Nabila Defi Aniati  √     √   √     √     √ 16 80 
16 Nur Rohman     √    √   √    √    √  17 85 
17 Nur Rohim   √    √   √    √     √  13 65 
18 Pandu Muhti    √   √    √    √     √ 17 85 
19 Riyanto     √   √    √    √    √  16 80 
20 Vika Ulfaningsih    √   √    √     √    √ 18 90 
21 Yogi Riyanto   √    √   √    √     √  13 65 
22 Gita Dewi Aprillia    √   √    √    √    √  16 80 
Jumlah Siswa 0 4 6 12 0 1 15 6 0 8 13 1 0 3 13 6 0 4 15 3   
Jumlah Nilai 74 71 59 69 65 340 1700 
Rata-rata 3,36 3,23 2,68 3,13 2,95   
Persentase (%) 84,09 80,68 67,04 78,41 73,86  77,27 
       
              

Rumus : N =  ∑  
∑  

 100  %   Purbalingga, 3 April 2013 

 Observer/Peneliti 
 
 
 
 Itsna Oktaviyanti   
 1401409128 
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LEMBAR PENGAMATAN PROSES KEGIATAN MENGGAMBAR 

KELAS EKSPERIMEN 

PERTEMUAN II 

 

Petunjuk : 

Berilah skor pada aspek-aspek pengamatan dengan memberi tanda cek (√) pada kolom skor (1, 2, 3,4) dengan kriteria sebagai 

berikut: 1: kurang, 2: cukup, 3: baik, 4: sangat baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek yang diamati 

Juml
ah 

skor 

Nilai 
(%) 

Kelancaran 
penuangan 

ide 

Keberanian 
menggunakan 

alat dan 
bahan 

Keberanian 
menggunakan 
unsur- unsur 

bentuk 

Pemanfaatan 
waktu Ketekunan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Nita Afiani   √     √   √    √    √  16 80 
2 Agus Priyatin   √     √   √    √    √  16 80 
3 Fajar Widodo    √   √    √    √    √  16 80 
4 Feren Fran Setianto   √    √    √    √    √  15 75 
5 Niken Tri Utami   √     √   √    √     √ 17 85 
6 Adi Mutio    √   √   √     √     √ 16 80 
7 Albar    √   √   √     √    √  15 75 
8 Ali Febru Nurhabib    √    √   √    √    √  17 85 
9 Angga Syaefulloh    √   √    √    √    √  16 80 
10 Dian Triningsih    √    √   √    √    √  17 85 
11 Emi Masara    √    √   √    √     √ 18 90 
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12 Faiz Nur Fauzi    √    √    √   √     √ 19 95 
13 Intan Riskiyana    √    √   √    √     √ 18 90 
14 Margianto     √    √   √    √    √  17 85 
15 Nabila Defi Aniati    √    √    √   √    √  18 90 
16 Nur Rohman    √    √    √   √     √  14 70 
17 Nur Rohim    √   √   √     √     √ 16 80 
18 Pandu Muhti    √    √   √    √    √  17 85 
19 Riyanto     √    √   √    √    √  17 85 
20 Vika Ulfaningsih    √    √   √    √     √ 18 90 
21 Yogi Riyanto    √    √    √   √   √   17 85 
22 Gita Dewi Aprillia    √    √    √   √     √ 19 95 
Jumlah Siswa 0 0 5 17 0 0 7 15 0 3 15 4 0 1 21 0 0 1 13 8   
Jumlah Nilai 83 81 67 65 73 369 1845 
Rata-rata 3,77 3,68 3,04 2,95 3,32   
Persentase (%) 94,32 92,04 76,14 73,86 82,95  83,86 
 

             
Rumus : N =  ∑  

∑  
 100  %   Purbalingga, 4 April 2013   

 Observer/Peneliti 
 
 
 
 Itsna Oktaviyanti 
 1401409128 
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Lampiran 15 

LEMBAR PENGAMATAN PROSES KEGIATAN MENGGAMBAR 

KELAS KONTROL 

PERTEMUAN I 

 

Petunjuk : 

Berilah skor pada aspek-aspek pengamatan dengan memberi tanda cek (√) pada kolom skor (1, 2, 3,4) dengan kriteria sebagai 

berikut: 1: kurang, 2: cukup, 3: baik, 4: sangat baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek yang diamati 

Juml
ah 

skor 

Nilai 
(%) 

Kelancaran 
penuangan 

ide 

Keberanian 
menggunakan 

alat dan 
bahan 

Keberanian 
menggunakan 
unsur- unsur 

bentuk 

Pemanfaatan 
waktu Ketekunan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Tyas Nur Anisa  √     √   √    √     √  12 60 
2 Agus Sumanto    √    √   √    √     √  14 70 
3 Abdillah Junaedi    √    √    √   √     √ 19 95 
4 Anggit Karipto   √    √   √    √     √  14 70 
5 Wahyu Setyawan  √     √   √    √    √   11 55 
6 Adnan Noris Saputra  √     √   √     √    √  13 65 
7 Agus Suwanto  √     √    √    √    √  14 70 
8 Aditya Arifin   √    √   √     √    √  14 70 
9 Apriliana   √    √  √      √    √  13 65 
10 Adhelia Naturaly   √   √    √    √     √  12 60 
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11 Dedi Riyadi   √    √    √    √    √  15 75 
12 Febi Wulandari  √     √   √     √    √  13 65 
13 Fiki Fanesa    √   √    √    √    √  16 80 
14 Firdyan Romadhon    √   √    √    √     √ 17 85 
15 Ginari Setyawati  √     √    √    √    √  14 70 
16 Linda Rahmawati    √  √    √    √    √   12 60 
17 Meilan Karim    √  √    √    √     √  13 65 
18 Sahabat Baruno   √   √    √    √    √   11 55 
19 Tiyo Anjani   √    √   √    √    √   12 60 
20 Vivi Anggraeni   √    √   √     √    √  14 70 
21 Rahmawati Himmatul  √     √    √    √    √  16 80 
22 Fatihatun Rohmah  √     √    √    √     √ 17 85 
Jumlah Siswa 0 8 9 5 0 4 17 1 1 13 7 1 0 9 13 0 0 4 15 3   
Jumlah Nilai 63 63 52 57 65 306 1530 
Rata-rata 2,86 2,86 2,36 2,59 2,95   
Persentase (%) 71,59 71,59 59,09 64,77 73,86  69,54 
             

 

Purbalingga, 2 April 2013 

Rumus : N =  ∑  
∑  

 100  %    Observer/Peneliti 

  
 
  
 Itsna Oktaviyanti 
 1401409128 
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LEMBAR PENGAMATAN PROSES KEGIATAN MENGGAMBAR 

KELAS KONTROL 

PERTEMUAN II 

 

Petunjuk : 

Berilah skor pada aspek-aspek pengamatan dengan memberi tanda cek (√) pada kolom skor (1, 2, 3,4) dengan kriteria sebagai 

berikut: 1: kurang, 2: cukup, 3: baik, 4: sangat baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek yang diamati 

Juml
ah 

skor 
Nilai 

Kelancaran 
penuangan 

ide 

Keberanian 
menggunakan 

alat dan 
bahan 

Keberanian 
menggunakan 
unsur- unsur 

bentuk 

Pemanfaatan 
waktu Ketekunan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Tyas Nur Anisa   √    √   √     √    √  14 70 
2 Agus Sumanto    √    √    √    √    √  15 75 
3 Abdillah Junaedi    √    √    √   √     √ 19 95 
4 Anggit Karipto  √     √   √    √    √   11 55 
5 Wahyu Setyawan    √   √   √     √    √  15 75 
6 Adnan Noris Saputra   √    √    √    √    √  15 75 
7 Agus Suwanto    √    √   √    √    √  17 85 
8 Aditya Arifin    √   √    √    √    √  16 80 
9 Apriliana   √    √    √    √    √  13 75 
10 Adhelia Naturaly  √     √    √    √    √  14 70 
11 Dedi Riyadi   √    √   √    √    √   12 60 
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12 Febi Wulandari   √     √  √    √     √  13 65 
13 Fiki Fanesa   √     √  √     √    √  14 70 
14 Firdyan Romadhon  √     √    √   √    √   12 60 
15 Ginari Setyawati  √     √    √    √    √  14 70 
16 Linda Rahmawati    √   √    √    √    √  16 80 
17 Meilan Karim    √    √  √     √    √  15 75 
18 Sahabat Baruno    √    √  √     √     √ 16 80 
19 Tiyo Anjani   √     √   √    √   √   15 75 
20 Vivi Anggraeni   √    √   √     √    √  14 70 
21 Rahmawati Himmatul    √    √   √    √    √  17 85 
22 Fatihatun Rohmah   √    √   √     √    √  14 70 
Jumlah Siswa 0 4 10 8 0 0 14 8 0 10 11 1 0 4 18 0 0 4 16 2   
Jumlah Nilai 70 74 57 62 64 321 1615 
Rata-rata 3,18 3,36 2,59 2,82 2,91   
Persentase (%) 79,54 84,09 64,77 70,45 72,73  73,41 
             

 

 

Rumus : N =  ∑  
∑  

 100  %         Purbalingga, 6 April 2013 

           Observer/Peneliti 
 
 
 

Itsna Oktaviyanti 
1401409128 
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Lampiran 16 
DESKRIPTOR LEMBAR PENILAIAN PRODUK GAMBAR 

No Indikator 
Komponen Produk Level Kriteria 

1 Kesesuaian gambar 
dengan tema 

Sangat Baik • Gambar secara keseluruhan baik sesuai dengan tema 
Baik • Gambar secara keseluruhan baik namun kurang sesuai dengan tema 

Cukup • Gambar secara keseluruhan kurang baik tetapi sesuai tema 
Kurang • Gambar secara keseluruhan kurang baik dan tidak sesuai dengan tema 

2 Komposisi Sangat Baik • Perbandingan keseluruhan unsur  (proporsi, harmoni, kontras, warna) 
seimbang 

Baik • Perbandingan kurang seimbang dikarenakan satu unsur yang belum terpenuhi
Cukup • Perbandingan kurang seimbang dikarenakan dua unsur yang belum terpenuhi 
Kurang • Perbandingan kurang seimbang dikarenakan tiga unsur yang belum terpenuhi 

3 Bentuk Sangat Baik • Ukuran, raut dan  tebal tipisnya gambar sesuai dengan teknik yang digunakan
Baik • Salah satu aspek tidak sesuai dengan teknik gambar yang digunakan 

Cukup • Dua aspek tidak sesuai dengan teknik gambar yang digunakan  
Kurang • Tiga aspek tidak sesuai dengan teknik gambar yang digunakan 

4 Kerapian Sangat Baik • Kerapian dalam objek, warna dan tampilan/penyajian 
Baik • Kurang rapi karena salah satu aspek tidak terpenuhi 

Cukup • Kurang rapi karena dua aspek tidak terpenuhi 
Kurang • Kurang rapi karena tiga aspek tidak terpenuhi 

Sumber: Wulandari dan Sumarsono, 2012 
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Lampiran 17 
 

CONTOH LEMBAR PENILAIAN PRODUK GAMBAR 

Petunjuk : 

Berilah skor pada aspek-aspek penilaian produk dengan memberi tanda cek (√) pada kolom skor (1, 2, 3,4) dengan kriteria sebagai 

berikut: 1: kurang, 2: cukup, 3: baik, 4: sangat baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Skor Nilai (N)

Kesesuaian 
gambar 

dengan tema 
Komposisi Bentuk Kerapian 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    
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Lampiran 18 
 

LEMBAR PENILAIAN PRODUK GAMBAR 

KELAS EKSPERIMEN 

PERTEMUAN I 

 

Petunjuk : 

Berilah skor pada aspek-aspek penilaian produk dengan memberi tanda cek (√) pada kolom skor (1, 2, 3,4) dengan kriteria sebagai 

berikut: 1: kurang, 2: cukup, 3: baik, 4: sangat baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek yang diamati 

Jumlah 
skor Nilai 

Kesesuaian 
gambar 

dengan tema 
Komposisi Bentuk Kerapian 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Nita Afiani    √   √     √   √  14 87,5 
2 Agus Priyatin    √   √    √    √  13 81,25 
3 Fajar Widodo   √     √    √   √  14 87,5 
4 Feren Fran Setianto   √    √    √    √  12 75 
5 Niken Tri Utami   √    √    √    √  13 81,25 
6 Adi Mutio   √    √     √   √  14 87,5 
7 Albar   √    √     √   √  14 87,5 
8 Ali Febru Nurhabib   √    √     √   √  14 87,5 
9 Angga Syaefulloh    √    √    √   √  15 93,75 
10 Dian Triningsih    √    √    √  √   13 81,25 
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11 Emi Masara    √   √     √   √  14 87,5 
12 Faiz Nur Fauzi    √    √    √   √  15 93,75 
13 Intan Riskiyana    √   √     √   √  14 87,5 
14 Margianto   √     √     √   √  12 75 
15 Nabila Defi Aniati    √   √    √     √ 14 87,5 
16 Nur Rohman     √    √   √    √  14 87,5 
17 Nur Rohim    √   √    √    √  13 81,25 
18 Pandu Muhti    √    √    √   √  15 93,75 
19 Riyanto    √    √    √    √  13 81,25 
20 Vika Ulfaningsih    √    √    √   √  15 93,75 
21 Yogi Riyanto    √   √    √    √  13 81,25 
22 Gita Dewi Aprillia   √    √     √    √ 14 87,5 
Jumlah Siswa 0 1 8 13 0 0 15 7 0 0 8 14 0 1 19 2   
Jumlah Nilai 78 73 80 63 302 1887 
Rata-rata 3,54 3,32 3,64 2,86   
Nilai  88,64 82,95 90,91 71,59  85,77 
 

            Purbalingga, 3 April 2013   
         Rumus : N =  ∑  

∑  
 100          Peneliti, 

 
 
 
            Itsna Oktaviyanti 
            1401409128 
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LEMBAR PENILAIAN PRODUK GAMBAR 

KELAS EKSPERIMEN 

PERTEMUAN II 

 

Petunjuk : 

Berilah skor pada aspek-aspek penilaian produk dengan memberi tanda cek (√) pada kolom skor (1, 2, 3,4) dengan kriteria sebagai 

berikut: 1: kurang, 2: cukup, 3: baik, 4: sangat baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek yang diamati 

Jumlah 
skor Nilai 

Kesesuaian 
gambar 

dengan tema 
Komposisi Bentuk Kerapian 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Nita Afiani   √    √    √     √ 13 81,25 
2 Agus Priyatin    √   √    √    √  13 81,25 
3 Fajar Widodo    √  √      √   √  13 81,25 
4 Feren Fran Setianto   √    √    √     √ 13 81,25 
5 Niken Tri Utami    √   √    √     √ 14 87,5 
6 Adi Mutio    √   √    √    √  13 81,25 
7 Albar   √    √     √   √  13 81,25 
8 Ali Febru Nurhabib    √    √   √    √  14 87,5 
9 Angga Syaefulloh    √   √    √    √  13 81,25 
10 Dian Triningsih    √    √   √    √  14 87,5 
11 Emi Masara    √    √   √    √  14 87,5 



190 
 

 
 

12 Faiz Nur Fauzi    √   √     √    √ 15 93,75 
13 Intan Riskiyana    √   √     √   √  14 87,5 
14 Margianto     √   √    √    √  13 81,25 
15 Nabila Defi Aniati    √    √    √   √  15 93,75 
16 Nur Rohman    √    √    √    √  12 75 
17 Nur Rohim    √   √    √    √  13 81,75 
18 Pandu Muhti   √     √    √   √  14 87,5 
19 Riyanto     √   √     √   √  14 87,5 
20 Vika Ulfaningsih    √    √    √   √  15 93,75 
21 Yogi Riyanto   √    √    √    √  12 75 
22 Gita Dewi Aprillia    √    √   √     √ 14 87,5 
Jumlah Siswa 0 0 6 16 0 1 14 7 0 0 14 8 0 0 17 5   
Jumlah Nilai 82 72 74 71 312 1863 
Rata-rata 3,73 3,27 3,36 3,23   
Nilai 93,18 81,82 84,09 80,68  84,68 
 

             
         Rumus : N =  ∑  

∑  
 100          Purbalingga, 4 April 2013 

            Peneliti, 
 
 
 
 
            Itsna Oktaviyanti 
            1401409128 
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Lampiran 19 

LEMBAR PENILAIAN PRODUK GAMBAR 

KELAS KONTROL 

PERTEMUAN I 

 

Petunjuk : 

Berilah skor pada aspek-aspek penilaian produk dengan memberi tanda cek (√) pada kolom skor (1, 2, 3,4) dengan kriteria sebagai 

berikut: 1: kurang, 2: cukup, 3: baik, 4: sangat baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek yang diamati 

Jumlah 
skor Nilai 

Kesesuaian 
gambar 

dengan tema 
Komposisi Bentuk Kerapian 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Tyas Nur Anisa   √    √    √    √  12 75 
2 Agus Sumanto     √   √    √    √  13 81,25 
3 Abdillah Junaedi    √   √     √    √ 15 93,75 
4 Anggit Karipto   √    √    √    √  12 75 
5 Wahyu Setyawan   √   √      √    √ 12 75 
6 Adnan Noris Saputra    √   √    √    √  13 81,25 
7 Agus Suwanto    √   √     √    √ 14 87,5 
8 Aditya Arifin    √   √    √    √  13 81,25 
9 Apriliana    √   √    √    √  13 81,25 
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10 Adhelia Naturaly   √    √    √    √  12 75 
11 Dedi Riyadi    √   √    √     √ 14 87,5 
12 Febi Wulandari   √    √    √    √  12 75 
13 Fiki Fanesa    √   √    √    √  13 81,25 
14 Firdyan Romadhon   √     √   √    √  13 81,25 
15 Ginari Setyawati    √  √    √      √ 12 75 
16 Linda Rahmawati    √   √    √     √ 13 81,25 
17 Meilan Karim    √    √   √    √  14 87,5 
18 Sahabat Baruno   √    √    √    √  12 75 
19 Tiyo Anjani   √    √    √     √ 13 81,25 
20 Vivi Anggraeni   √    √     √   √  13 81,25 
21 Rahmawati Himmatul     √   √    √    √  13 81,25 
22 Fatihatun Rohmah   √    √    √     √ 13 81,25 
Jumlah Siswa 0 0 10 12 0 2 18 2 0 1 17 4 0 0 14 8   
Jumlah Nilai 78 66 61 74 284 1775 
Rata-rata 3,54 3 2,77 3,36   
Nilai 88,64 75 69,32 84,09  80,68 
 

            Purbalingga, 2 April 2013 
            Peneliti,    
 Rumus : N =  ∑  

∑  
 100 

             
 
            Itsna Oktaviyanti 
            1401409128 
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LEMBAR PENILAIAN PRODUK GAMBAR 

KELAS KONTROL 

PERTEMUAN II 

 

Petunjuk : 

Berilah skor pada aspek-aspek penilaian produk dengan memberi tanda cek (√) pada kolom skor (1, 2, 3,4) dengan kriteria sebagai 

berikut: 1: kurang, 2: cukup, 3: baik, 4: sangat baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek yang diamati 

Jumlah 
skor Nilai 

Kesesuaian 
gambar 

dengan tema 
Komposisi Bentuk Kerapian 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Tyas Nur Anisa    √   √    √    √  13 81,25 
2 Agus Sumanto    √    √    √     √ 13 81,25 
3 Abdillah Junaedi    √    √   √     √ 15 93,75 
4 Anggit Karipto   √    √    √    √  12 75 
5 Wahyu Setyawan    √   √    √    √  13 81,25 
6 Adnan Noris Saputra    √   √    √    √  13 81,25 
7 Agus Suwanto    √   √    √     √ 15 93,75 
8 Aditya Arifin    √   √    √     √ 14 87,5 
9 Apriliana    √   √    √    √  13 81,25 
10 Adhelia Naturaly   √    √    √    √  12 75 
11 Dedi Riyadi    √   √    √    √  13 81,25 
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12 Febi Wulandari    √   √    √    √  13 81,25 
13 Fiki Fanesa   √    √    √    √  12 75 
14 Firdyan Romadhon    √   √    √    √  13 81,25 
15 Ginari Setyawati    √   √    √    √  13 81,25 
16 Linda Rahmawati    √   √    √     √ 14 87,5 
17 Meilan Karim    √   √    √     √ 14 87,5 
18 Sahabat Baruno   √    √    √     √ 13 81,25 
19 Tiyo Anjani   √    √    √     √ 13 81,25 
20 Vivi Anggraeni   √    √    √    √  12 75 
21 Rahmawati Himmatul     √    √   √    √  14 87,5 
22 Fatihatun Rohmah   √    √    √     √ 13 81,25 
Jumlah Siswa 0 0 8 14 0 0 20 2 0 0 22 0 0 0 13 9   
Jumlah Nilai 80 68 66 75 290 1813 
Rata-rata 3,64 3,09 3 3,41   
Nilai 90,91 77,27 75 85,23  82,39 
 

             
         Rumus : N =  ∑  

∑  
 100          Purbalingga, 6 April 2013 

            Peneliti, 
 
 
 
 
            Itsna Oktaviyanti 
            1401409128 
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Lampiran 20 

Nilai Hasil Uji Coba Siswa Kelas VI 

SD Negeri 1 Dagan 

\Siswa Nomor Soal Sko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

s1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 21

s2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 30

s3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17

s4 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 24

s5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12

s6 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12

s7 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 16

s8 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 24

s9 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 27

s10 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 25

s11 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 29

s12 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 20

s13 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 29

s14 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 27

s15 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37

s16 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 22
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s17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 32

s18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 33

s19 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 29

s20 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 26

s21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 36

s22 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 27

s23 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 24

s24 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 31

s25 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 21

s26 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 30
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Lampiran 21 

Hasil Penghitungan Uji Validitas 

Correlations 

  
SOAL1 SOAL2 SOAL3 SOAL4 SOAL5 SOAL6 SOAL7 SOAL8 SOAL9 SOAL10 SOAL11 SOAL12 SOAL13 SOAL14 SOAL15 S0AL16 SOAL17 SOAL18 SOAL19 SOAL20 

SOAL1 

Pearson 
Correlation 

1 ,052 -,198 ,246 -,243 ,052 -,130 -,038 -,309 -,010 -,104 ,066 -,149 ,052 ,020 -,361 ,020 ,129 ,129 -,198 

Sig. (2-tailed)  
,800 ,333 ,225 ,231 ,800 ,525 ,854 ,124 ,962 ,612 ,750 ,469 ,800 ,922 ,070 ,922 ,529 ,529 ,333 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL2 

Pearson 
Correlation 

,052 1 .491* -,219 ,077 ,023 ,052 .411* ,182 ,287 ,150 -,007 -,308 ,023 ,159 ,087 ,347 -,076 ,144 ,285 

Sig. (2-tailed) 
,800 

 
,011 ,282 ,708 ,913 ,800 ,037 ,373 ,155 ,464 ,974 ,126 ,913 ,438 ,674 ,083 ,712 ,483 ,158 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL3 

Pearson 
Correlation 

-,198 .491* 1 -,198 ,015 ,079 ,088 ,318 .455* -,015 ,184 ,099 ,141 ,079 ,228 ,000 ,030 ,196 ,196 .567** 

Sig. (2-tailed) 
,333 ,011 

 
,333 ,943 ,701 ,669 ,114 ,020 ,943 ,367 ,629 ,492 ,701 ,262 1,000 ,883 ,337 ,337 ,003 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL4 

Pearson 
Correlation 

,246 -,219 -,198 1 -,243 ,052 -,130 -,286 -,066 -,263 ,348 ,066 ,093 ,052 ,020 -,361 ,020 .435* ,129 -,198 

Sig. (2-tailed) 
,225 ,282 ,333 

 
,231 ,800 ,525 ,157 ,750 ,195 ,082 ,750 ,652 ,800 ,922 ,070 ,922 ,026 ,529 ,333 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL5 

Pearson 
Correlation 

-,243 ,077 ,015 -,243 1 ,259 -,243 ,243 .459* -.490* -,093 ,031 -,025 ,259 -,040 .566** .485* -,055 ,150 -,177 

Sig. (2-tailed) 
,231 ,708 ,943 ,231 

 
,201 ,231 ,232 ,018 ,011 ,650 ,879 ,904 ,201 ,845 ,003 ,012 ,789 ,465 ,387 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL6 

Pearson 
Correlation 

,052 ,023 ,079 ,052 ,259 1 -,219 .411* ,358 ,105 ,150 -,182 ,040 1.000** ,347 ,260 -,029 ,144 .584** -,127 

Sig. (2-tailed) 
,800 ,913 ,701 ,800 ,201 

 
,282 ,037 ,073 ,609 ,464 ,373 ,846 ,000 ,083 ,199 ,889 ,483 ,002 ,538 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL7 

Pearson 
Correlation 

-,130 ,052 ,088 -,130 -,243 -,219 1 -,038 -,066 ,243 ,348 -,178 ,093 -,219 ,020 -,361 ,020 ,129 -,176 ,374 

Sig. (2-tailed) 
,525 ,800 ,669 ,525 ,231 ,282 

 
,854 ,750 ,231 ,082 ,384 ,652 ,282 ,922 ,070 ,922 ,529 ,389 ,060 
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N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL8 

Pearson 
Correlation 

-,038 .411* ,318 -,286 ,243 .411* -,038 1 .443* ,256 ,068 -,123 ,098 .411* .501** ,316 ,329 ,015 .417* ,130 

Sig. (2-tailed) 
,854 ,037 ,114 ,157 ,232 ,037 ,854 

 
,023 ,207 ,740 ,549 ,635 ,037 ,009 ,116 ,100 ,940 ,034 ,527 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL9 

Pearson 
Correlation 

-,309 ,182 .455* -,066 .459* ,358 -,066 .443* 1 -,132 ,337 ,103 ,168 ,358 .441* ,234 ,104 ,372 ,372 ,085 

Sig. (2-tailed) 
,124 ,373 ,020 ,750 ,018 ,073 ,750 ,023 

 
,520 ,092 ,616 ,412 ,073 ,024 ,251 ,614 ,061 ,061 ,679 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL10 

Pearson 
Correlation 

-,010 ,287 -,015 -,263 -.490* ,105 ,243 ,256 -,132 1 ,093 -,031 -,299 ,105 ,216 -,243 -,135 -,150 ,055 -,015 

Sig. (2-tailed) 
,962 ,155 ,943 ,195 ,011 ,609 ,231 ,207 ,520 

 
,650 ,879 ,137 ,609 ,290 ,233 ,512 ,465 ,789 ,943 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL11 

Pearson 
Correlation 

-,104 ,150 ,184 ,348 -,093 ,150 ,348 ,068 ,337 ,093 1 -,045 ,267 ,150 ,120 -,289 ,120 .592** -,141 ,184 

Sig. (2-tailed) 
,612 ,464 ,367 ,082 ,650 ,464 ,082 ,740 ,092 ,650 

 
,827 ,187 ,464 ,558 ,153 ,558 ,001 ,492 ,367 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL12 

Pearson 
Correlation 

,066 -,007 ,099 ,066 ,031 -,182 -,178 -,123 ,103 -,031 -,045 1 ,144 -,182 -,104 -,078 ,234 ,023 -,175 -,085 

Sig. (2-tailed) 
,750 ,974 ,629 ,750 ,879 ,373 ,384 ,549 ,616 ,879 ,827 

 
,482 ,373 ,614 ,705 ,251 ,912 ,393 ,679 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL13 

Pearson 
Correlation 

-,149 -,308 ,141 ,093 -,025 ,040 ,093 ,098 ,168 -,299 ,267 ,144 1 ,040 ,116 ,000 -,051 ,256 -,136 ,141 

Sig. (2-tailed) 
,469 ,126 ,492 ,652 ,904 ,846 ,652 ,635 ,412 ,137 ,187 ,482 

 
,846 ,573 1,000 ,803 ,207 ,509 ,492 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL14 

Pearson 
Correlation 

,052 ,023 ,079 ,052 ,259 1.000** -,219 .411* ,358 ,105 ,150 -,182 ,040 1 ,347 ,260 -,029 ,144 .584** -,127 

Sig. (2-tailed) 
,800 ,913 ,701 ,800 ,201 ,000 ,282 ,037 ,073 ,609 ,464 ,373 ,846 

 
,083 ,199 ,889 ,483 ,002 ,538 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL15 

Pearson 
Correlation 

,020 ,159 ,228 ,020 -,040 ,347 ,020 .501** .441* ,216 ,120 -,104 ,116 ,347 1 ,167 -,083 ,309 .732** ,030 

Sig. (2-tailed) 
,922 ,438 ,262 ,922 ,845 ,083 ,922 ,009 ,024 ,290 ,558 ,614 ,573 ,083 

 
,416 ,686 ,124 ,000 ,883 
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N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

S0AL16 

Pearson 
Correlation 

-,361 ,087 ,000 -,361 .566** ,260 -,361 ,316 ,234 -,243 -,289 -,078 ,000 ,260 ,167 1 ,000 -,098 ,293 -,183 

Sig. (2-tailed) 
,070 ,674 1,000 ,070 ,003 ,199 ,070 ,116 ,251 ,233 ,153 ,705 1,000 ,199 ,416 

 
1,000 ,635 ,147 ,372 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL17 

Pearson 
Correlation 

,020 ,347 ,030 ,020 .485* -,029 ,020 ,329 ,104 -,135 ,120 ,234 -,051 -,029 -,083 ,000 1 -,114 -,114 ,030 

Sig. (2-tailed) 
,922 ,083 ,883 ,922 ,012 ,889 ,922 ,100 ,614 ,512 ,558 ,251 ,803 ,889 ,686 1,000 

 
,580 ,580 ,883 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL18 

Pearson 
Correlation 

,129 -,076 ,196 .435* -,055 ,144 ,129 ,015 ,372 -,150 .592** ,023 ,256 ,144 ,309 -,098 -,114 1 ,257 ,196 

Sig. (2-tailed) 
,529 ,712 ,337 ,026 ,789 ,483 ,529 ,940 ,061 ,465 ,001 ,912 ,207 ,483 ,124 ,635 ,580 

 
,205 ,337 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL19 

Pearson 
Correlation 

,129 ,144 ,196 ,129 ,150 .584** -,176 .417* ,372 ,055 -,141 -,175 -,136 .584** .732** ,293 -,114 ,257 1 -,036 

Sig. (2-tailed) 
,529 ,483 ,337 ,529 ,465 ,002 ,389 ,034 ,061 ,789 ,492 ,393 ,509 ,002 ,000 ,147 ,580 ,205 

 
,863 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL20 

Pearson 
Correlation 

-,198 ,285 .567** -,198 -,177 -,127 ,374 ,130 ,085 -,015 ,184 -,085 ,141 -,127 ,030 -,183 ,030 ,196 -,036 1 

Sig. (2-tailed) 
,333 ,158 ,003 ,333 ,387 ,538 ,060 ,527 ,679 ,943 ,367 ,679 ,492 ,538 ,883 ,372 ,883 ,337 ,863 

 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL21 

Pearson 
Correlation 

-,066 ,182 ,270 -,309 ,132 ,358 -,066 .443* .527** ,031 ,045 -,055 ,168 ,358 .441* .545** -,234 ,175 ,372 ,085 

Sig. (2-tailed) 
,750 ,373 ,182 ,124 ,520 ,073 ,750 ,023 ,006 ,879 ,827 ,791 ,412 ,073 ,024 ,004 ,251 ,393 ,061 ,679 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL22 

Pearson 
Correlation 

-,052 ,173 ,127 -,324 .652** ,368 -.595** ,302 ,344 -,287 -,150 ,182 ,134 ,368 ,029 .607** ,217 -,144 ,076 -,285 

Sig. (2-tailed) 
,800 ,398 ,538 ,107 ,000 ,064 ,001 ,134 ,085 ,155 ,464 ,373 ,515 ,064 ,889 ,001 ,287 ,483 ,712 ,158 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL23 

Pearson 
Correlation 

-,072 ,330 ,365 -,072 -,275 -,121 .554** ,253 ,234 ,275 .693** -,234 ,185 -,121 ,300 -,200 -,133 .410* -,098 ,365 

Sig. (2-tailed) 
,726 ,100 ,067 ,726 ,174 ,555 ,003 ,212 ,251 ,174 ,000 ,251 ,365 ,555 ,136 ,327 ,516 ,038 ,635 ,067 
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N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL24 

Pearson 
Correlation 

.435* -,076 ,196 ,129 -,055 .584** -,176 .417* ,175 ,055 -,141 ,023 ,060 .584** .520** ,098 -,114 ,257 .752** -,036 

Sig. (2-tailed) 
,026 ,712 ,337 ,529 ,789 ,002 ,389 ,034 ,393 ,789 ,492 ,912 ,770 ,002 ,006 ,635 ,580 ,205 ,000 ,863 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL25 

Pearson 
Correlation 

,129 -,076 -,036 .435* ,150 .584** -,176 ,216 ,372 -,150 ,225 -,175 ,060 .584** .520** ,098 -,114 .505** .752** -,036 

Sig. (2-tailed) 
,529 ,712 ,863 ,026 ,465 ,002 ,389 ,289 ,061 ,465 ,268 ,393 ,770 ,002 ,006 ,635 ,580 ,009 ,000 ,863 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL26 

Pearson 
Correlation 

-,198 .491* 1.000** -,198 ,015 ,079 ,088 ,318 .455* -,015 ,184 ,099 ,141 ,079 ,228 ,000 ,030 ,196 ,196 .567** 

Sig. (2-tailed) 
,333 ,011 ,000 ,333 ,943 ,701 ,669 ,114 ,020 ,943 ,367 ,629 ,492 ,701 ,262 1,000 ,883 ,337 ,337 ,003 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL27 

Pearson 
Correlation 

,038 ,123 ,058 ,038 ,256 .480* -.457* ,300 ,197 -,256 -,068 -,197 -,098 .480* ,013 ,316 ,184 -,216 ,185 -,130 

Sig. (2-tailed) 
,854 ,548 ,779 ,854 ,207 ,013 ,019 ,136 ,335 ,207 ,740 ,335 ,635 ,013 ,949 ,116 ,367 ,289 ,365 ,527 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL28 

Pearson 
Correlation 

,052 ,023 -,127 -,219 -,105 -,173 ,052 -,302 -,169 -,077 -,175 -,182 -,134 -,173 -,217 ,087 -,029 -,076 -,296 ,079 

Sig. (2-tailed) 
,800 ,913 ,538 ,282 ,609 ,398 ,800 ,134 ,410 ,708 ,392 ,373 ,515 ,398 ,287 ,674 ,889 ,712 ,142 ,701 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL29 

Pearson 
Correlation 

-,154 -,259 ,019 ,180 ,086 ,222 -,154 ,101 ,066 -,310 -,123 -.498** ,181 ,222 ,178 ,213 -,284 ,062 ,333 ,019 

Sig. (2-tailed) 
,453 ,202 ,925 ,380 ,676 ,276 ,453 ,623 ,747 ,123 ,549 ,010 ,376 ,276 ,385 ,296 ,159 ,762 ,097 ,925 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL30 

Pearson 
Correlation 

-,263 ,287 -,015 -,010 ,359 ,105 -,263 .422* ,359 -,020 -,210 -,031 -,137 ,105 ,216 .404* ,216 -,150 ,260 -,207 

Sig. (2-tailed) 
,195 ,155 ,943 ,962 ,071 ,609 ,195 ,032 ,072 ,924 ,303 ,879 ,504 ,609 ,290 ,041 ,290 ,465 ,199 ,311 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL31 

Pearson 
Correlation 

-,052 ,173 ,332 -,324 .470* ,368 -,052 ,123 ,344 -,287 ,175 ,007 ,308 ,368 ,029 ,260 ,029 ,076 ,076 ,127 

Sig. (2-tailed) 
,800 ,398 ,097 ,107 ,015 ,064 ,800 ,548 ,085 ,155 ,392 ,974 ,126 ,064 ,889 ,199 ,889 ,712 ,712 ,538 



201 
 

 
 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

S0AL32 

Pearson 
Correlation 

,052 ,023 ,079 -,219 ,259 .609** ,052 .590** ,358 ,105 -,175 -,007 ,214 .609** .535** ,260 ,159 -,076 .584** ,079 

Sig. (2-tailed) 
,800 ,913 ,701 ,282 ,201 ,001 ,800 ,002 ,073 ,609 ,392 ,974 ,294 ,001 ,005 ,199 ,438 ,712 ,002 ,701 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL33 

Pearson 
Correlation 

-,374 -,079 ,083 -,088 ,369 ,332 -,374 ,245 ,284 -,177 -,184 .455* .408* ,332 -,030 ,365 ,167 -,196 ,036 -,133 

Sig. (2-tailed) 
,060 ,701 ,686 ,669 ,064 ,097 ,060 ,227 ,159 ,387 ,367 ,020 ,038 ,097 ,883 ,067 ,414 ,337 ,863 ,516 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL34 

Pearson 
Correlation 

,198 ,332 ,300 ,198 -,015 ,127 -,374 ,058 -,085 ,015 ,158 ,085 ,042 ,127 -,030 ,000 -,030 ,267 ,036 -,133 

Sig. (2-tailed) 
,333 ,097 ,136 ,333 ,943 ,538 ,060 ,779 ,679 ,943 ,440 ,679 ,838 ,538 ,883 1,000 ,883 ,187 ,863 ,516 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL35 

Pearson 
Correlation 

-,130 ,052 ,088 -,130 ,263 ,052 -,130 ,209 ,178 -,010 -,104 ,066 -,149 ,052 ,020 ,361 ,281 -,176 ,129 -,198 

Sig. (2-tailed) 
,525 ,800 ,669 ,525 ,195 ,800 ,525 ,305 ,384 ,962 ,612 ,750 ,469 ,800 ,922 ,070 ,165 ,389 ,529 ,333 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL36 

Pearson 
Correlation 

,129 ,364 ,196 -,176 ,355 ,144 -,176 .417* ,175 -,150 -,141 -,175 -,136 ,144 ,098 ,098 ,309 ,010 ,257 ,196 

Sig. (2-tailed) 
,529 ,068 ,337 ,389 ,075 ,483 ,389 ,034 ,393 ,465 ,492 ,393 ,509 ,483 ,635 ,635 ,124 ,963 ,205 ,337 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL37 

Pearson 
Correlation 

-.435* ,296 ,267 -,129 .671** ,076 -,129 ,185 .418* -.465* ,141 -,023 ,136 ,076 -,098 .488* ,325 -,010 -,010 ,036 

Sig. (2-tailed) 
,026 ,142 ,187 ,529 ,000 ,712 ,529 ,365 ,034 ,017 ,492 ,912 ,509 ,712 ,635 ,011 ,105 ,963 ,963 ,863 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL38 

Pearson 
Correlation 

-,120 ,087 ,183 ,120 .404* .434* -,361 ,158 .389* -,243 ,000 -,234 ,000 .434* ,000 ,077 ,167 ,098 ,293 -,183 

Sig. (2-tailed) 
,558 ,674 ,372 ,558 ,041 ,027 ,070 ,440 ,049 ,233 1,000 ,251 1,000 ,027 1,000 ,709 ,416 ,635 ,147 ,372 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL39 

Pearson 
Correlation 

-,038 .411* ,318 -,286 ,243 .411* -,038 1.000** .443* ,256 ,068 -,123 ,098 .411* .501** ,316 ,329 ,015 .417* ,130 

Sig. (2-tailed) 
,854 ,037 ,114 ,157 ,232 ,037 ,854 ,000 ,023 ,207 ,740 ,549 ,635 ,037 ,009 ,116 ,100 ,940 ,034 ,527 
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N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL40 

Pearson 
Correlation 

-,052 ,368 ,332 -,052 .470* ,173 -,052 ,123 ,344 -,287 ,175 ,007 -,040 ,173 ,217 ,260 ,217 ,296 ,296 ,332 

Sig. (2-tailed) 
,800 ,064 ,097 ,800 ,015 ,398 ,800 ,548 ,085 ,155 ,392 ,974 ,846 ,398 ,287 ,199 ,287 ,142 ,142 ,097 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SKORTOTAL 

Pearson 
Correlation 

-,089 .432* .519** -,107 .493* .661** -,201 .729** .711** -,103 ,199 -,008 ,203 .661** .537** .449* ,277 ,290 .610** ,150 

Sig. (2-tailed) 
,667 ,028 ,007 ,601 ,010 ,000 ,324 ,000 ,000 ,616 ,330 ,969 ,319 ,000 ,005 ,021 ,170 ,150 ,001 ,465 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

 

Correlations 

   SOAL21 SOAL22 SOAL23 SOAL24 SOAL25 SOAL26 SOAL27 SOAL28 SOAL29 SOAL30 SOAL31 S0AL32 SOAL33 SOAL34 SOAL35 SOAL36 SOAL37 SOAL38 SOAL39 SOAL40 SKORTOTAL 

SOAL1 

Pearson 
Correlation 

-,198 -,066 -,052 -,072 .435* ,129 -,198 ,038 ,052 -,154 -,263 -,052 ,052 -,374 ,198 -,130 ,129 -.435* -,120 -,038 -,052 

Sig. (2-tailed) 
,333 ,750 ,800 ,726 ,026 ,529 ,333 ,854 ,800 ,453 ,195 ,800 ,800 ,060 ,333 ,525 ,529 ,026 ,558 ,854 ,800 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL2 

Pearson 
Correlation 

,285 ,182 ,173 ,330 -,076 -,076 .491* ,123 ,023 -,259 ,287 ,173 ,023 -,079 ,332 ,052 ,364 ,296 ,087 .411* ,368 

Sig. (2-tailed) 
,158 ,373 ,398 ,100 ,712 ,712 ,011 ,548 ,913 ,202 ,155 ,398 ,913 ,701 ,097 ,800 ,068 ,142 ,674 ,037 ,064 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL3 

Pearson 
Correlation 

.567** ,270 ,127 ,365 ,196 -,036 1.000** ,058 -,127 ,019 -,015 ,332 ,079 ,083 ,300 ,088 ,196 ,267 ,183 ,318 ,332 

Sig. (2-tailed) 
,003 ,182 ,538 ,067 ,337 ,863 ,000 ,779 ,538 ,925 ,943 ,097 ,701 ,686 ,136 ,669 ,337 ,187 ,372 ,114 ,097 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL4 

Pearson 
Correlation 

-,198 -,309 -,324 -,072 ,129 .435* -,198 ,038 -,219 ,180 -,010 -,324 -,219 -,088 ,198 -,130 -,176 -,129 ,120 -,286 -,052 

Sig. (2-tailed) 
,333 ,124 ,107 ,726 ,529 ,026 ,333 ,854 ,282 ,380 ,962 ,107 ,282 ,669 ,333 ,525 ,389 ,529 ,558 ,157 ,800 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL5 

Pearson 
Correlation 

-,177 ,132 .652** -,275 -,055 ,150 ,015 ,256 -,105 ,086 ,359 .470* ,259 ,369 -,015 ,263 ,355 .671** .404* ,243 .470* 

Sig. (2-tailed) 
,387 ,520 ,000 ,174 ,789 ,465 ,943 ,207 ,609 ,676 ,071 ,015 ,201 ,064 ,943 ,195 ,075 ,000 ,041 ,232 ,015 
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N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL6 

Pearson 
Correlation 

-,127 ,358 ,368 -,121 .584** .584** ,079 .480* -,173 ,222 ,105 ,368 .609** ,332 ,127 ,052 ,144 ,076 .434* .411* ,173 

Sig. (2-tailed) 
,538 ,073 ,064 ,555 ,002 ,002 ,701 ,013 ,398 ,276 ,609 ,064 ,001 ,097 ,538 ,800 ,483 ,712 ,027 ,037 ,398 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL7 

Pearson 
Correlation 

,374 -,066 -.595** .554** -,176 -,176 ,088 -.457* ,052 -,154 -,263 -,052 ,052 -,374 -,374 -,130 -,176 -,129 -,361 -,038 -,052 

Sig. (2-tailed) 
,060 ,750 ,001 ,003 ,389 ,389 ,669 ,019 ,800 ,453 ,195 ,800 ,800 ,060 ,060 ,525 ,389 ,529 ,070 ,854 ,800 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL8 

Pearson 
Correlation 

,130 .443* ,302 ,253 .417* ,216 ,318 ,300 -,302 ,101 .422* ,123 .590** ,245 ,058 ,209 .417* ,185 ,158 1.000** ,123 

Sig. (2-tailed) 
,527 ,023 ,134 ,212 ,034 ,289 ,114 ,136 ,134 ,623 ,032 ,548 ,002 ,227 ,779 ,305 ,034 ,365 ,440 ,000 ,548 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL9 

Pearson 
Correlation 

,085 .527** ,344 ,234 ,175 ,372 .455* ,197 -,169 ,066 ,359 ,344 ,358 ,284 -,085 ,178 ,175 .418* .389* .443* ,344 

Sig. (2-tailed) 
,679 ,006 ,085 ,251 ,393 ,061 ,020 ,335 ,410 ,747 ,072 ,085 ,073 ,159 ,679 ,384 ,393 ,034 ,049 ,023 ,085 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL10 

Pearson 
Correlation 

-,015 ,031 -,287 ,275 ,055 -,150 -,015 -,256 -,077 -,310 -,020 -,287 ,105 -,177 ,015 -,010 -,150 -.465* -,243 ,256 -,287 

Sig. (2-tailed) 
,943 ,879 ,155 ,174 ,789 ,465 ,943 ,207 ,708 ,123 ,924 ,155 ,609 ,387 ,943 ,962 ,465 ,017 ,233 ,207 ,155 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL11 

Pearson 
Correlation 

,184 ,045 -,150 .693** -,141 ,225 ,184 -,068 -,175 -,123 -,210 ,175 -,175 -,184 ,158 -,104 -,141 ,141 ,000 ,068 ,175 

Sig. (2-tailed) 
,367 ,827 ,464 ,000 ,492 ,268 ,367 ,740 ,392 ,549 ,303 ,392 ,392 ,367 ,440 ,612 ,492 ,492 1,000 ,740 ,392 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL12 

Pearson 
Correlation 

-,085 -,055 ,182 -,234 ,023 -,175 ,099 -,197 -,182 -.498** -,031 ,007 -,007 .455* ,085 ,066 -,175 -,023 -,234 -,123 ,007 

Sig. (2-tailed) 
,679 ,791 ,373 ,251 ,912 ,393 ,629 ,335 ,373 ,010 ,879 ,974 ,974 ,020 ,679 ,750 ,393 ,912 ,251 ,549 ,974 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL13 

Pearson 
Correlation 

,141 ,168 ,134 ,185 ,060 ,060 ,141 -,098 -,134 ,181 -,137 ,308 ,214 .408* ,042 -,149 -,136 ,136 ,000 ,098 -,040 

Sig. (2-tailed) 
,492 ,412 ,515 ,365 ,770 ,770 ,492 ,635 ,515 ,376 ,504 ,126 ,294 ,038 ,838 ,469 ,509 ,509 1,000 ,635 ,846 
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N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL14 

Pearson 
Correlation 

-,127 ,358 ,368 -,121 .584** .584** ,079 .480* -,173 ,222 ,105 ,368 .609** ,332 ,127 ,052 ,144 ,076 .434* .411* ,173 

Sig. (2-tailed) 
,538 ,073 ,064 ,555 ,002 ,002 ,701 ,013 ,398 ,276 ,609 ,064 ,001 ,097 ,538 ,800 ,483 ,712 ,027 ,037 ,398 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL15 

Pearson 
Correlation 

,030 .441* ,029 ,300 .520** .520** ,228 ,013 -,217 ,178 ,216 ,029 .535** -,030 -,030 ,020 ,098 -,098 ,000 .501** ,217 

Sig. (2-tailed) 
,883 ,024 ,889 ,136 ,006 ,006 ,262 ,949 ,287 ,385 ,290 ,889 ,005 ,883 ,883 ,922 ,635 ,635 1,000 ,009 ,287 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

S0AL16 

Pearson 
Correlation 

-,183 .545** .607** -,200 ,098 ,098 ,000 ,316 ,087 ,213 .404* ,260 ,260 ,365 ,000 ,361 ,098 .488* ,077 ,316 ,260 

Sig. (2-tailed) 
,372 ,004 ,001 ,327 ,635 ,635 1,000 ,116 ,674 ,296 ,041 ,199 ,199 ,067 1,000 ,070 ,635 ,011 ,709 ,116 ,199 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL17 

Pearson 
Correlation 

,030 -,234 ,217 -,133 -,114 -,114 ,030 ,184 -,029 -,284 ,216 ,029 ,159 ,167 -,030 ,281 ,309 ,325 ,167 ,329 ,217 

Sig. (2-tailed) 
,883 ,251 ,287 ,516 ,580 ,580 ,883 ,367 ,889 ,159 ,290 ,889 ,438 ,414 ,883 ,165 ,124 ,105 ,416 ,100 ,287 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL18 

Pearson 
Correlation 

,196 ,175 -,144 .410* ,257 .505** ,196 -,216 -,076 ,062 -,150 ,076 -,076 -,196 ,267 -,176 ,010 -,010 ,098 ,015 ,296 

Sig. (2-tailed) 
,337 ,393 ,483 ,038 ,205 ,009 ,337 ,289 ,712 ,762 ,465 ,712 ,712 ,337 ,187 ,389 ,963 ,963 ,635 ,940 ,142 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL19 

Pearson 
Correlation 

-,036 ,372 ,076 -,098 .752** .752** ,196 ,185 -,296 ,333 ,260 ,076 .584** ,036 ,036 ,129 ,257 -,010 ,293 .417* ,296 

Sig. (2-tailed) 
,863 ,061 ,712 ,635 ,000 ,000 ,337 ,365 ,142 ,097 ,199 ,712 ,002 ,863 ,863 ,529 ,205 ,963 ,147 ,034 ,142 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL20 

Pearson 
Correlation 

1 ,085 -,285 ,365 -,036 -,036 .567** -,130 ,079 ,019 -,207 ,127 ,079 -,133 -,133 -,198 ,196 ,036 -,183 ,130 ,332 

Sig. (2-tailed)  
,679 ,158 ,067 ,863 ,863 ,003 ,527 ,701 ,925 ,311 ,538 ,701 ,516 ,516 ,333 ,337 ,863 ,372 ,527 ,097 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL21 

Pearson 
Correlation 

,085 1 ,344 ,234 ,372 ,175 ,270 ,357 ,007 ,282 ,359 ,344 .533** ,099 -,085 ,178 -,023 ,220 -,078 .443* ,169 

Sig. (2-tailed) 
,679 

 
,085 ,251 ,061 ,393 ,182 ,073 ,974 ,163 ,072 ,085 ,005 ,629 ,679 ,384 ,912 ,279 ,705 ,023 ,410 
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N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL22 

Pearson 
Correlation 

-,285 ,344 1 -,330 ,076 ,076 ,127 .411* -,023 ,018 ,259 .609** ,173 .491* ,285 ,219 ,296 ,364 ,260 ,302 ,218 

Sig. (2-tailed) 
,158 ,085 

 
,100 ,712 ,712 ,538 ,037 ,913 ,929 ,201 ,001 ,398 ,011 ,158 ,282 ,142 ,068 ,199 ,134 ,285 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL23 

Pearson 
Correlation 

,365 ,234 -,330 1 -,098 -,098 ,365 -,253 -,121 -,085 -,146 ,121 -,121 -,365 ,110 -,072 -,098 ,098 -,200 ,253 ,121 

Sig. (2-tailed) 
,067 ,251 ,100 

 
,635 ,635 ,067 ,212 ,555 ,679 ,478 ,555 ,555 ,067 ,594 ,726 ,635 ,635 ,327 ,212 ,555 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL24 

Pearson 
Correlation 

-,036 ,372 ,076 -,098 1 .505** ,196 ,185 -,296 ,333 ,055 ,076 .584** ,036 ,036 ,129 ,257 -,257 ,098 .417* ,076 

Sig. (2-tailed) 
,863 ,061 ,712 ,635 

 
,009 ,337 ,365 ,142 ,097 ,789 ,712 ,002 ,863 ,863 ,529 ,205 ,205 ,635 ,034 ,712 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL25 

Pearson 
Correlation 

-,036 ,175 ,076 -,098 .505** 1 -,036 ,185 -,296 ,333 ,055 ,076 ,364 ,036 ,036 -,176 ,257 -,010 ,293 ,216 ,296 

Sig. (2-tailed) 
,863 ,393 ,712 ,635 ,009 

 
,863 ,365 ,142 ,097 ,789 ,712 ,068 ,863 ,863 ,389 ,205 ,963 ,147 ,289 ,142 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL26 

Pearson 
Correlation 

.567** ,270 ,127 ,365 ,196 -,036 1 ,058 -,127 ,019 -,015 ,332 ,079 ,083 ,300 ,088 ,196 ,267 ,183 ,318 ,332 

Sig. (2-tailed) 
,003 ,182 ,538 ,067 ,337 ,863 

 
,779 ,538 ,925 ,943 ,097 ,701 ,686 ,136 ,669 ,337 ,187 ,372 ,114 ,097 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL27 

Pearson 
Correlation 

-,130 ,357 .411* -,253 ,185 ,185 ,058 1 -,055 ,337 ,243 ,233 ,302 ,318 ,130 ,286 ,185 .417* .474* ,300 -,123 

Sig. (2-tailed) 
,527 ,073 ,037 ,212 ,365 ,365 ,779 

 
,790 ,092 ,232 ,252 ,134 ,114 ,527 ,157 ,365 ,034 ,014 ,136 ,548 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL28 

Pearson 
Correlation 

,079 ,007 -,023 -,121 -,296 -,296 -,127 -,055 1 -,259 -,077 -,218 -,173 -,285 -,285 -,219 -,076 -,144 -,087 -,302 ,173 

Sig. (2-tailed) 
,701 ,974 ,913 ,555 ,142 ,142 ,538 ,790 

 
,202 ,708 ,285 ,398 ,158 ,158 ,282 ,712 ,483 ,674 ,134 ,398 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL29 

Pearson 
Correlation 

,019 ,282 ,018 -,085 ,333 ,333 ,019 ,337 -,259 1 ,362 ,018 ,222 -,019 -,019 -,154 ,333 ,208 ,213 ,101 ,018 

Sig. (2-tailed) 
,925 ,163 ,929 ,679 ,097 ,097 ,925 ,092 ,202 

 
,069 ,929 ,276 ,925 ,925 ,453 ,097 ,308 ,296 ,623 ,929 
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N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL30 

Pearson 
Correlation 

-,207 ,359 ,259 -,146 ,055 ,055 -,015 ,243 -,077 ,362 1 -,105 ,287 ,207 ,015 -,010 ,260 ,355 ,243 .422* ,259 

Sig. (2-tailed) 
,311 ,072 ,201 ,478 ,789 ,789 ,943 ,232 ,708 ,069 

 
,609 ,155 ,311 ,943 ,962 ,199 ,075 ,233 ,032 ,201 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL31 

Pearson 
Correlation 

,127 ,344 .609** ,121 ,076 ,076 ,332 ,233 -,218 ,018 -,105 1 ,173 ,285 ,285 ,219 ,076 ,364 ,260 ,123 ,218 

Sig. (2-tailed) 
,538 ,085 ,001 ,555 ,712 ,712 ,097 ,252 ,285 ,929 ,609 

 
,398 ,158 ,158 ,282 ,712 ,068 ,199 ,548 ,285 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

S0AL32 

Pearson 
Correlation 

,079 .533** ,173 -,121 .584** ,364 ,079 ,302 -,173 ,222 ,287 ,173 1 ,332 -,285 ,052 ,144 ,076 ,087 .590** ,173 

Sig. (2-tailed) 
,701 ,005 ,398 ,555 ,002 ,068 ,701 ,134 ,398 ,276 ,155 ,398 

 
,097 ,158 ,800 ,483 ,712 ,674 ,002 ,398 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL33 

Pearson 
Correlation 

-,133 ,099 .491* -,365 ,036 ,036 ,083 ,318 -,285 -,019 ,207 ,285 ,332 1 ,133 ,198 ,036 .428* ,365 ,245 -,127 

Sig. (2-tailed) 
,516 ,629 ,011 ,067 ,863 ,863 ,686 ,114 ,158 ,925 ,311 ,158 ,097 

 
,516 ,333 ,863 ,029 ,067 ,227 ,538 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL34 

Pearson 
Correlation 

-,133 -,085 ,285 ,110 ,036 ,036 ,300 ,130 -,285 -,019 ,015 ,285 -,285 ,133 1 -,088 ,036 ,196 ,365 ,058 ,079 

Sig. (2-tailed) 
,516 ,679 ,158 ,594 ,863 ,863 ,136 ,527 ,158 ,925 ,943 ,158 ,158 ,516 

 
,669 ,863 ,337 ,067 ,779 ,701 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL35 

Pearson 
Correlation 

-,198 ,178 ,219 -,072 ,129 -,176 ,088 ,286 -,219 -,154 -,010 ,219 ,052 ,198 -,088 1 -,176 ,176 ,120 ,209 -,324 

Sig. (2-tailed) 
,333 ,384 ,282 ,726 ,529 ,389 ,669 ,157 ,282 ,453 ,962 ,282 ,800 ,333 ,669 

 
,389 ,389 ,558 ,305 ,107 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL36 

Pearson 
Correlation 

,196 -,023 ,296 -,098 ,257 ,257 ,196 ,185 -,076 ,333 ,260 ,076 ,144 ,036 ,036 -,176 1 ,238 ,293 .417* ,296 

Sig. (2-tailed) 
,337 ,912 ,142 ,635 ,205 ,205 ,337 ,365 ,712 ,097 ,199 ,712 ,483 ,863 ,863 ,389 

 
,241 ,147 ,034 ,142 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL37 

Pearson 
Correlation 

,036 ,220 ,364 ,098 -,257 -,010 ,267 .417* -,144 ,208 ,355 ,364 ,076 .428* ,196 ,176 ,238 1 .488* ,185 ,364 

Sig. (2-tailed) 
,863 ,279 ,068 ,635 ,205 ,963 ,187 ,034 ,483 ,308 ,075 ,068 ,712 ,029 ,337 ,389 ,241 

 
,011 ,365 ,068 
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N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL38 

Pearson 
Correlation 

-,183 -,078 ,260 -,200 ,098 ,293 ,183 .474* -,087 ,213 ,243 ,260 ,087 ,365 ,365 ,120 ,293 .488* 1 ,158 ,087 

Sig. (2-tailed) 
,372 ,705 ,199 ,327 ,635 ,147 ,372 ,014 ,674 ,296 ,233 ,199 ,674 ,067 ,067 ,558 ,147 ,011 

 
,440 ,674 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL39 

Pearson 
Correlation 

,130 .443* ,302 ,253 .417* ,216 ,318 ,300 -,302 ,101 .422* ,123 .590** ,245 ,058 ,209 .417* ,185 ,158 1 ,123 

Sig. (2-tailed) 
,527 ,023 ,134 ,212 ,034 ,289 ,114 ,136 ,134 ,623 ,032 ,548 ,002 ,227 ,779 ,305 ,034 ,365 ,440 

 
,548 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SOAL40 

Pearson 
Correlation 

,332 ,169 ,218 ,121 ,076 ,296 ,332 -,123 ,173 ,018 ,259 ,218 ,173 -,127 ,079 -,324 ,296 ,364 ,087 ,123 1 

Sig. (2-tailed) 
,097 ,410 ,285 ,555 ,712 ,142 ,097 ,548 ,398 ,929 ,201 ,285 ,398 ,538 ,701 ,107 ,142 ,068 ,674 ,548 

 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

SKORTOTAL 

Pearson 
Correlation 

,150 .602** .527** ,138 .503** .473* .519** .453* -,257 ,227 .413* .487* .621** .390* ,234 ,174 .412* .485* .449* .729** .460* 

Sig. (2-tailed) 
,465 ,001 ,006 ,502 ,009 ,015 ,007 ,020 ,205 ,264 ,036 ,012 ,001 ,049 ,250 ,396 ,036 ,012 ,021 ,000 ,018 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

 
Soal valid jika nilai rhitung (Pearson Correlation) > rtabel, dengan N= 26 maka  rtabel=0,388. Jadi, soal: 

Valid jika rhitung (Pearson Correlation) > 0,388 

Tidak valid jika rhitung (Pearson Correlation) < 0,388 
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Lampiran 22 

Hasil Uji Realibilitas 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.903 25 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

soal2 13.65 37.435 .326 .903 
soal3 13.62 37.206 .392 .901 
soal5 14.04 36.198 .516 .899 
soal6 13.65 35.755 .644 .896 
soal8 13.77 35.225 .675 .895 
soal9 13.81 35.282 .653 .896 

soal14 13.65 35.755 .644 .896 
soal15 13.69 36.622 .457 .900 
soal16 13.88 36.186 .489 .900 
soal19 13.58 36.334 .609 .897 
soal21 13.81 35.842 .555 .898 
soal22 14.12 36.266 .546 .898 
soal24 13.58 37.134 .439 .900 
soal25 13.58 37.214 .422 .901 
soal26 13.62 37.206 .392 .901 
soal27 14.00 36.480 .454 .900 
soal30 13.73 36.765 .416 .901 
soal31 14.12 36.906 .425 .901 
soal32 13.65 35.995 .598 .897 
soal33 14.15 37.335 .367 .902 
soal36 13.58 37.374 .389 .901 
soal37 14.19 37.042 .458 .900 
soal38 13.88 36.586 .422 .901 
soal39 13.77 35.225 .675 .895 
soal40 14.12 37.146 .380 .902 
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Lampiran 23 

Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Diketahui Jumlah siswa (N) = 26 

Keterangan Jumlah siswa 
menjawab benar (B) 

Indeks Kesukaran 
(I) = B/N Kategori 

Soal 1 23 0,88 Mudah 
Soal 2 19 0,73 Mudah 
Soal 3 20 0,77 Mudah 
Soal 4 23 0,88 Mudah 
Soal 5 9 0,35 Sedang 
Soal 6 19 0,73 Mudah 
Soal 7 23 0,88 Mudah 
Soal 8 16 0,62 Sedang  
Soal 9 15 0,58 Sedang 

Soal 10 17 0,65 Sedang 
Soal 11 24 0,92 Mudah 
Soal 12 12 0,46 Sedang 
Soal 13 19 0,73 Mudah 
Soal 14 19 0,73 Mudah 
Soal 15 18 0,69 Sedang 
Soal 16 13 0,50 Sedang 
Soal 17 18 0,69 Sedang 
Soal 18 21 0,81 Mudah 
Soal 19 21 0,81 Mudah 
Soal 20 20 0,77 Mudah 
Soal 21 15 0,58 Sedang 
Soal 22 7 0,27 Sukar 
Soal 23 25 0,96 Mudah 
Soal 24 21 0,81 Mudah 
Soal 25 21 0,81 Mudah 
Soal 26 20 0,77 Mudah 
Soal 27 10 0,38 Sedang 
Soal 28 19 0,73 Mudah 
Soal 29 22 0,85 Mudah 
Soal 30 17 0,65 Sedang 
Soal 31 7 0,27 Sukar 
Soal 32 19 0,73 Mudah 
Soal 33 6 0,23 Sukar 
Soal 34 6 0,23 Sukar 
Soal 35 23 0,88 Mudah 
Soal 36 21 0,81 Mudah 
Soal 37 5 0,19 Sukar 
Soal 38 13 0,5 Sedang 
Soal 39 16 0,62 Sedang 
Soal 40 7 0,27 Sukar 
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Lampiran 24 

 
Hasil Analisis Daya Beda Soal 

Nomor 
soal  BA PA=BA/JA BB PB=BB/JB PA-PB Kategori 

1 11 0,85 12 0,92 -0,1 Negatif 
2 12 0,92 7 0,54 0,38 Cukup 
3 12 0,92 8 0,62 0,31 Cukup 
4 11 0,85 12 0,92 -0,1 Negatif 
5 6 0,46 1 0,08 0,23 Cukup 
6 12 0,92 7 0,54 0,38 Cukup 
7 11 0,85 12 0,92 -0,1 Negatif 
8 13 1 3 0,23 0,77 Sangat Baik 
9 11 0,85 4 0,31 0,54 Baik 

10 9 0,69 8 0,62 0,08 Jelek 
11 13 1 11 0,85 0,2 Jelek 
12 6 0,46 5 0,38 0,08 Jelek 
13 8 0,62 4 0,31 0,31 Cukup 
14 12 0,92 2 0,15 0,38 Cukup 
15 11 0,85 7 0,54 0,31 Cukup 
16 9 0,69 4 0,31 0,38 Cukup 
17 11 0,85 7 0,54 0,31 Cukup 
18 12 0,92 9 0,69 0,23 Jelek 
19 12 0,92 9 0,69 0,23 Jelek 
20 11 0,85 9 0,69 0,15 Jelek 
21 11 0,85 1 0,08 0,54 Baik 
22 6 0,46 4 0,31 0,38 Cukup 
23 13 1 12 0,92 0,08 Jelek 
24 12 0,92 9 0,69 0,23 Cukup 
25 12 0,92 9 0,69 0,23 Cukup 
26 12 0,92 6 0,46 0,31 Cukup 
27 7 0,54 3 0,23 0,31 Cukup 
28 9 0,69 10 0,77 -0,1 Negatif 
29 11 0,85 11 0,85 0 Jelek 
30 11 0,85 8 0,62 0,38 Cukup 
31 5 0,38 7 0,54 0,23 Cukup 
32 12 0,92 7 0,54 0,38 Cukup 
33 5 0,38 1 0,08 0,31 Cukup 
34 4 0,31 2 0,15 0,15 Jelek 
35 12 0,92 11 0,85 0,08 Jelek 
36 12 0,92 9 0,69 0,23 Cukup 
37 4 0,31 3 0,23 0,23 Cukup 
38 8 0,62 5 0,38 0,23 Cukup 
39 13 1 3 0,23 0,77 Sangat Baik 
40 5 0,38 2 0,15 0,23 Cukup 
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Keterangan: 
BA =  Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

JA =  Banyaknya peserta kelompok atas = 13 orang  

BB  =  Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

JB  =  Banyaknya peserta kelompok bawah = 13 orang 

PA  =  BA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB  =  BB  = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 
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Lampiran 25 

 

SOAL HASIL BELAJAR SISWA 

Mata Pelajaran : SBK 

Kelas/ Semester : V (Lima) 

Waktu  : 45 menit 

 

PETUNJUK: 

1. Kerjakan soal pilihan ganda di bawah ini secara individu dan dilarang bekerja 

sama. 

2. Cermati tiap soal, dan telitilah dalam menjawab. 

3. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d untuk jawaban yang benar. 

PILIHAN GANDA 

1. Gambar ilustrasi adalah …. 

a. gambar yang dipergunakan untuk menjelaskan atau menceritakan suatu 

kejadian atau peristiwa  

b. gambar yang berbentuk hiasan bidang atau menghias benda 

c. gambar yang mencerminkan ungkapan perasaan tertentu yang dilakukan 

secara bebas dan bersifat individual 

d. gambar yang dibuat dengan jari, dengan tiupan, dengan tarikan benang dan 

dengan teknik INKBLOT   

KUNCI JAWABAN : A 

2. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No. Gambar ilustrasi 

1. 

2. 

3. 

4. 

Cover majalah 

Realis 

Vignette 

Dekoratif 

 Yang bukan merupakan jenis gambar ilustrasi yaitu…. 

a. 1 dan 2     c. 2 dan 3 

b. 1 dan 3     d. 2 dan 4 
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KUNCI JAWABAN : D 

3. Salah satu alat yang digunakan untuk menggambar ilustrasi yaitu.... 

a. pisau     c.  gunting 

b. pensil  d.  korek api 

KUNCI JAWABAN : B 

4. Berikut ini yang bukan merupakan bahan untuk menggambar ilustrasi yaitu.... 

a. tinta     c. kuas cat air 

b. kertas gambar    d. cat air 

KUNCI JAWABAN : C 

5. Berikut ini yang merupakan unsur utama gambar ilustrasi yaitu.... 

a. manusia, alam semesta, bulan  

b. bulan, bintang, alam semesta 

c.  manusia, binatang,tumbuhan 

d.  bulan, bintang, tumbuhan 

KUNCI JAWABAN : C 

6. Corak gambar ilustrasi yang diwujudkan dengan cara menstiril atau 

mengubah bentuk yang ada di alam tanpa meninggalkan ciri khasnya 

disebut…. 

a. realis     c. karikatur 

b. dekoratif    d. kartun 

KUNCI JAWABAN : B 

7. Gambar ilustrasi di samping menggunakan 

corak yang    disebut…. 

a. realis   c. dekoratif 

b. karikatur   d. kartun 

 

 

KUNCI JAWABAN : C 
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8. Perhatikan gambar di bawah ini! 

  1.    2. 

 

 

  3.   4. 

 

 Urutan gambar alur pembuatan sketsa wajah yang benar yaitu.... 

a.  4, 1, 2, 3    c. 4, 2, 3, 1 

b.  4, 2, 1, 3    d. 4, 3, 2, 1 

KUNCI JAWABAN : B 

9. Jenis gambar ilustrasi yang terdiri dari rangkaian gambar yang satu dengan 

lainnya saling melengkapi dan  mengandung suatu cerita lucu atau jenaka 

disebut.... 

a.  komik     c. vignette 

b.  cover majalah    d. iklan produk 

KUNCI JAWABAN : A 

10. Perhatikan tabel di bawah ini ! 

No Corak 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ekspresionisme 

Truth 

Impresionisme 

Abstrakisme 

Tabel diatas merupakan daftar jenis corak pewarnaan tidak realis, kecuali.... 

a. abstrakisme    c. truth 

b. impresionisme    d. ekspresionisme 

KUNCI JAWABAN : C 

11. Dalam proses menggambar ilustrasi, setelah menemukan gagasan, langkah 

selanjutnya yaitu.... 

a. membuat sketsa   c. pewarnaan  

b. menyiapkan alat dan bahan  d. penyempurnaan 

KUNCI JAWABAN : A 
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12. Di bawah ini gambar ilustrasi yang menggunakan teknik siluet yaitu…. 

a.                                               c.   

 

 

  

b.                                       d.    

 

 

 

KUNCI JAWABAN : B 

13. Perhatikan gambar di bawah ini! 

         

 

 

   1  2  3  4 

 Yang merupakan hasil gambar dengan menggunakan teknik half tone 

ditunjukkan dengan nomor…. 

a. 1     c. 3 

b. 2     d. 4 

KUNCI JAWABAN : B 

14. Berikut ini  bukan sumber tercetak yang didalamnya terdapat gambar ilustrasi 

yaitu …. 

a. buku cerita    c. buku tulis 

b. surat kabar    d. majalah 

KUNCI JAWABAN : C 

15. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan menggambar ilustrasi yaitu.... 

a. untuk memperjelas suatu pengertian     

b. untuk melengkapi suatu cerita 

c. untuk menumbuhkan daya imajinasi 

d. untuk penjelasan visual dari suatu tulisan 

KUNCI JAWABAN : C 
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16. Bahan pewarnaan yang cocok dalam menggambar ilustrasi yaitu…. 

a. cat kayu    c. cat air 

b. cat tembok    d. cat minyak 

KUNCI JAWABAN : C 

17. Perhatikan tabel di bawah ini! 

No Unsur 

1 

2 

3 

4 

Kaleng 

Warna 

Tekstur 

Botol 

 Dari tabel di atas, yang bukan merupakan unsur-unsur rupa ditunjukkan 

dengan nomor.... 

a. 1 dan 3     c. 2 dan 3 

b. 1 dan 4     d. 2 dan 4 

KUNCI JAWABAN : B 

18. Unsur ruang adalah…. 

a.  tampang, potongan, bentuk suatu objek   

b.  unsur rupa yang memberikan nusansa bagi terciptanya karya seni 

c.  sifat atau kualitas nilai raba dari suatu permukaan 

d.  unsur yang menunjukkan kesan keluasan, kedalaman, cekungan, jauh dan 

dekat 

KUNCI JAWABAN : D 

19. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

      

   

   1  2  3  4 

 Yang merupakan gambar ilustrasi bertema binatang dan kehidupannya 

ditunjukkan dengan nomor…. 

a. 1, 2 dan 3  c. 1, 3 dan 4 

b. 1, 2 dan 4  d. 2,3 dan 4 

KUNCI JAWABAN : C 
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20. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1. memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita 

2. memperindah tulisan 

3. mengkomunikasikan cerita 

4. menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia 

5. memberikan kesan indah pada cerita 

 Dari pernyataan di atas, yang bukan merupakan fungsi gambar ilustrasi yaitu 

nomor.... 

a. 1 dan 3   c. 2 dan 4 

b. 1 dan 4   d. 2 dan 5 

KUNCI  JAWABAN : D 
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Lampiran 26 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
U P T DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BOBOTSARI 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 DAGAN 
Jl. Raya Dagan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten  Purbalingga   53353 

 

HASIL BELAJAR KELAS EKSPERIMEN (VB) 
 

No. NIS Nama Siswa Nilai Produk 
Gambar Nilai Tertulis 

1 2528 Nita Afiani 84,38 55 
2 2589 Agus Priyatin 81,25 70 
3 2596 Fajar Widodo 84,38 75 
4 2597 Feren Fran Setianto 78,13 85 
5 2636 Niken Tri Utami 84,38 90 
6 2638 Adi Mutio 84,38 80 
7 2639 Albar 84,38 75 
8 2640 Ali Febru Nurhabib 87,5 85 
9 2642 Angga Syaefulloh 87,25 95 

10 2643 Dian Triningsih 84,38 75 
11 2644 Emi Masara 87,5 80 
12 2645 Faiz Nur Fauzi 93,75 95 
13 2648 Intan Riskiyana 87,5 70 
14 2649 Margianto 78,13 70 
15 2650 Nabila Defi Aniati 90,63 80 
16 2651 Nur Rohman 81,25 85 
17 2652 Nur Rohim 81,5 70 
18 2653 Pandu Muhti 90,63 85 
19 2654 Riyanto 84,38 75 
20 2664 Vika Ulfaningsih 93,75 90 
21 2665 Yogi Riyanto 78,13 45 
22 2730 Gita Dewi Aprillia 87,5 100 

Jumlah 1875,06 1730 
Rata-Rata 85,23 78,64 

 

Kepala Sekolah       
SD Negeri 1 Dagan      Guru Kelas V B 
 

     

Nurhayati, S.Pd     Umi Maryani, S.Pd 
19590324 197802 2 002 
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Lampiran 27 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
U P T DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BOBOTSARI 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 DAGAN 
Jl. Raya Dagan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten  Purbalingga   53353 

 

NILAI HASIL BELAJAR KELAS KONTROL (V A) 
 

No. NIS Nama Siswa Nilai Produk 
Gambar Nilai Tertulis 

1 2580 Tyas Nur Anisa 78,13 75 
2 2551 Agus Sumanto 81,25 75 
3 2559 Abdillah Junaedi 93,75 70 
4 2560 Anggit Aji Karipto 75 45 
5 2582 Wahyu Setyawan 78,13 60 
6 2613 Adnan Noris Saputra 81,25 75 
7 2614 Agus Suwanto 90,63 85 
8 2615 Aditya Arifin 84,38 75 
9 2617 Apriliana 81,25 70 

10 1618 Adhelia Naturaly 75 65 
11 2619 Dedi Riyadi 84,38 70 
12 2620 Febi Wulandari 78,13 80 
13 2621 Fiki Fanesa 78,13 70 
14 2622 Firdyan Romadhon 81,25 75 
15 2624 Ginari Setyawati 78,13 75 
16 2625 Linda Rahmawati 84,38 100 
17 2626 Meilan Karim 87,5 95 
18 2631 Sahabat Baruno 78,13 75 
19 2633 Tiyo Anjani 81,25 45 
20 2634 Vivi Anggraeni 78,13 75 

   21 2728 Rahmawati Himmatul 84,38 80 
22 2787 Fatihatun Rohmah   81,25 50 

Jumlah 1793,81 1585 
Rata-Rata 81,54 72,05 

 

Kepala Sekolah       
SD Negeri 1 Dagan      Guru Kelas V B 
 

     

Nurhayati, S.Pd     Eko Diyatmi, S.Pd.SD 
19590324 197802 2 002    19700515 200212 2 008 
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Lampiran 28 
Hasil Uji Normalitas dan Uji Homogenitas Data Pretest 
 
Uji Normalitas Data Pretest 
 

Tests of Normality 

 

Kelompok 

Kolmogorov-Smirnova 

 Statistic Df Sig. 

Nilai KELAS EKSPERIMEN .154 22 .191 

KELAS KONTROL .174 22 .081 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

Berdasarkan tabel data di atas, dapat diketahui nilai signifikansi kelas 

eksperimen= 0,191 dan kelas kontrol=0,081. Angka kedua signifikansi tersebut 

lebih dari 0,05 (0,191 > 0,05) dan (0,081>0,05), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. 

 

Uji Homogenitas Pretest 

Uji Levene 

    Levene's Test for Equality of 
Variances     

    
F Sig. 

Nilai 
Pretes 

Equal variances 
assumed 

.000 .989 

Equal variances not 
assumed     

 

Berdasarkan tabel data di atas, dapat diketahui nilai signifikansi = 0,989. 

Angka tersebut lebih dari 0,05 (0,989 > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data nilai pretes tersebut homogen 
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Lampiran 29 
Hasil Uji Kesamaan Rata-rata 
 

Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 

  
 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  
t Df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference Lower Upper 

nilai Equal 

variances 

assumed 

1.593 42 .119 8.182 5.137 -2.186 18.549

Equal 

variances 

not 

assumed 

1.593 41.965 .119 8.182 5.137 -2.186 18.550

  

Berdasarkan tabel data di atas, dapat diketahui nilai signifikansi = 0,119. 

Angka signifikansi tersebut lebih dari 0,05 (0,119 > 0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan awal antara kelas kontrol 

dengan kelas eksperimen. Dari data tersebut, kemampuan kelas eksperimen dan 

kelas kontrol setara sehingga dapat digunakan sebagai penelitian. 
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Lampiran 30 
Hasil Uji Normalitas dan Uji Homogenitas Data Postest 
 
Uji Normalitas Data Posttest 
 

Tests of Normality 

 

Kelompok 

Kolmogorov-Smirnova 

 Statistic Df Sig. 

Nilai KELOMPOK EKSPERIMEN .116 22 .200* 

KELOMPOK KONTROL .170 22 .098 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
 

Berdasarkan tabel data di atas, dapat diketahui nilai signifikansi kelas 

eksperimen= 0,200 dan kelas kontrol=0,098. Angka kedua signifikansi tersebut 

lebih dari 0,05 (0,200 > 0,05) dan (0,098>0,05), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data nilai postest kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. 

 
Uji Homogenitas Data Posttest 
 

Uji Levene 

    Levene's Test for Equality of 
Variances     

    
F Sig. 

Nilai 
Pretes 

Equal variances 
assumed 

.067 .796 

Equal variances not 
assumed     

 
 Berdasarkan tabel data di atas, dapat diketahui nilai signifikansi = 0,796. 

Angka tersebut lebih dari 0,05 (0,796 > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data nilai postest tersebut homogen. 
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Lampiran 31 

Hasil Uji Hipotesis 

T-Test 

Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 

  
 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  
t Df 

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference Lower Upper 

nilai Equal 

variances 

assumed 

2.142 42 .038 5.13727 2.39820 .29750 9.97705

Equal 

variances 

not 

assumed 

2.142 41.992 .038 5.13727 2.39820 .29747 9.97707

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel sebanyak 44 orang, 

maka nilai derajat kebebasan (dk) = n – 2 = 44 – 2 = 42 dan taraf kesalahan 5% 

untuk uji 2 fihak maka dapat diketahui nilai ttabel = 2,000. Berdasarkan tabel data 

di atas, dapat diketahui bahwa nilai thitung = 2,142 dan signifikansinya sebesar 

0,038. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa 2,142 > 2,000 atau 

thitung  > ttabel dan 0,038  < 0,05 atau nilai signifikansi  < 0,05. Berdasarkan 

ketentuan yang berlaku untuk pengujian hipotesis, maka Ho ditolak. Jadi, 

kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada perbedaan hasil belajar yang signifikan 

antara siswa pada kelas yang menggunakan media gambar ilustrasi dan yang 

tidak. 
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Lampiran 32 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

1. Kelas Eksperimen 

 

1.1 Guru menyampaikan materi 

 

1.2 Demonstrasi 
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1.3 Siswa menggambar ilustrasi 

 

1.4 Penggunaan media gambar ilustrasi 
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1.5 Produk gambar siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 
 

 
 

2. Kelas Kontrol 

 

2.1 Guru menyampaikan materi 

 

 

2.2 Demonstrasi 
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2.3 Siswa menggambar ilustrasi 

 

 

2.4 Produk gambar siswa 
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PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
U P T DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BOBOTSARI 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 DAGAN 
Jl. Raya Dagan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten  Purbalingga   53353 

 

SURAT KETERANGAN  

     Nomor : 421.2/007/2013 

  

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Nurhayati, S.Pd 

NIP   : 19590324 197802 2 002 

Jabatan  : Kepala Sekolah 

Satuan Kerja  : SD Negeri 1 Dagan  Kab. Purbalingga 

 

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 

Nama   : Itsna Oktaviyanti 

NIM   : 1401409128 

Prodi/ Jurusan  : S1 FRESH/ PSGD UNNES  

 

Telah melaksanakan uji coba soal pada tanggal 25 Maret 2013. 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

       Purbalingga, 26 Maret 2013 

       Kepala Sekolah 

 

 

     

  Nurhayati, S.Pd 

` 19590324 197802 2 002 

  

 



230 
 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
U P T DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BOBOTSARI 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 DAGAN 
Jl. Raya Dagan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten  Purbalingga   53353 

 

SURAT KETERANGAN  

      Nomor : 421.2/008/2013 

  

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Nurhayati, S.Pd 

NIP   : 19590324 197802 2 002 

Jabatan  : Kepala Sekolah 

Satuan Kerja  : SD Negeri 1 Dagan Kab. Purbalingga 

 

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 

Nama   : Itsna Oktaviyanti 

NIM   : 1401409128  

Prodi/ Jurusan  : S1 FRESH/ PSGD UNNES  

 

Telah melaksanakan Penelitian Eksperimen sebagai bahan skripsi pada tanggal  2 

April - 8 April 2013 di kelas V SD Negeri 1 Dagan Kabupaten Purbalingga. 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

       Purbalingga, 8 April 2013 

       Kepala Sekolah 

 

 

       Nurhayati, S.Pd 

` 19590324 197802 2 002 

 

 

 



231 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 
Jakarta: Rineka Cipta 

 
                                  . 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara 
 
Arsana, Banu. 2012. Gambar Ilustrasi. Available at  http://p4tksbjogja.com/index. 

php?option=com_content&view=article&id=231:gambar-ilustrasi&catid= 
69:seni [accessed 04/01/13] 

 
Arsyad, Azhar. 2011. Media Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada 
 
Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. Standar Isi untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah. Jakarta: Depdiknas. 
 
_____. 2007. Pedoman Penilaian Hasil Belajar di Sekolah Dasar. Jakarta: 

Depdiknas. 
 
_____. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 

2007 tentang Standar Proses. Jakarta: Depdiknas. 
 
Bunscoile, Curaclam. (1991). Visual Art. Ireland: The Stationery Office. Online. 

Available at http://www.ncca.ie/uploadedfiles/Curriculum/VisArt_ 
Curr.pdf [accessed 04/02/13] 

 
Goetoeja, Z.S. dkk. 2006. Pendidikan Seni Rupa. Bandung: UPI Press 
 
Hamalik, Oemar. 2011. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara 
 
Hartiti, R. T. 2009. Developing of Assesment Instrument for Children’s Painting 

in Elementary School. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 
 
Herawati, I.H. dan Iriaji. 1998. Pendidikan Seni Rupa. Jakarta. Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
 
Hernawan, A.H. dkk. 2008. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. 

Jakarta: Universitas Terbuka 
 
Hidayat, Rahmat. 2010. Peningkatan Keterampilan Menulis Siswa Melalui 

Penggunaan Media Gambar Ilustrasi :Penelitian Tindakan Kelas Terhadap 
Siswa Kelas XI IPA SMA Kartika Siliwangi 2. Skripsi Jurusan Pendidikan 
Bahasa Jerman Universitas Pendidikan Indonesia. 

 



232 
 

 
 

Irenius, Mario.  2011. Gambar ilustrasi. Available at http://ilmufakta.blogspot. 
com /2011/03/ gambar-ilustrasi.html. [accessed 04/01/13] 

 
Mufidah, Siti Fauziatul. 2010. Pemanfaatan media gambar ilustrasi untuk 

meningkatkan kemampuan menulis puisi pada siswa kelas III MI. Miftahul 
Huda 1 Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Skripsi jurusan 
PGSD Universitas Negeri Malang. 

 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 
 
Poerwanti, Endang, dkk. 2008. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Direktorat 

Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 
 
Power, B., & Klopper, C. 2001. The classroom practice of creative arts education 

in NSW primary schools: A descriptive account. International Journal of 
Education & The Arts, 12(11). Online. Available at 
http://www.ijea.org/v12n11/v12n11/v12n11.pdf (accessed 17/12/2012) 

 
Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS. Yogyakarta: 

Mediakom 
 
Purwanti, Sofiana Endang. 2010. Peningkatan Kemampuan Menulis Sederhana 

Melalui Media Gambar Ilustrasi Pada Siswa Kelas II SDN Kauman Bangil. 
Skripsi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan 
Kependidikan Sekolah Dasar dan Pra Sekolah, Fakulas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Malang. 

 
Rifa’i, A. dan C.T. Anni. 2012. Psikologi Pendidikan. Semarang: Universitas 

Negeri Semarang 
 
Rohani, Ahmad. 1997. Media Instruksional Edukatif. Jakarta: Rineka Cipta 
 
Rusmono. 2012. Strategi Pembelajaran dengan Problem Based Learning Itu 

Perlu. Bogor. Ghaila Indonesia 
 
Sadiman, A.S. dkk. 1986. Media Pendidikan. Jakarta: Pustekkom Dikbud dan CV. 

Rajawali 
 
Santyasa, I Wayan. 2007. Landasan Konseptual Media Pembelajaran. Singaraja: 

Undiksha Press 
 
Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi. Jakarta: Rineka 

Cipta 
 
Soepratno. 1985. Pendidikan Seni Rupa. Semarang. Aneka Ilmu 



233 
 

 
 

Sudjana, N. dan A. Rifa’i. 2005. Media Pengajaran. Bandung: Sinar Baru 
Algensindo 

 
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta 
 
                . 2011. Metodologi Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: 

Alfabeta 
 
Sugono, Dendy. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa 
 
Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: 

Remaja Rosdakarya Suprijono, Agus. 2011. Cooperative Learning. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

 
Sumanto. 2006. Pengembangan Kreatifitas Seni Rupa Anak SD. Jakarta: 

DirjenDikti 
 
Suprijono, Agus. 2011. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Belajar 
 
Susanti, Makhidah.  2009.  Meningkatkan Keterampilan Menulis Deskripsi 

Melalui Penggunaan Media Gambar Ilustrasi dan foto Siswa Kelas IV MI 
Miftahul Ulum Bandaran Pasuruan.  Skripsi, Program Studi PGSD Jurusan 
KSDP Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. 

 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Available at 

http://www.dpr.go.id/id/uu‐dan‐ruu/uud45. [accessed 02/03/2013] 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Available at http://www.google.com/webhp? 
source=searcapp.  [accessed 20/12/2012] 

 
Wulandari, Putri dan Sumarsono. 2012. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Menggambar Ilustrasi Melalui Model Kooperatif Metode Drill Kelas V SD 
N No.105280 Desa Lama Kec. Hamparan Perak T.A.  

 
Yonny, Acep, dkk. 2010. Menyusun Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta: 

Familia 
 
Yusfy. 2011. Pengertian Aktivitas Belajar. Available at 

http://id.shvoong.com/social‐sciences/education/2241185‐pengertian‐
aktivitas‐belajar/. [accessed 03/02/2013] 

 

 

 


