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ABSTRAK 
 

Awaludin, Asep. 2013. Pembelajaran Menggambar Ilustrasi di Kelas V SD 
Negeri Brebes 14. Skripsi Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Syakir, M.Sn., 
pembimbing II: Drs. Aryo Sunaryo, M.Pd. 

Kata Kunci : Pembelajaran, Pembelajaran Seni Rupa, Menggambar Ilustrasi  
 
 Pembelajaran menggambar ilustrasi di Sekolah Dasar memiliki peranan 
penting dalam pengembangan kreativitas dan imajinasi siswa. Khususnya bagi 
siswa kelas V yang berada pada kisaran usia 10-11 tahun, termasuk dalam fase 
perkembangan awal realisme berdasarkan karakteristik gambarnya. Oleh karena 
itu peneliti terpanggil untuk meneliti pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas 
V SD Negeri Brebes 14. Melihat kenyataannya di SD Negeri Brebes 14 terdapat 
seorang guru yang mengajar mata pelajaran SBK yang tidak seperti sekolah dasar 
pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan pembelajaran menggambar 
ilustrasi di kelas V SD Negeri Brebes 14, (2) bagaimana hasil karya siswa kelas V 
SD Negeri Brebes 14 dalam pembelajaran menggambar ilustrasi, (3) faktor apa 
yang menjadi pendukung dan penghambat pembelajaran menggambar ilustrasi di 
kelas V SD Negeri Brebes 14.  
 Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data 
dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. 
 Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembelajaran menggambar 
ilustrasi di kelas V SD Negeri Brebes 14 dilakukan melalui tiga tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam perencanaan guru menyusun 
rancangan pembelajaran, namun rancangan tersebut masih belum sesuai dengan 
pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan guru. Dalam pelaksanaan guru 
menggunakan beberapa metode. Metode ceramah dalam menyampaikan materi 
pembelajaran yang diselingi dengan tanya jawab kepada siswa. Metode 
demonstrasi, guru dengan memberikan contoh teknik membuat bentuk gambar 
hewan. Metode penugasan, siswa ditugaskan guru untuk membuat gambar 
ilustrasi menggunakan referensi dari buku bergambar ilustrasi hewan yang ada di 
perpustakaan. Metode penugasan yang dilakukan guru menjadikan siswa dalam 
berkarya gambar ilustrasi cenderung mencontoh pada gambar yang sudah ada, 
akibatnya kreativitas dan imajinasi siswa belum dapat berkembang. Terlihat siswa 
antusias dalam mengikuti pembelajaran ketika diarahkan guru menuju 
perpustakaan. Hasil karya siswa kelas V SD Negeri Brebes 14 dalam 
pembelajaran menggambar ilustrasi menunjukkan hasil yang cukup baik. 
Berdasarkan nilai rata-rata gambar ilustrasi siswa kelas V yang telah dinilai guru 
diperoleh rata-rata 80. Faktor pendukung pembelajaran menggambar ilustrasi 
meliputi siswa antusias mengikuti pembelajaran, adanya guru pelajaran SBK, 
sumber belajar yang disediakan sekolah, pemanfaatan lingkungan sekolah. Faktor 
penghambat pembelajaran menggambar ilustrasi meliputi adanya siswa yang 
masih susah diatur dan kurang bersungguh-sungguh dalam berkarya, pemanfaatan 
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sumber belajar ketika berkarya yang kurang tepat bagi siswa, ruang perpustakaan 
tidak cukup luas. 
 Saran yang diberikan peneliti: (1) pihak sekolah hendaknya dapat 
mengawasi dan terus mendukung dalam kebutuhan pengembangan pembelajaran 
menggambar ilustrasi di sekolah, (2) guru hendaknya lebih cermat dalam 
menentukan strategi pembelajaran yang tepat agar siswa lebih dapat 
mengembangkan kreativitas dan imajinasinya ketika berkarya gambar ilustrasi, 
(3) guru diharapkan untuk lebih kreatif dalam memilih media pembelajaran yang 
tepat agar dapat menarik minat siswa saat guru menyampaikan materi 
pembelajaran menggambar ilustrasi 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) termasuk dalam 

mata pelajaran yang wajib diberikan di Sekolah Dasar. Di dalam mata pelajaran 

SBK terdapat pembelajaran Seni Rupa. Pembelajaran Seni Rupa di dalam mata 

pelajaran SBK termasuk dalam kelompok mata pelajaran estetika. Menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, cakupan kelompok mata pelajaran estetika, tertulis sebagai berikut: 

Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan 
sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi 
keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan 
keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam 
kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, 
maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan 
kebersamaan yang harmonis. 

 
 Pembelajaran Seni Rupa di Sekolah Dasar tidak dapat lepas dari kegiatan 

berkreasi. Berkreasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam 

pembelajaran Seni Rupa, selain juga terdapat pembelajaran tentang mengapresiasi 

karya. Dalam kurikulum pendidikan seni rupa yang dikembangkan oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di dalamnya berisi mengenai Standar 

Kompetensi (SK) mengapresiasi karya seni rupa (apresiasi) dan mengekspresikan 

diri melalui karya seni rupa (kreasi). Menurut Depdiknas (2006:7) Pelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan khususnya seni rupa, mendidik siswa Sekolah Dasar 
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untuk menggali kreativitas dalam berkesenian seperti mengapresisasi karya seni 

rupa dan berkarya seni rupa, salah satunya adalah kreativitas dalam berkarya dan 

berimajinasi. 

 Kegiatan berkreasi memungkinkan siswa untuk mampu menuangkan ide 

dan kreasinya ke dalam bentuk karya. Keunikan pembelajaran dalam kegiatan 

berkreasi, siswa mendapat pengalaman belajar yang sama namun produk yang 

dihasilkan dapat berbeda. Hal ini dikarenakan kebebasan berekspresi dalam 

menuangkan ide atau gagasan ke dalam suatu karya antara siswa yang satu dengan 

yang lainnya diberi peluang berkarya yang seluas-luasnya sehingga menghasilkan 

produk atau karya siswa berbeda-beda. Hal yang serupa dikatakan Syafi’i 

(2006:17) yang menegaskan bahwa pembelajaran Seni Rupa memungkinkan anak 

untuk menghasilkan produk atau karya yang berbeda dengan temannya. Anak atau 

siswa menjadi terbiasa atau mengalami proses pembiasaan untuk berbeda. Kondisi 

ini pada jangka panjang akan berkontribusi pada penghargaan perbedaan 

pendapat, toleransi, dan sikap dalam berdemokrasi.   

Kegiatan berkarya seni rupa pada mata pelajaran SBK di SD salah satunya 

melalui kegiatan menggambar. Dalam Standar Kompetensi mengekspresikan diri 

melalui karya seni rupa di jenjang SD kelas V terdapat sejumlah Kompetensi 

Dasar yang berkaitan dengan kegiatan menggambar. Adapun Kompetensi Dasar 

tersebut mencakup kegiatan menggambar ilustrasi salah satunya yang tertuang 

pada semester gasal yang berbunyi “mengekspresikan diri melalui gambar 

ilustrasi dengan tema hewan dan kehidupannya”. 
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Berdasarkan Kompetensi Dasar yang disebutkan di atas, menggambar 

ilustrasi bagi siswa kelas V Sekolah Dasar dapat berperan sebagai kegiatan 

memperoleh pengalaman kreatif. Dengan siswa memperoleh pengalaman kreatif 

diupayakan dapat muncul suatu gagasan baru. Menurut Syafi’i (2006:14) dengan 

seringnya siswa memunculkan gagasan-gagasan baru pada akhirnya mereka dapat 

senantiasa mencari peluang dan terobosan ketika hidup di masyarakat kelak. Oleh 

karena itu, pelajaran menggambar ilustrasi memiliki peranan yang penting bagi 

pertumbuhan dan perkembangan siswa salah satunya dengan cara merangsang 

kreativitas dan imajinasinya. 

Pelajaran menggambar ilustrasi bagi siswa juga dapat difungsikan sebagai 

proses belajar memecahkan masalah. Siswa mulai dihadapkan pada masalah 

penggunaan bahan dan alat untuk ditetapkan teknik serta pemunculan ide atau 

gagasan dalam pembuatan karya gambar ilustrasi. Berikut paparan menurut 

Syafi’i (2006:17) terkait pembelajaran Seni Rupa yang dapat dihubungkan dengan 

kegiatan menggambar ilustrasi, menyatakan bahwa:  

Belajar kreatif adalah belajar memecahkan masalah. Dalam pembelajaran 
Seni Rupa siswa senantiasa dihadapkan pada suatu masalah. Masalah 
dapat berkenaan dengan bahan, alat, teknik, maupun ide. Siswa belajar 
mengatasi masalah pengolahan bahan, pemilihan alat, penggunaan teknik 
serta mengeksplorasikan ide atau gagasannya. Jika hal ini juga telah 
terbiasakan dalam pembelajarannya, kelak siswa akan dengan cepat dan 
tanggap menyelesaikan masalah. Masalah akan menjadi sumber inspirasi 
kreatif. 

 
Dapat dipahami dari uraian-uraian di atas bahwa pelajaran menggambar 

ilustrasi yang diterapkan pada siswa kelas V, dapat menumbuhkan kreativitas dan 

imajinasi anak. Selain itu dengan adanya pembelajaran menggambar ilustrasi, 

siswa juga belajar untuk bisa memecahkan suatu masalah. Dilihat dari tingkat usia 
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siswa kelas V yaitu berada pada kisaran usia 10-11 tahun. Sesuai fase 

perkembangan menurut Victor Lowenfeld (dalam Muharram dan Sundariyati, 

1999:35) bahwa usia 9-12 tahun termasuk dalam fase awal realisme. Pada fase 

tersebut anak mulai memperhatikan detail, perkembangan gambarnya sesuai 

dengan kenyataan, serta mempunyai cerita dari apa yang mereka gambarkan. 

Sekolah Dasar yang merupakan jenjang pendidikan dasar sebelum masuk 

pada jenjang pendidikan menengah memiliki cakupan pembelajaran seni yang 

sangat luas mencangkup seni rupa, seni tari, seni musik dan keterampilan yang 

dikemas dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Namun 

kenyataannya mata pelajaran SBK di Sekolah Dasar kebanyakan diajarkan oleh 

guru kelas. Dikemukakan menurut Sobandi (2008:29) pada umumnya mata 

pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan di Sekolah Dasar dilakukan oleh guru 

kelas, padahal cakupan pembelajaran seni di sekolah dasar sangatlah luas, 

sehingga diperlukan seorang yang ahli dalam bidang ini.” 

Sebagai salah satu lembaga yang memiliki visi unggul, dipercaya 

masyarakat dan menjadi sekolah favorit, SD Negeri Brebes 14 dalam mata 

pelajaran SBK diberikan materi pelajaran Seni Rupa pada kelas V, yakni tentang 

menggambar ilustrasi sesuai dengan kurikulum yang berlaku dengan berdasar 

pada SKKD dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam 

Standar Nasional Pendidikan (SNP Pasal 1, ayat 15) dikemukakan bahwa 

Kurukulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah Kurikulum operasional 

yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. 
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Selama ini SD Negeri Brebes 14 memiliki seorang guru yang khusus 

mengajarkan mata pelajaran SBK di kelas IV, V, dan VI, sehingga mata pelajaran 

SBK tidak sepenuhnya diampu oleh guru kelas. Guru kelas V diampu oleh Bapak 

Wargianto, sedangkan guru bantu yang mengajar SBK diampu oleh Ibu Titi 

Rahayu. Peranan guru tersebut memungkinkan dapat lebih fokus untuk 

membelajarkan siswanya berkaitan dengan pembelajaran seni dan menjadikan 

beban belajar guru kelas juga tidak terlalu berat. 

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian eksploratif dengan judul penelitian “Pembelajaran 

Menggambar Ilustrasi di Kelas V SD Negeri Brebes 14”. Hal ini dikarenakan 

mengingat adanya guru bantu SBK yang mengajar menggantikan guru kelas, 

dilaksanakannya pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas V SD Negeri Brebes 

14, pentingnya peranan gambar ilustrasi dalam pembelajaran Seni Rupa di 

Sekolah Dasar. Berdasarkan keterangan tersebut maka perlu dilakukan pengkajian 

bagaimana proses pembelajaran menggambar ilustrasi berlangsung dan 

bagaimana hasil belajar siswa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang menjadi fokus 

kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas V SD 

Negeri Brebes 14? 
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2. Bagaimana hasil karya siswa kelas V SD Negeri Brebes 14 dalam 

pembelajaran menggambar ilustrasi? 

3. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat pembelajaran 

menggambar ilustrasi di kelas V SD Negeri Brebes 14? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Ingin mengetahui dan mendeskripsikan proses pembelajaran menggambar 

ilustrasi yang dilaksanakan di kelas V SD Negeri Brebes 14. 

2. Ingin menganalisis hasil karya siswa kelas V SD Negeri Brebes 14 dalam 

pembelajaran menggambar ilustrasi. 

3. Ingin mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas V SD Negeri 

Brebes 14. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini memiliki manfaat baik secara praktis maupun secara teoretis. 

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk 

meningkatkan hasil pembelajaran menggambar ilustrasi bagi siswa. 

b. Bagi sekolah, hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik 

dalam menunjang peningkatan hasil belajar siswa.  
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c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pemahaman 

ilmu pengetahuan yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan masukan 

untuk mengadakan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan 

pembelajaran seni rupa. 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi 

konstribusi terhadap pengembangan konseptual pembelajaran Seni Rupa, 

khususnya dalam pembelajaran menggambar ilustrasi. 

 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal 

skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. 

1. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman sampul, halaman judul, 

pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.  

2. Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari lima bab yaitu pendahuluan, landasan teori, metode 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. 

Adapun Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab landasan 

teori berisi tentang bahasan mengenai pembelajaran, pembelajaran Seni Rupa, dan 

Menggambar ilustrasi sebagai materi pembelajaran yang terdiri dari sub bab 

pengertian dan fungsi menggambar ilustrasi, gambar ilustrasi dalam karya seni 
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rupa,  materi pembelajaran menggambar ilustrasi dalam mata pelajaran SBK. Bab 

metode penelitian berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi dan sasaran 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab hasil penelitian 

dan pembahasan berisi uraian yang menjelaskan tentang data yang diperoleh 

kemudian dianalisis dan dibahas. Bab penutup berisi simpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir  

Berisi berupa daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

                        LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pembelajaran  

2.1.1  Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Anni (2006:2) mengemukakan bahwa belajar merupakan proses penting 

bagi perubahan perilaku manusia dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan 

dan dikerjakan. Lebih jauh Anni memaparkan definisi belajar menurut beberapa 

pakar atau ahli, yakni pengertian belajar yang didasarkan pendapat para ahli 

psikologi tentang belajar secara umum, sebagai berikut: (a) belajar merupakan 

proses di mana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari 

pengalaman, (b) belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi 

karena hasil praktek atau pengalaman, (c) belajar merupakan perubahan individu 

yang disebabkan oleh pengalaman.  

Belajar menurut Mappa dan Anisah (1994:1) pada hakikatnya adalah 

kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang menghasilkan 

perubahan tingkah laku pada dirinya sendiri, baik dalam bentuk pengetahuan dan 

keterampilan baru maupun dalam bentuk sikap dan nilai yang positif. 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang dialami oleh individu dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya.  



10 
 

 

Pembelajaran adalah suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan. 

Kegiatannya berlangsung dalam proses belajar-mengajar. Ismiyanto (2009) 

memaparkan mengajar pada hakikatnya adalah usaha untuk menciptakan situasi 

dan kondisi (sistem lingkungan) yang kondusif atau mendukung dan 

memungkinkan berlangsungnya proses belajar bagi peserta didik (murid). 

Sugandi (2006:9), mendeskripsikan pembelajaran berdasarkan teori belajar 

sebagai berikut: (a) usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) dengan 

tingkah laku siswa/pelajar (behavioristik); (b) cara guru memberikan kesempatan 

kepada siswa/pelajar untuk berfikir agar memahami apa yang dipelajari (kognitif); 

(c) memberikan kebebasan siswa/pelajar untuk memilih bahan pelajaran dan cara 

mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya (humanistik). 

Damiyati dan Mudjiono (dalam Sobandi, 2008:152) memberi pengertian 

pembelajaran sebagai kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, 

untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan 

sumber belajar.  

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru secara terprogram, 

sistemis serta menerapkan strategi-strategi yang matang demi tujuan yang 

diharapkan yaitu adanya perubahan tingkah laku pada siswa. 
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2.1.2  Komponen-Komponen Pembelajaran 

Dalam pembelajaran terdapat beberapa komponen pembelajaran.  

Disebutkan dalam Ismiyanto (2009:19-28) komponen pembelajaran meliputi 

beberapa unsur sebagai berikut: 

1. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran dapat disebut juga sasaran belajar yang merupakan 

komponen utama dan paling awal harus dirumuskan oleh guru dalam merancang 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan rumusan perilaku yang harus 

ditetapkan sebelumnya agar tampak pada diri siswa sebagai akibat dari perbuatan 

belajar yang telah dilakukan. 

2. Guru 

Guru adalah orang profesional yang melakukan penyelanggaraan mengajar 

dalam suatu pembelajaran di sekolah, guru menempati posisi kunci dan strategis 

dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan untuk 

mengarahkan siswa agar dapat mencapai tujuan secara optimal.  

3. Siswa 

Siswa adalah semua individu yang menjadi peserta dalam suatu lingkup 

pembelajaran. 

4. Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah sesuatu yang harus diolah dan disajikan oleh guru yang 

selanjutnya dipahami oleh murid dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran 

yang diharapkan. 
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5. Pendekatan, Strategi, dan Metode 

Pendekatan, strategi dan metode pembelajaran adalah rencana dan cara 

yang dilakukan oleh guru untuk membantu mewujudkan interaksi komunikatif 

dalam kegiatan belajar mengajar. Pemahaman guru terhadap pendekatan 

pembelajaran dapat membantunya menetapkan pilihan strategi pembelajaran, 

selanjutnya strategi pembelajaran dapat memberikan gambaran tentang bagaimana 

bentuk interaksi belajar mengajar yang diharapkan dan dapat digunakan dalam 

memilih dan menetapkan metode pembelajaran atau merancang kegiatan belajar 

mengajar. 

6. Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber dan media pembelajaran adalah pendukung kegiatan belajar 

mengajar, sumber belajar dapat digunakan oleh guru untuk membantu 

mengembangkan bahan ajar dan bagi siswa sebagai media belajar serta pengayaan 

hasil belajar. Media belajar kedudukannya diharapkan dapat meningkatkan 

pengalaman belajar kearah yang lebih konkret dan bermakna bagi siswa. 

7. Evaluasi Hasil Pembelajaran 

Evaluasi adalah suatu usaha yang dilakukan sebelum atau setelah 

berlangsungnya suatu kegiatan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan 

kegiatan tersebut. Evaluasi sebaiknya dilakukan dua kali, yang pertama pretest 

(sebelum pelaksanaan pembelajaran) dengan tujuan mengetahui kemampuan awal 

murid berkenaan dengan pembelajaran, dan yang kedua dilakukan post test 

(sesudah pelaksanaan pembelajaran) dengan tujuan mengetahui gambaran 

kemampuan murid setelah mengikuti pembelajaran. Dengan cara membandingkan 
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hasil tes awal dengan akhir, maka guru akan mengetahui efektivitas pembelajaran 

yang telah dilakukan untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan diadakan 

remidial (perbaikan) bagi para siswa atau program pembelajaran. 

 

2.2  Pembelajaran Seni Rupa 

 Seni atau kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan yang 

berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat terhadap nilai-

nilai keindahan (Rondhi dan Sumartono, 2003:4). Dalam hal ini, seni rupa 

berkaitan dengan pernyataan perasaan keindahan lewat berbagai unsur visual 

berupa garis, warna, tekstur, bidang, volume, dan ruang sebagai media 

ungkapnya. Unsur-unsur rupa tersebut merupakan unsur-unsur yang dapat dilihat 

dan diraba dengan menggunakan indera. Susunan unsur-unsur rupa dalam 

kesatuan yang utuh akan tercipta suatu bentuk karya seni rupa. 

Seni rupa dalam konteks pendidikan seni mempunyai fungsi yang sangat 

penting sebagai media dan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu untuk 

mengembangkan kesadaran atau kepekaan estetik, mengembangkan daya cipta 

(kreativitas) dan mengembangkan kesempatan bagi siswa untuk berekspresi. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Iryanti dan Jazuli (2001:44) pembelajaran seni pada 

dasarnya merupakan upaya untuk membelajarkan siswa dengan menggunakan 

seni sebagai media (education through art), seni sebagai alat, dan seni sebagai 

materi ajaran, agar siswa yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman baru. Hal serupa juga dikatakan Syafi’i (2006:8) bahwa pendekatan 

pendidikan melalui seni itu pada dasarnya adalah seni sebagai media atau alat 
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untuk mencapai tujuan pendidikan, maka dalam pelaksanaannya lebih 

menekankan pada segi proses daripada hasil. Jadi dapat digarisbawahi dalam 

konteks pembelajaran seni rupa, khususnya dalam kegiatan berkarya seni 

orientasinya lebih pada proses belajar siswa bukan hanya pada hasil karyanya. 

Siswa tidak dididik untuk pandai menggambar, melukis, ataupun mematung dan 

sebagainya. 

Linderman dan Linderman (dalam Ismiyanto, 2009) mengemukakan 

bahwa pendidikan seni rupa sebagai pendidikan estetis dapat dilakukan dengan 

jalan memberikan pengalaman perseptual, kultural, dan artistik. Pengalaman 

perseptual diberikan melalui proses penggunaan indera ketika siswa melakukan 

pengamatan atau berkarya, pengalaman kultural dapat melalui kegiatan 

mempelajari atau memahami bentuk-bentuk peninggalan masa lampau maupun 

saat ini, serta pengalaman artistik dapat dikembangkan melalui kegiatan apresiasi 

dan kegiatan kreasi. 

Pengalaman artistik dalam kegiatan apresiasi berkaitan dengan kegiatan 

menanggapi karya seni rupa baik karya siswa itu sendiri maupun karya orang lain, 

sedangkan kegiatan kreatif dapat diperoleh dari kegiatan penciptaan karya seni. 

Untuk memperoleh pengalaman artistik ini, diungkapkan menurut Ismiyanto 

(2009) kegiatan pembelajaran kreasi dirancang agar anak berkembang sesuai 

tingkat kemampuan kreativitasnya, sedang kegiatan apresiasi melatih kepekaan 

anak dalam menilai, memahami, dan menghayati karya seni. 

Pembelajaran seni rupa khususnya di Sekolah Dasar yang tertuang dalam 

mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan, tidak dapat lepas dari kurikulum. 
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Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan merupakan mata pelajaran yang 

mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2004, 

kemudian disempurnakan lagi dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) pada tahun 2006 sebagai kurikulum yang masih tetap digunakan hingga 

sekarang ini. 

Diterangkan dalam KTSP 2006, sesuai dengan pembahasan pembelajaran 

seni rupa di atas, pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan diberikan di sekolah 

karena keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan 

perkembangan peserta didik, yang terletak pada pemberian pengalaman estetik 

dalam bentuk kegiatan berekspresi/berkreasi dan berapresiasi melalui pendekatan 

“belajar dengan seni”, “belajar melalui seni”, “belajar tentang seni”. Peran ini 

tidak dapat diberikan oleh mata pelajaran lain. 

 

2.2.1  Tujuan Pembelajaran Seni Rupa 

Menurut Tyler (dalam Syafi’i, 2006:29) dikatakan tujuan merupakan 

komponen utama dan pertama dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran 

mengarahkan siswa untuk mencapai sasaran belajar yang ingin diharapkan. Oleh 

karena itu, tujuan pembelajaran dapat disebut juga sasaran pembelajaran. Menurut 

Ismiyanto (2008) tujuan atau sasaran adalah pangkal tolak, atau acuan pemilihan, 

penetapan, dan pengembangan komponen-komponen lainnya dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan. Smith, Stainley, dan Shores  (dalam Ismiyanto, 

2008) mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan hendaknya 
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dipertimbangkan kebutuhan dasar anak dan kebutuhan masyarakat serta 

memperhatikan saran para pakar mata pelajaran. 

Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang dicapai melalui proses belajar di 

kelas dan dalam kurikulum disebut sebagai kompetensi dasar (Ismiyanto, 2008). 

Menurut Syafi’i (2006:31) tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan 

akan memosisikan pada kemampuan siswa dalam suatu kontinum, dari yang 

bersifat umum, luas dan sulit mengukurnya, sampai kepada yang khusus, sempit, 

operasional dan mudah diukur. Seperti dalam rancangan pembelajaran yang di 

buat guru, perumusan tujuan umum pembelajaran yang dibuat ke dalam bentuk 

yang mengerucut atau lebih sempit menjadi tujuan khusus atau indikator 

dilakukan agar hasil dari pelaksanaan belajar siswa dapat lebih mudah diketahui.  

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran 

seni rupa, atau yang dikenal dengan kompetensi yang harus dicapai siswa 

merupakan acuan bagi seorang guru dalam merancang sistem pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran seni rupa terutama lebih mengacu untuk menumbuhkan dan 

melatih kepekaan siswa untuk diimplementasikan dalam tingkah laku sebagai 

hasil dari proses pembelajaran seni rupa. 

Ismiyanto (2008) mengemukakan bahwa dalam konteks pendidikan seni 

rupa orientasi tujuan pendidikan dapat diarahkan kepada: (a) pemupukan dan 

pengembangan kreativitas dan sensivitas, (b) menunjang bagi pembentukan dan 

pengembangan kepribadian anak secara menyeluruh, dan (c) pemberian pada anak 

untuk berekpresi. 
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Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan mata pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar yang tercantum pada KTSP. 

Disebutkan dalam KTSP pada jenjang pendidikan dasar, tujuan pembelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan dirumuskan agar peserta didik memiliki kemampuan 

(1) memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan, (2) 

menampilkan sikap apresiatif terhadap seni budaya dan keterampilan, (3) 

menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan keterampilan, dan (4) 

menampilkan peran serta dalam seni budaya dan keterampilan dalam tingkat 

lokal, regional, maupun global. 

Jika keempat tujuan pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan dapat 

tersalurkan dengan baik maka akan sangat bermanfaat dan berpengaruh positif 

bagi perkembangan peserta didik baik itu dalam bidang seni ataupun aktivitas 

lainnya dari peserta didik. Dalam bidang seni peserta didik memperoleh 

pemahaman tentang konsep, mampu mengapresiasi dan berkreasi karya seni. 

Perlu diketahuai bahwa mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan pada 

dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya. Oleh karena itu 

segala aspek kegiatan seni harus dapat menjunjung nilai-nilai budaya baik itu 

dalam tingkat lokal, regional, maupun global.  

 

2.2.2  Bahan Ajar Seni Rupa  

Bahan ajar atau sering dikenal dengan materi pelajaran, merupakan subject 

content, yaitu isi pelajaran yang terorganisasi dalam suatu proses pembelajaran 
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yang dipilih dan disampaikan guru kepada siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan (Sunaryo, 2006:5).  

Syafi’i (2006: 31) mengatakan bahwa materi pelajaran atau bahan ajar 

adalah pesan yang perlu disampaikan oleh penyelenggara pendidikan kepada 

peserta didik, oleh karena itu bahan ajar atau materi pelajaran merupakan bentuk 

rinci atau terurai dari pokok-pokok materi yang diterapkan dalam kurikulum. 

Hasibuan dan Moedjiono (dalam Sunaryo, 2009:5) dalam kaitannya dengan 

implikasi sistem penyampaian, bahan ajar atau isi pelajaran yang dipilih 

merupakan faktor penentu kegiatan belajar siswa. 

Berdasarkan medianya, bahan ajar dibedakan atas bahan ajar tertulis dan 

bahan ajar tidak tertulis. Bahan ajar tertulis merupakan materi atau isi pelajaran 

yang terkemas dalam bentuk tulisan dapat juga dilengkapi dengan gambar, 

sedangkan bahan ajar tidak tertulis adalah materi pelajaran yang disampaikan 

tidak dengan tulisan, tidak tercetak tetapi disampaikan secara lisan atau dapat juga 

memanfaatkan sumber belajar lingkungan maupun teknologi. 

Materi pembelajaran seni rupa sesuai kurikulum, dikelompokkan sebagai 

bahan ajar kajian (pengetahuan), apresiasi dan kreasi (praktik). Materi kajian 

meliputi jenis-jenis karya seni rupa, media karya seni rupa, sejarah seni rupa, 

pengertian dan wawasan seni. Materi apresiasi dituangkan dalam kegiatan 

pameran. Sementara materi kreasi (praktik) antara lain dituangkan dalam kegiatan 

menggambar ilustrasi, bentuk, ekspresi, perspektif dan sebagainya, serta 

membentuk, membuat patung, mencetak serta membuat karya-karya seni 

kerajinan. 
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Bahan ajar atau materi pembelajaran Seni Rupa dalam KTSP disesuaikan 

dengan Kompetensi Dasar berdasar pada Standar Kompetensi apresiasi ataupun 

kreasi. Sebagai contoh misalnya pada jenjang Sekolah Dasar kelas V semester 

gasal dalam Standar Kompetensi apresiasi terdiri dari Kompetensi Dasar yang 

meliputi: apresiasi berupa menjelaskan makna motif hias, mengidentifikasi jenis 

motif hias pada karya seni rupa Nusantara daerah setempat, menampilkan sikap 

apresiatif terhadap keunikan motif hias karya seni rupa Nusantara daerah 

setempat. Sedangkan dalam Standar Kompetensi kreasi terdiri dari Kompetensi 

Dasar meliputi: mengekspresikan diri melalui gambar dekoratif dengan motif hias 

Nusantara, mengekspresikan diri melalui gambar ilustrasi dengan tema hewan dan 

kehidupannya, membuat motif hias jumputan pada kain. 

 

2.2.3  Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran diartikan sebagai pola umum perbuatan guru-siswa 

dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien atau keseluruhan 

aktivitas guru dalam rangka menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif 

bagi terciptanya tujuan pembelajaran (Raka dalam Sugandi, 2006:100). Hal yang 

sama juga diungkapkan Djamarah dan Zain (dalam Anni dan Rifa’i, 2011:196) 

menyatakan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai pola-pola umum 

kegiatan guru-peserta didik yang merupakan perwujudan kegiatan belajar-

mengajar, sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut 

Anni dan Rifa’i (2011:196) strategi pembelajaran merupakan pola umum untuk 

mewujudkan proses pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai 



20 
 

 

tujuan. Beberapa pendapat di atas dikatakan pola umum karena dalam 

perwujudannya dimungkinkan adanya variasi komponen-komponen 

pelaksanaannya. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, strategi pembelajaran dapat dilakukan 

dengan mengorganisasikan kelas, materi, dan waktu, memilih metode, 

memanfaatkan media dan sumber belajar (Syafi’i, 2006:33). Oleh karena itu, 

dalam upaya membelajarkan siswa diperlukan kiat-kiat khusus yang dilakukan 

guru sehingga pembelajaran dapat mencapai sasaran yang ingin diharapkan.  

Dalam praktisi pendidikan dan/atau pembelajaran istilah model 

pembelajaran acapkali disamaartikan dengan pendekatan, strategi, dan metode 

pembelajaran (Ismiyanto, 2010:4). Kiranya dalam hal ini dapat dimaklumi karena 

istilah pendekatan, strategi, model, metode pembelajaran memiliki hubungan yang 

saling terkait. Pemilihan pendekatan menentukan jenis strategi pembelajaran, 

pemilihan strategi pembelajaran dapat digunakan untuk menentukan model dan 

metode-metode pembelajaran. 

Lebih khusus lagi Utomo (2006:2) mengemukakan bahwa strategi 

pembelajaran seni rupa adalah kegiatan yang dipilih oleh guru dalam proses 

belajar mengajar, yang dapat memberikan kemudahan atau fasilitas pada siswa 

dalam berkarya seni rupa menuju pada tercapainya tujuan instruksional tertentu 

secara optimal. Strategi pembelajaran pada pelajaran seni rupa dalam kegiatan 

berkreasi perlu memilih model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media 

mengajar yang sesuai dan tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
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Pemilihan model, metode, teknik, dan media dalam mengajar tentunya 

disesuaikan dengan kurikulum serta kebutuhan peserta didik. 

Saat ini di lembaga pendidikan sekolah diberlakukan Kurikulum 2006 

yang lazim disebut sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Sebagaimana dalam pelaksanaan kurikulum sebelumnya, dalam KTSP juga 

ditawarkan beberapa model pembelajaran di antaranya adalah Contextual 

Teaching and Learning (CTL). Model ini bukan merupakan ciri dari KTSP akan 

tetapi digulirkan seiring pelaksanaan KTSP. Model CTL atau sering juga disebut 

pendekatan CTL menurut Nurhadi (dalam Syafi’i, 2006:47) merupakan konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sehari-hari. 

 

2.2.4  Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi menurut Syafi’i (2008:4) merupakan bagian integral proses 

pembelajaran, oleh karena itu kegiatan ini merupakan keniscayaan yang harus 

dilakukan guru. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal tersebut dibangun oleh 

kebutuhan untuk memenuhi fungsi sistem institusional, dalam arti kebutuhan 

untuk memberikan nilai dalam setiap pelajaran, menentukan kenaikan kelas, dan 

siswa dalam mengakhiri suatu program studi. Dalam konteks yang lebih khusus 

evaluasi lebih dikenal dengan istilah penilaian.  
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Dijelaskan pengertian evaluasi belajar menurut Hamalik (2007:159) 

adalah keseluruhan kegiatan pengukuran (pengumpulan data dan informasi), 

pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang 

tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar 

dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Hasil belajar 

menunjuk pada prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar itu merupakan 

indikator adanya dari derajat perubahan tingkah laku siswa. Sedangkan Soetjipto 

dan Kosasi (2009:162) mengemukakan bahwa evaluasi belajar merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara 

berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah 

dicapai siswa. 

Berdasarkan berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

pembelajaran adalah suatu langkah kegiatan yang diambil oleh guru dalam 

membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar atau kompetensi yang dicapai 

oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. 

Dikemukakan oleh Ismiyanto (2009:28) bahwa pilihan jenis dan 

penyusunan alat evaluasi harus mempertimbangkan komponen-komponen tujuan 

pembelajaran, pengorganisasian bahan ajar dan pengorganisasian kegiatan belajar-

mengajar juga alokasi waktu yang disediakan. Hasil belajar siswa dapat diukur 

melalui penilaian setelah dilakukan proses kegiatan belajar mengajar. Penilaian 

dapat dilakukan pada aspek kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya tergantung 

pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Menilai pada kegiatan pembelajaran seni 

rupa bukan sekadar memberikan angka-angka sebagai tingkat keberhasilan kerja 
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melainkan harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Karena itu, dalam 

memberikan penilaian terhadap karya anak, seorang guru hendaknya memahami 

pertimbangan dasar-dasar penilaian tersebut. 

Berkaitan dengan evaluasi pembelajaran Seni Rupa, Affandi (dalam 

Syahadad, 2008:40) mengemukakan bahwa dalam mengevaluasi karya yang 

dibuat oleh anak harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan berikut ini: 

(1) tingkat usia anak, (2) pengaruh lingkungan anak, (3) corak, gaya atau tipe 

anak, (4) teknik dan media yang digunakan, (5) penuangan ide dalam makna 

kreativitas, organisasi unsur-unsur, dan keberanian ungkapan. 

Melalui evaluasi pembelajaran, guru dapat melihat keberhasilannya dalam 

mengajar. Dengan demikian, evaluasi berfungsi formatif bagi cara atau strategi 

yang dilakukan guru dalam mengajar. Dengan evaluasi, guru dapat menentukan 

nilai bagi siswanya untuk naik kelas, lulus, atau penentuan prestasi lainnya 

(Syafi’i, 2008:5). 

Dalam pembelajaran Seni Rupa, proses kreasi berkenaan dengan aspek 

keterampilan atau proses memproduksi karya seni rupa. Berkenaan dengan itu, 

perilaku siswa pada waktu memproduksi karya seni dan hasil karyanya dapat 

dijadikan sebagai fokus atau objek amatan dalam evaluasi. Menurut Syafi’i 

(2006:36) dalam proses kreasi atau produksi karya ada dua hal yang perlu 

dievaluasi yaitu aspek proses dan hasil. Pada aspek proses hal yang dapat 

dijadikan sebagai indikator pertimbangan evaluasi adalah kepuasan dan 

kesungguhan. Kepuasan merupakan tahapan psikologis dari proses berkarya seni. 

Kepuasan ini dapat dilihat dari raut muka, dan sikap (tindakan) ketika siswa 
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berkarya. Sementara kesungguhan dapat diukur melalui itensitas pemanfaatan 

media dan waktu yang digunakan. Sedangkan pada aspek hasil, dalam hal ini 

berupa karya siswa, maka pertimbangan-pertimbangan evaluasi karya seni secara 

umum dapat digunakan antara lain struktur visual, gagasan dan kreativitas. 

 

2.3  Menggambar Ilustrasi sebagai Materi Pembelajaran 

2.3.1  Pengertian dan Fungsi Menggambar Ilustrasi 

Menggambar adalah proses kegiatan untuk menghasilkan gambar. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Moeliono, 1988:250) gambar adalah tiruan 

barang (orang, binatang, alam, tumbuh-tumbuhan, dsb) yang dibuat dengan 

coretan pensil dan sebagainya pada kertas. Simon (dalam Sunoto, 2009:30) 

menyatakan bahwa: 

Gambar adalah ekspresi. Gambar merupakan sesuatu yang erat dan alami, 
yang ada hubunganya dengan keinginan manusia. Dengan gambar 
manusia dapat mengekspresikan diri, pola pikir dan emosi-emosinya. 
Artinya melalui kegiatan menggambar, manusia dapat mengungkapkan 
segala apa yang dirasakan dalam pikirannya. 

 
Menggambar menurut Wallschlaeger dan Snyder (dalam Muharrar dan 

Mudjiono, 2007:4) adalah suatu proses visual dalam menghadirkan figur dan 

bentuk pada sebuah permukaan dengan menggunakan pensil, pen, atau tinta untuk 

menghasilkan titik, garis, nada warna, tekstur dan lain sebagainya sehingga 

mampu memperjelas bentuk image. Sedangkan menurut Ching (dalam Sunoto, 

2009:31) menggambar adalah membuat goresan di atas permukaan yang secara 

grafis menunjukkan kemiripan mengenai sesuatu. 
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Dalam konteks pendidikan, sebagaimana telah disebutkan di depan 

terdapat jenis kegiatan menggambar ilustrasi. Istilah ilustrasi diambil dari bahasa 

Inggris illustration dengan bentuk kata kerjanya to illustrate dan dari bahasa latin 

illustrare yang berarti membuat terang. Istilah ilustrasi secara umun mencangkup 

sesuatu yang dapat berbentuk gambar, ungkapan, dan lain-lain untuk 

memperindah atau memperjelas suatu hasil pemikiran. 

Kaitannya dalam gambar, Mayer (dalam Muharrar, 2003:2) 

mendefinisikan ilustrasi sebagai gambar yang secara khusus dibuat untuk 

menyertai teks seperti pada buku atau iklan untuk memperdalam pengaruh dari 

teks tersebut. Salam (dalam Muharrar, 2003:2) juga berpendapat bahwa ilustrasi 

secara khusus digunakan untuk menggambar benda, suasana, adegan, atau yang 

diangkat dari teks buku atau lembaran-lembaran kertas. Lebih lanjut dijelaskan 

dalam pengertian yang lebih luas ilustrasi didefinisikan sebagai gambar yang 

bercerita. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa 

istilah gambar ilustrasi memiliki dua pengertian secara khusus dan secara umum. 

Secara khusus pengertian ilustrasi merupakan gambar yang dibuat untuk 

menyertai teks yang biasanya dibuat oleh ilustrator, contohnya seperti ilustrasi 

sampul buku, ilustrasi iklan/poster, dan sebagainya. Pengertian gambar ilustrasi 

secara umum dapat diartikan sebagai suatu gambar berupa suasana atau adegan 

yang bercerita. 

Gambar ilustrasi dalam pengertian khusus atau gambar yang dibuat oleh 

ilustrator memiliki beberapa fungsi yang diuraikan menurut Kusmiati (dalam 
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Muharrar, 2003:3) secara rinci, yaitu menjelaskan bahwa ilustrasi merupakan 

suatu cara untuk menciptakan efek atau memperlihatkan suatu subjek dengan 

tujuan: (1) untuk menggambarkan suatu produk atau suatu ilusi yang belum 

pernah ada, (2) menggambarkan kejadian atau peristiwa yang agak mustahil, 

misalnya gambar sebuah pohon yang memakai sepatu, (3) mencoba 

menggambarkan ide abstrak, misalnya depresi, (4) memperjelas komentar, 

biasanya komentar editorial,  dapat berbentuk kartun atau karikatur, (5) 

memperjelas suatu artikel untuk bidang medis atau teknik dengan gambar yang 

memperlihatkan bagaimana susunan otot atau cara kerja sebuah mesin, (6) 

menggambarkan sesuatu secara rinci, misalnya ilustrasi untuk ilmu tumbuh-

tumbuhan yang mengurai bagian yang tampak tumbuh, (7) membuat corak 

tertentu pada pada suatu tulisan yang menggambarkan masa atau zaman pada saat 

tulisan tersebut dibuat, misalnya “Victorian” digambarkan dengan bentuk yang 

lembut dan garis berornamen. 

Dalam mata pelajaran SBK berkaitan dengan pembelajaran menggambar 

ilustrasi, istilah ilustrasi yang digunakan tentunya bukan dalam arti secara khusus   

sebagaimana siswa membuat gambar seperti yang dibuat oleh seorang ilustrator, 

melainkan pengertian ilustrasi secara umum dalam konteks pembelajaran Seni 

Rupa di Sekolah Dasar yang dapat dibelajarkan kepada siswa. Ditegaskan oleh 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) dalam kaitannya dengan 

pembelajaran Seni Rupa pada mata pelajaran SBK di Sekolah Dasar, pengertian 

ilustrasi adalah gambar yang menceritakan suatu benda, hal, atau peristiwa. 
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Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan menggambar 

ilustrasi kaitannya dalam mata pelajaran SBK di Sekolah Dasar adalah proses 

mengekspresikan diri melalui media tertentu sehingga menghasilkan gambar 

sesuai dengan imajinasi pembuat (siswa) dengan maksud menceritakan atau 

menjelaskan dari suatu hal. Agar siswa mampu menggambar ilustrasi dengan 

baik, diperlukan pemahaman tentang fungsi menggambar ilustrasi. Secara umum 

fungsi menggambar ilustrasi yaitu untuk menceritakan ide berupa peristiwa atau 

suasana melalui gambar. Dari fungsi menggambar ilustrasi maka dapat diperoleh 

tujuan menggambar ilustrasi bagi siswa yaitu siswa diharapkan mampu 

menceritakan sesuatu ide atau bercerita melalui gambar. Hal ini sangat bermanfaat 

untuk menggembangkan anak dalam berkomunikasi. 

 

2.3.2  Gambar Ilustrasi dalam Karya Seni Rupa 

Seni rupa adalah konsep atau nama untuk salah satu cabang seni yang 

bentuknya terdiri atas unsur-unsur rupa yaitu bidang, garis, bentuk, ruang, warna, 

dan tekstur (Rondhi dan Sumartono, 2002:13). Dalam seni rupa, unsur-unsur 

tersebut tersusun menjadi satu dalam sebuah pola tertentu. 

Disebutkan dalam Rondhi dan Sumartono (2003:13) berdasarkan 

dimensinya, karya seni rupa dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1. Karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki 

ukuran panjang dan lebar atau karya yang hanya bisa dilihat dari satu arah 

pandang. Contohnya lukisan, gambar, dan lain-lain. 
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2. Karya seni rupa tiga dimensi adalah karya seni rupa yang mempunyai tiga 

ukuran yaitu panjang, lebar, dan tinggi atau karya yang mempunyai volume 

dan menempati suatu ruang. Contohnya patung, kriya, keramik, dan lain-lain. 

Berdasarkan fungsinya, seni rupa dapat dikelompokkan menjadi dua 

(Rondhi dan Sumartono, 2002:13), yaitu : 

1. Seni murni adalah karya seni rupa yang dibuat semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan artistik. 

2. Seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan 

praktis. 

 Gambar ilustrasi termasuk dalam jenis karya seni rupa dua dimensi, karena 

pengertian gambar itu sendiri seperti yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya 

merupakan karya yang dibuat pada media kertas. Gambar pada media kertas 

tersebut memiliki dimensi permukaan panjang dan lebar yang dapat dilihat dari 

satu arah pandang. 

Berdasarkan fungsi karya seni rupa, gambar ilustrasi dikatakan sebagai 

karya seni terapan. Dikatakan karya seni terapan karena terdapat dua fungsi 

gambar ilustrasi yaitu gambar untuk menjelaskan/menceritakan suatu hal atau 

peristiwa dan gambar ilustrasi sebagai penghias untuk menyertai suatu teks atau 

buku. Dalam hal ini kedua fungsi gambar ilustrasi tersebut tergolong digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan praktis seperti contohnya dalam pembuatan gambar 

ilustrasi pada cover buku yang berfungsi sebagai penghias atau gambar ilustrasi 

yang dibuat anak berkaitan dalam pembelajaran Seni Rupa di Sekolah Dasar yang 

berfungsi untuk menjelaskan. 
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2.3.2.1  Unsur-Unsur Rupa Gambar Ilustrasi 

Gambar ilustrasi merupakan karya seni rupa, maka dalam pembuatan 

karyanya terdapat unsur-unsur rupa. Unsur-unsur seni rupa memegang peranan 

penting dalam berkarya seni termasuk juga dalam kegiatan menggambar ilustrasi. 

Sunaryo (2002:5) mengungkapkan bahwa, pada umumnya yang termasuk unsur-

unsur rupa ialah (1) garis (line), (2) raut atau bangun, (3) warna (colour), (4) gelap 

terang atau nada (light-dark, tone), (5) tekstur atau barik (texture), dan (6) ruang 

(space).  

1. Garis 

Sebelum unsur rupa garis, ada yang memandang titik atau noktah sebagai 

unsur yang paling sederhana. Sebab unsur rupa garis dihasilkan melalui rangkaian 

titik atau noktah. Sebagai unsur rupa, garis memiliki pengertian (1) tanda atau 

markah yang memanjang yang membekas pada suatu permukaan dan mempunyai 

arah (2) batas suatu bidang atau permukaan, bentuk atau warna (3) sifat kualitas 

yang melekat pada obyek lanjar/memanjang (Sunaryo, 2002:7). Garis selalu dapat 

diamati secara visual pada tiap benda alam dan pada hasil karya seni rupa 

termasuk juga pada karya gambar ilustrasi. 

2. Raut 

Unsur utama untuk mengenali bentuk adalah melalui raut. Sebuah bentuk 

dapat dikenali dari rautnya yaitu sebagai suatu bangun yang pipih datar, yang 

menggumpal padat atau berongga bervolume, lonjong, bulat, persegi, dan 

sebagainya (Sunaryo, 2002:9). Raut dapat ditampilkan dengan kontur yang 

mengelilingi bentuk raut. Raut sering disebut pula bangun atau bidang yang dapat 
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diamati dalam karya gambar ilustrasi sebagai wujud pembentukan suatu objek ke 

dalam bentuk gambar. 

 

3. Warna 

Warna ialah kualitas rupa yang dapat membedakan kedua obyek atau 

bentuk yang identik raut, ukuran, dan nilai gelap terangnya (Sunaryo, 2002:13). 

Terdapat tiga warna pokok yaitu warna merah, biru, dan kuning yang sering 

disebut juga sebagai warna primer yaitu warna yang bebas dari unsur-unsur warna 

lain. Hasil pencampuran dua warna primer akan terbentuk warna sekunder, yaitu 

warna hijau percampuran warna biru dan kuning, warna jingga percampuran 

warna merah dan kuning, kemudian warna ungu percampuran warna merah dan 

biru. Dua warna sekunder apabila dicampurkan kembali akan terbentuk warna 

tersier. Dalam kegiatan menggambar ilustrasi, pemberian warna dapat dilakukan 

dengan menggunakan media pewarna seperti pensil warna, crayon/pastel, cat air 

dan sebagainya. 

4. Gelap Terang 

Ungkapan gelap terang dinyatakan dengan bentuk gradasi yang dimulai 

dari yang paling putih untuk menyatakan sangat terang, sampai kepada yang 

paling hitam untuk bagian yang gelap. Unsur rupa gelap terang dimanfaatkan 

untuk berbagai kepentingan antara lain: (1) memperkuat kesan trimatra suatu 

bentuk, (2) mengilusikan kedalaman atau ruang, (3) menciptakan kontras atau 

suasana tertentu (Sunaryo, 2002:20). Dalam hal ini, menggambar ilustrasi yang 

terdapat unsur gelap terang juga dapat digunakan beberapa manfaat di atas. 
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5. Tekstur 

Tekstur atau barik, ialah sifat permukaan. Sifat permukaan dapat halus, 

polos, kasap, licin, mengkilap, berkerut, lunak, keras, dan sebagainya (Sunaryo, 

2002:17). Tekstur mencakup dua macam yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. 

Suatu permukaan bila dilihat kasar, namun ketika diraba halus disebut tekstur 

semu. Sebaliknya tekstur nyata adalah apa yang dirasakan atau diraba dan dilihat 

adalah menunjukan hal yang sama. Dalam karya dwimatra seperti gambar 

ilustrasi, termasuk dalam tekstur visual. Tekstur visual merupakan tekstur yang 

dapat diserap oleh penglihatan, walaupun dapat pula membangkitkan pengalaman 

raba. 

6. Ruang 

Ruang berarti sesuatu yang kosong yang memungkinkan untuk ditempati 

atau diisi dengan sebuah bentuk. Dalam gambar ilustrasi, ruang terkait dengan 

raut dan bentuk. Ruang sesungguhnya tak terbatas, dapat kosong, sebagian terisi, 

atau dapat pula penuh padat terisi. Bentuk dan ukuran ruang baru dapat disadari 

dan dikenali justru setelah ada sosok atau bentuk yang mengisinya atau terdapat 

unsur yang melingkupinya (Sunaryo, 2002:21). 

2.3.2.2  Prinsip Komposisi dalam Pembuatan Gambar Ilustrasi 

Prinsip komposisi memiliki peranan penting dalam pembuatan karya seni 

rupa termasuk juga pada gambar ilustrasi. Sunaryo (2002:31-40) menyebutkan 

beberapa prinsip komposisi terdiri dari: 

1. Kesatuan 
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Kesatuan (unity) merupakan prinsip pengorganisasian unsur-unsur rupa 

yang paling mendasar. Tujuan akhir dari penerapan prinsip-prinsip desain yang 

lain, seperti keseimbangan, kesebandingan, irama, dan lainnya adalah untuk 

mewujudkan kesatuan yang padu atau keseutuhan. 

2. Keserasian 

Keserasian (harmony) merupakan prinsip desain yang mempertimbangkan 

keselarasan dan keserasian antar bagian dalam suatu keseluruhan sehingga cocok 

satu dengan yang lain, serta terdapat keterpaduan yang tidak saling bertentangan. 

Susunan harmonis menunjukkan adanya keserasian dalam bentuk raut dan garis, 

ukuran, warna-warna, dan tekstur. Semuanya berada pada kesatupaduan untuk 

memperoleh suatu tujuan atau makna. 

3. Irama 

Irama (ritme) merupakan pengaturan unsur atau unsur-unsur rupa secara 

berulang dan berkelanjutan, sehingga bentuk yang tercipta memiliki kesatuan arah 

dan gerak yang membangkitkan keterpaduan bagian-bagiannya. Peruangan yang 

teratur itu dapat mengenai jarak bagian-bagian, raut, warna, ukuran, dan arah yang 

ditata. Terulangnya sesuai secara teratur memberi kesan keterkaitan peristiwa, 

oleh hukum, sesuatu yang ditaati, sesuatu yang berdisiplin. 

4. Dominasi 

Dominasi merupakan pengaturan peran atau penonjolan bagian atas bagian 

lainnya dalam suatu keseluruhan. Dengan peran menonjol pada bagian itu maka 

menjadi pusat perhatian (center of interest) dan merupakan tekanan (emphasis), 
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karena itu menjadi bagian penting dan yang diutamakan. Bagian yang tidak 

mengambil peran disebut subordinasi. 

5. Keseimbangan 

Keseimbangan (balance) merupakan prinsip yang berkaitan dengan 

pengaturan “bobot” akibat “gaya berat” dan letak kedudukan bagian-bagian, 

sehingga susunan dalam keadaan seimbang. Tidak adanya keseimbangan dalam 

suatu komposisi, akan membuat perasaan tak tenang dan keseutuhan komposisi 

akan terganggu, sebaliknya, keseimbangan yang baik memberikan perasaan 

tenang dan menarik, serta menjaga keutuhan komposisi. 

6. Kesebandingan 

Kesebandingan atau proporsi (proportion), berarti hubungan antar bagian 

atau antar bagian terhadap keseluruhannya. Pengaturan hubungan yang dimaksud, 

bertalian dengan ukuran, yakni besar kecilnya bagian, luas sempitnya bagian, 

panjang pendeknya bagian, atau tinggi rendahnya bagian. Selain itu, 

kesebandingan juga menunjukkan pertautan ukuran antara suatu suatu obyek atau 

bagian dengan bagian yang mengelilinginya. Tujuan pengaturan kesebandingan 

adalah agar tercapai kesesuaian dan keseimbangan, sehingga diperoleh kesatuan 

yang memuaskan. 

 

2.3.3  Materi Pembelajaran Menggambar Ilustrasi dalam Mata 

Pelajaran SBK 

Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Seni Budaya dan 

Keterampilan (SBK), pelajaran menggambar ilustrasi mulai diterapkan pada kelas 
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IV, V dan VI SD. Menggambar ilustrasi harus jelas maksud hasil gambarnya 

terutama sesuai dengan “tema”. Dalam KTSP, tema menggambar ilustrasi sudah 

tercantum dalam Kompetensi Dasar. Adapun kelas IV kompetensi dasarnya 

mengekspresikan diri melalui gambar ilustrasi dengan tema benda alam: buah-

buahan, tangkai, kerang dan sebagainya, kelas V pada semester gasal kompetensi 

dasarnya mengekspresikan diri melalui gambar ilustrasi dengan tema hewan dan 

kehidupannya sedangkan pada semester genap kompetensi dasarnya 

mengekspresikan diri melalui gambar ilustrasi manusia dan kehidupannya, 

kemudian Kompetensi Dasar di kelas VI adalah mengekspresikan diri melalui 

gambar ilustrasi dengan tema suasana di sekitar sekolah. 

Terkait dengan pembelajaran Seni Rupa, menurut Garha (dalam Sunaryo, 

2009:5) materi pelajaran atau bahan ajar ialah satuan pelajaran terkecil yang dapat 

disampaikan kepada anak-anak (siswa) dalam satu kali pertemuan yang paling 

banyak memakan waktu dua jam pelajaran. Materi pelajaran menggambar ilustrasi 

sebagai satuan pelajaran terkecil disebutkan dalam Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang dibuat guru. Dalam RPP memuat SK, KD, tujuan dan 

indikator pembelajaran. Tujuan dan indikator dibuat berdasarkan SKKD yang 

nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan materi 

pembelajaran menggambar ilustrasi. 

Materi menggambar ilustrasi penerapannya dalam pembelajaran Seni Rupa 

di Sekolah Dasar mencangkup konsep, media berkarya, dan prosedur pembuatan. 

1.3.3.1  Konsep 
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Konsep gambar ilustrasi dengan menjelaskan tentang pengertian gambar 

ilustrasi secara umum sehingga dapat dipahami oleh siswa. Pengertian gambar 

ilustrasi secara umum yaitu gambar yang memiliki maksud menceritakan suatu 

hal atau peristiwa yang kemudian dikaitkan dengan tema yang sudah tercantum 

dalam Kompetensi Dasar. 

 

1.3.3.2  Media Berkarya gambar ilustrasi 

Media merupakan suatu perantara yang dipakai untuk menyampaikan 

suatu ide atau gagasan kepada orang lain. Berkaitan dalam kegiatan berkarya, 

Sunaryo (2009:19) mengemukakan bahwa media adalah bahan dan alat, serta 

perlengkapan yang biasa digunakan untuk memproduksi karya seni rupa, 

termasuk cara menggunakannya.  

Gambar ilustrasi termasuk dalam jenis karya seni rupa dua dimensi seperti 

yang dijelaskan di atas. Dalam penerapannya berarti gambar ilustrasi dibuat pada 

suatu bidang datar yang pada umumnya dibuat pada media kertas gambar. Kertas 

gambar ini digunakan sebagai medium bahan dalam berkarya. 

Selain kertas sebagai bahan berkarya, diperlukan juga beberapa alat yang 

mendukung dalam proses berkarya gambar ilustrasi. Adapun bahan dan alat yang 

biasanya digunakan dalam menggambar ilustrasi sama halnya dalam kegiatan 

menggambar pada umumnya yaitu berupa kertas gambar, pensil, penghapus, 

pensil warna, spidol, krayon atau pastel, cat air/cat poster, dan lain sebagainya. 

Setiap bahan dan alat yang digunakan memiliki karakteristik sifat dan teknik yang 

berbeda antara media yang satu dengan yang lainnya. 
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Kegiatan menggambar ilustrasi diperlukan bahan, alat dan juga teknik. 

Pada dasarnya teknik menggambar ilustrasi tidak terlepas dari media yang 

digunakan. Berdasarkan sifatnya, terdapat dua jenis media yaitu media kering dan 

media basah. Media kering yaitu berupa pensil, pensil warna, atau krayon/pastel 

yang dalam teknik penggunaannya dengan cara menggoreskan ke permukaan 

bidang gambar. Sedangkan media basah yaitu berupa cat air atau cat poster yang 

dalam teknik penggunaannya dilakukan dengan cara menyapukan/menguaskan cat 

dengan menggunakan alat kuas pada permukaan bidang gambar.  

1.3.3.3 Prosedur Pembuatan 

Prosedur pembuatan karya gambar ilustrasi terutama kaitannya dalam 

pengembangan kreativitas dan imajinasi siswa yaitu dengan siswa diberikan 

rangsangan berupa suatu cerita. Cerita mempunyai peran penting dalam melatih 

imajinasi dan fantasi siswa. Sebagaimana dinyatakan oleh Ariyani (1985:84) 

bahwa dengan cerita akan memperkuat daya imajinasi dan mempertajam 

kreativitas anak. Termasuk juga kreativitas dalam menggambar, cerita dapat 

dijadikan stimulasi untuk melatih kreativitas anak. 

Pada dasarnya anak memang biasa membayangkan suatu kejadian dalam 

fantasinya dari yang dibayangkan seolah-olah menjadi kenyataan. Seperti yang 

dikemukakan Gamayanti dalam Agus (2009:53), ketika anak merasa dirinya 

Superman atau Gatotkaca yang bisa terbang, maka dengan kain sarung atau taplak 

meja yang diikatkan pada lehernya pun ia sudah merasa bisa terbang, walaupun 

kenyataanya hanya meloncat-loncat di kasur atau berlari-lari di taman. Artinya 

pada batas-batas tertentu kemampuan imajinasi dan abstraksi yang baik dapat 
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berkembang pada ketajaman dalam menganalisis suatu peristiwa secara 

komprehensif sehingga dapat mendorong serta melahirkan kreativitasnya. 

Sebagai contoh dalam konteks menggambar ilustrasi sesuai dengan 

Kompetensi Dasar di kelas V SD pada semester gasal yaitu terkait kegiatan 

menggambar ilustrasi dengan tema hewan dan kehidupannya, cerita dapat 

dilakukan guru dengan dongeng tentang cerita binatang. Dongeng binatang adalah 

dongeng yang ditokohi oleh binatang-binatang, dapat berupa binatang peliharaan 

atau liar. Binatang-binatang dalam cerita ini dapat berbicara, berakal budi, dan 

bertingkahlaku seperti manusia (Danadjaja, 2002:86). Suatu bentuk khusus 

dongeng binatang adalah fable. Di Indonesia binatang yang sering digunakan 

dalam cerita jenis ini adalah kancil, namun cerita tentang jenis-jenis binatang yang 

lain juga dapat digunakan guru untuk disampaikan kepada siswa dalam konteks 

kegiatan berkarya gambar ilustrasi. 

 

 



 

38 
 

   BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Moleong (2007:6) 

mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan  lain-lain, secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahan, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. 

Arikunto (2007:250), mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan 

penelitian bukan eksperimen karena tidak dimaksudkan untuk mengetahui akibat 

dari suatu perlakuan. Dengan demikian, penelitian deskriptif peneliti hanya 

bermaksud menggambarkan atau menerangkan gejala. 

Penelitian kualitatif ini menghasilkan data berupa gambaran atau uraian 

tentang hal-hal yang berhubungan dengan keadaan atau fenomena, status 

kelompok orang, suatu subyek, suatu sistem pemikiran atau peristiwa masa 

sekarang. Alasan digunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif karena 

peneliti tidak melakukan pengujian, melainkan berusaha menelusuri,  memahami, 
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menjelaskan gejala dan kaitan hubungan antara segala yang diteliti, yaitu 

mengenai pembelajaran menggambar ilustrasi di SD Negeri 14 Brebes. 

 

3.2  Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1  Lokasi Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi di SD Negeri Brebes 14. Ada beberapa 

pertimbangan atas pemilihan lokasi penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai 

berikut: (1) SD Negeri Brebes 14 memiliki output siswa yang baik dari lulusannya 

yang dapat diterima di sekolah menengah favorit; (2) Materi menggambar ilustrasi 

diajarkan di SD kelas V berdasar SKKD dalam KTSP; (3) SD Negeri Brebes 14 

memiliki seorang guru tersendiri yang mengajar mata pelajaran SBK; (4) Siswa 

kelas V termasuk dalam tahap perkembangan fase awal realisme, sehingga perlu 

diupayakan dengan baik dalam pembelajaran menggambar ilustrasi. 

3.2.2  Sasaran Penelitian  

Sasaran penelitian ini meliputi pelaksanaan pembelajaran menggambar 

ilustrasi di kelas V SD Negeri Brebes 14yang terdiri atas: (1) Proses pembelajaran 

menggambar ilustrasi apakah sesuai dengan perencanaan; (2) Hasil karya gambar 

ilustrasi yang dibuat siswa kelas V SD Negeri Brebes 14; (3) Faktor pendukung 

dan penghambat proses pembelajaran menggambar ilustrasi. Sesuai dengan 

Kompetensi Dasar terdapat pembelajaran menggambar ilustrasi di SD Negeri 

Brebes 14 yang diajarkan pada siswa kelas V. 
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3.3  Teknik Pengumpulan Data   

Mengamati bukanlah sekadar menatap atau memperhatikan kejadian atau 

pengalaman lewat mata. Menggunakan teknik wawancara, tes, atau angket juga 

digolongkan sebagai kegiatan mengamati. Dipaparkan menurut Arikunto 

(2007:100-101) mengatakan bahwa :  

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 
peneliti untuk mengumpulkan data”. “Cara” menunjuk pada sesuatu yang 
abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda kasat mata, tetapi hanya 
dapat dipertontonkan penggunaannya. Terdaftar sebagai metode-metode 
penelitian adalah: angket (questionnaire), wawancara atau interviu 
(interview), pengamatan (observation), ujian atau tes (test), dokumentasi 
(documentation), dan lain sebagainya. 

 
Dalam penelitian skripsi ini, teknik pengumpulan data yang digunakan 

meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diuraikan sebagai berikut: 

3.3.1  Observasi  

Observasi merupakan teknik untuk mendapatkan data primer dengan cara 

mengamati langsung obyek datanya. Pendekatan observasi dapat diklasifikasikan 

ke dalam observasi perilaku dan observasi non-perilaku (Jogiyanto, 2008:89). 

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah 

melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan instrumen. Format yang 

disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan 

akan terjadi (Arikunto, 2006:229). 

Sehubungan dengan penelitian ini, maka observasi dilaksanakan untuk 

memperoleh data mengenai: (a) Gambaran umum sekolah meliputi letak sekolah, 

kondisi fisik sekolah berupa keadaan bangunan/gedung, ruangan dan juga  

menyangkut sarana dan prasarana di dalamnya yang menunjang pembelajaran 
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serta keadaan lingkungan tempat penelitian; (b) Proses pembelajaran menggambar 

ilustrasi di kelas V berkenaan dengan kegiatan guru dan siswa meliputi 

perencanaan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, penyampaian materi 

ajar oleh guru, strategi dan metode yang digunakan, media dan sumber belajar 

yang digunakan, alokasi waktu, alat evaluasi balajar, pengorganisasian kelas, 

sedangkan untuk siswanya meliputi kesiapan dan keseriusan menyimak materi 

dan proses berkarya menggambar ilustrasi; (c) Hasil karya gambar ilustrasi yang 

dibuat siswa kelas V untuk menentukan kriteria gambar ilustrasi yang baik 

maupun yang masih kurang baik, meliputi penggunaan bahan dan alat serta 

teknik, kesesuaian gambar dengan tema, pemunculan ide atau gagasan baru, dan 

komposisi atau penempatan subjek gambar yang dibuat. 

Untuk merekam hasil pengamatan ini, peneliti menggunakan alat bantu 

berupa kamera foto. Kamera ini membantu peneliti menghimpun data berupa foto 

kegiatan menggambar ilustrasi, sarana dan prasarana yang mendukung dalam 

proses pembelajaran, dan kondisi fisik sekolah. 

3.3.2  Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan 

tanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian. Hal ini juga pernah 

dikemukakan oleh Nazir (2005:193) bahwa wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap 

muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). 
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Selain itu, Arikunto (2006:227) berpendapat bahwa secara garis besar ada 

dua macam pedoman wawancara: (1) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu 

pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan; (2) 

Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara 

terperinci sehingga menyerupai check-list. 

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara langsung 

dengan Kepala Sekolah, guru, dan siswa. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 

data yang lengkap dan valid meliputi semua hal yang berkaitan dengan keadaan 

umum dan khusus yang ada di sekolah berkaitan dengan penelitian yang peneliti 

kaji, yang diuraikan sebagai berikut:  

1) Wawancara dengan Kepala Sekolah untuk memperoleh informasi mengenai 

gambaran secara global mengenai keadaan sekolah meliputi: profil sekolah, 

tujuan pembelajan seni rupa, keadaan siswa dan guru serta karyawan, peran 

guru Seni Budaya dan Keterampilan, perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan guru meliputi RPP, Silabus, Prota, Promes, serta mengenai 

sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. 

2) Wawancara dengan guru mata pelajaran SBK terkait dengan kegiatan 

pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan secara umum, karakteristik 

siswa, karakteristik mengajar guru, perencanaan guru dalam menyiapkan 

perangkat kurikulum meliputi silabus dan RPP, pelaksanaan pembelajaran 

menggambar ilustrasi, dan evaluasi pembelajaran menggambar ilustrasi. 

3) Wawancara dengan siswa dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai 

perilaku guru, pendapat siswa mengenai pembelajaran menggambar ilustrasi 
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dan hasil karyanya, serta mengenai kesulitan dan minat siswa terhadap 

pembelajaran menggambar ilustrasi. 

Mengenai rincian wawancara lebih lanjut dijabarkan dalam lampiran 

instrumen penelitian. 

3.3.3  Dokumentasi 

 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2009:329). Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). 

Dalam teknik dokumentasi ini peneliti menghimpun data-data berupa data 

umum sekolah meliputi lokasi, sejarah singkat sekolah, visi dan misi serta tujuan, 

daftar keadaan guru dan siswa; data fisik sekolah; dan data berkas pembelajaran 

meliputi perangkat pembelajaran berupa kalender pendidikan, prota, promes, 

silabus dan RPP yang digunakan guru, serta nilai akademik siswa. 

 

3.4  Teknik Analisis Data  

Analisis data yang dimaksudkan di sini adalah proses mengolah dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori 

menjabarkan ke unit-unit, menemukan mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan merumuskan simpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri 

maupun orang lain. Sugiyono (2009:335) mengatakan bahwa analisis data 
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kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dikembangkan pula hubungan tertentu atau menjadi 

hipotesis.  

Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2009:337) mengelompokkan 

aktivitas dalam analisis data meliputi tiga analisis data, yaitu data  reduction 

(reduksi data), data  display (penyajian data), dan  conclusion drawing / 

verivication (penarikan simpulan dan verifikasi). 

3.4.1  Reduksi Data 

Menurut Sugiyono (2009:338) mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dan berlangsung sejak 

penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah, dan teknik pengumpulan data 

yang dipakai.   

3.4.2  Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian  data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Sugiyono 

(2009:341), menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
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3.4.3  Penarikan Simpulan 

Simpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2009:345). 

Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian 

kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam 

bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah 

dipahami keadaannya baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain. 

 

Gambar 2.3 Bagan analisis data 
(Dikutip dari Miles and Huberman dalam Sugiyono, 2009:338) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1     Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak Sekolah 

Penelitian ini mengambil tempat di SD Negeri Brebes 14. Terletak di 

wilayah Kelurahan Brebes bagian selatan yang masuk dalam dusun/kampung 

Saditan. Letaknya berkisar 2 kilometer ke arah selatan dari lintas akses jalan 

pantura Brebes yang masuk dalam wilayah kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes 

Kabupaten Brebes. 

 

Gambar 4.1 Tampak depan SD Negeri Brebes 14 
          (Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2012) 

 
 

Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah di bagian utara Propinsi 

Jawa Tengah yang terletak di wilayah paling barat berbatasan langsung dengan 

Cirebon yang masuk dalam Propinsi Jawa Barat. Sedangkan sebelah timurnya 
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berbatasan dengan Kota Madya Tegal. Dengan jarak dari kota Semarang sebagai 

Ibukota Propinsi Jawa Tengah kira-kira 180 kilometer menuju ke arah barat. 

Tempat bangunan SD Negeri Brebes 14 berada di wilayah padat penduduk 

dengan karakteristik warga atau masyarakatnya majemuk yang didominasi 

kalangan menengah bawah dan kalangan menengah atas. Hal ini karena didukung 

dari berbaurnya penduduk kota dan penduduk desa yang memang Kelurahan 

Brebes merupakan sebuah kota kecil yang sedang berkembang dari berbagai 

macam aspek kegiatan sosial, fisik, maupun ekonomi. Letak SD Negeri Brebes 14 

yang beralamat di jalan Saditan Baru No.54 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes 

Kabupaten Brebes merupakan salah satu Sekolah Dasar dengan letak wilayahnya 

yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar karena berada di tengah-tengah 

pemukiman warga. 

 

Gambar 4.2 Denah lokasi SD Negeri Brebes 14 dalam 
wilayah Kelurahan Brebes 

          (Sumber : dokumen gambar peneliti) 
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Secara geografis letak bangunan SD Negeri Brebes 14 berbatasan dengan 

perumahan penduduk di sebelah utara, sebelah selatan, dan sebelah barat, 

sedangkan sebelah timur berbatasan dengan akses jalan yang merupakan 

muka/bagian depan dari sekolah di mana seberang jalan dari sekolah adalah tanah 

lapang yang biasa digunakan untuk bermain sepak bola/berolah raga. Sebagian 

besar siswa SD Negeri Brebes 14 bertempat tinggal di sekitar komplek perumahan 

tersebut. Letak SD Negeri Brebes 14 mudah dijangkau dengan menggunakan 

kendaraan baik roda dua maupun roda empat karena jalan penghubung menuju 

sekolah masih cukup lebar.  

 

4.1.2 Visi, Misi dan Sejarah Berdirinya Sekolah 

Sesuai dengan harapan bahwa SD Negeri Brebes 14 dapat dipercaya 

masyarakat dan menjadi sekolah favorit bagi warga di sekitarnya hal ini dapat 

dilihat berdasarkan data dokumen sekolah, visi SD Negeri Brebes 14 berbunyi 

unggul, dapat dipercaya masyarakat dan menjadi sekolah favorit. Adapun misi SD 

Negeri Brebes 14 disebutkan juga di antaranya adalah sebagai berikut: (1) 

menegakan disiplin sekolah, (2) meningkatkan kualitas proses belajar mengajar 

untuk mencapai prestasi akademis maupun nonakademis yang tinggi, (3) 

meningkatkan pembinaan dan perilaku kebaikan serta pelaksanaan ibadah dalam 

upaya mencetak anak didik yang berbudi luhur dan berperilaku sopan, (4) 

berupaya mencapai keberhasilan dalam mencetak anak didik yang cerdas, (5) 

terampil sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna bagi 

kehidupan di masyarakat, (6) meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan 
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olah raga bagi anak didik meraih prestasi di bidang olah raga, (7) secara bertahap 

mencukupi sarana dan prasarana pendidikan. 

Untuk mewujudkan beberapa hal terkait visi dan misi SD Negeri Brebes 

14 sudah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat merealisasikan program-

program tersebut. Bermula dari awal berdirinya SD Negeri Brebes 14 sebagai 

salah satu sekolah yang secara bertahap ingin berupaya meningkatkan kualitas 

pendidikan. Dijelaskan bahwa sejarah awal berdirinya SD Negeri Brebes 14 

merupakan penyemplitan dari SD Negeri Brebes 9 pada tahun 1983. SD Negeri 

Brebes 9 awal berdirinya di lokasi jalan R.A. Kartini, Didirikan bangunan sekolah 

yang terpisah dengan induk bangunan utama karena keterbatasan lahan untuk 

membuat gedung baru akibat jumlah peserta didik yang gemuk dan adanya kelas 

paralel yang tidak mencukupi ketersediaan ruang kelas. Karena itu, dibangunlah 

bangunan gedung baru yang berlokasi didirikannya di Jalan Saditan Baru hingga 

berdiri sampai sekarang dengan nama Sekolah SD Negeri Brebes 14 yang 

disahkan menjadi sekolah negeri pada tahun 1984. 

Berdasarkan data dokumen sekolah, berdirinya bangunan SD Negeri 14 

Brebes yang sekarang ini dengan luas tanah keseluruhan yaitu 1.196 m² dengan 

rincian tanah seluas 876 m² merupakan tanah eks bengkok Pemkab Brebes dan 

tanah seluas 320 m² adalah milik SD Negeri Brebes 14. 

Hingga saat ini SD Negeri 14 Brebes sudah mengalami beberapa 

pergantian Kepala Sekolah sejak mulai disahkannya menjadi sekolah negeri pada 

tahun 1984 dengan diamanahi tanggung jawab sebagai Kepala Sekolah pertama 
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yaitu Ibu Solicha, kemudian secara berturut dipegang Ibu Suwarmi, Bapak 

Musrihin, Ibu Mastuti, dan untuk sekarang ini dipegang oleh Ibu Hj. Sunaryah. 

 

4.1.3 Kondisi Lokasi Penelitian 

4.1.3.1 Kondisi Fisik Berupa Sarana dan Prasarana Sekolah  

 Kondisi fisik SD Negeri Brebes 14 cukup memadai untuk melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Berdiri di atas lahan seluas 1.196 m² terbagi menjadi 

beberapa gedung dan lahan terbuka. Terdapat tiga lokal gedung yaitu gedung sisi 

sebelah kiri dan kanan yang saling berhadapan sebagai ruang kelas termasuk 

ruang kantor, serta satu gedung/bangunan yang terletak di bagian belakang 

sekolah yaitu ruang perpustakaan sebagai sarana belajar siswa dalam menambah 

wawasan ilmu pengetahuan.  

 Pada umumnya sarana di sekolah dasar, termasuk di SD Negeri Brebes 14 

terdapat beberapa sarana meliputi ruang Kepala Sekolah, ruang guru, ruang tamu, 

enam ruang kelas yang terdiri dari kelas satu sampai enam, perpustakaan, UKS, 

ruang komputer untuk sarana administrasi sekolah, kantin, dapur, gudang, dan 

toilet/WC. Lahan terbuka meliputi lapangan untuk upacara, taman dan tempat 

parkir. Sebagian besar kondisinya masih dalam keadaan baik sehingga tidak 

mengganggu dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Berikut rincian 

sarana SD Negeri Brebes 14 dalam Tabel. 
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Tabel 4.1 Sarana SD Negeri Brebes 14 

Nama Jumlah Keterangan 

Ruang Kepala Sekolah 1  
Ruang guru 1  
Ruang tamu 1  
Ruang kelas 6  
Perpustakaan / UKS 1  
Ruang komputer 1  
Gudang 1  
Dapur 1  

WC / jamban 4 
WC guru : 2 (pa, wa) 
WC siswa : 2 (pa, pi) 

Lahan parkir guru 1  
Lahan parkir siswa 1  
Tempat bermain, olahraga, upacara 1 Dalam satu lapangan 
Taman 1  
Kantin 1  

(Sumber: Dokumen SD Negeri Brebes 14 tahun 2012) 
 

Selain sarana berupa bangunan/gedung terdapat juga beberapa prasarana 

yang melengkapi di dalamnya. Berdasarkan hasil obsevasi peneliti di dalam ruang 

kelas terdapat beberapa prasarana penunjang pembelajaran seperti meja dan kursi 

guru, meja dan kursi siswa, papan tulis, almari, papan hasil karya siswa, dan 

mading kelas. Kondisi prasarana di dalam kelas juga masih dalam keadaan baik. 

Dilihat dari ukuran ruang kelas dengan panjang dan lebar ruangan 8x6 m² masih 

dapat mencukupi jumlah siswa dengan rata-rata siswa per kelas berjumlah 36 

siswa. 

Terdapat beberapa ruangan seperti ruang Kepala Sekolah, ruang guru, dan 

ruang tamu, ketiga ruang tersebut berada dalam satu ruangan yang diberi nama 

ruang kantor di depan pintu masuk. Ketiga ruang tersebut dipisahkan dengan 

menggunakan skat pembatas. Ruangan kantor di SD Negeri Brebes 14 tidak 
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terlalu luas dan terlihat sempit dikarenakan banyak prasarana seperti beberapa 

almari untuk menyimpan dokumen dan piala, satu set meja dan kursi untuk tamu, 

dan beberapa meja dan kursi kantor guru. 

Selain itu terdapat sarana di SD Negeri Brebes 14 yaitu berupa ruang 

perpustakaan yang dapat difungsikan juga sebagai ruang UKS sementara ketika 

ada siswa yang sakit atau pingsan. Ukuran ruang perpustakaan cukup luas dengan 

meja membaca beralaskan kain karpet sehingga siswa ketika membaca duduk 

berlesehan. Namun ruang perpustakaan ini masih memiliki daya tampung yang 

kurang memadai untuk membuat seluruh siswa dapat berkunjung ke perpustakaan 

sehingga sekolah membuat jadwal kunjungan ke perpustakaan per tiap kelas. Hal 

ini dilakukan sekolah untuk memotivasi anak untuk tidak lupa berkunjung ke 

perpustakaan untuk sekadar membaca atau menambah ilmu pengetahuan. 

Sampai sekarang ini SD Negeri Brebes 14 masih dalam proses tahap 

pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan sedang direalisasikannya 

pembangunan dan pemugaran serta perbaikan gedung dan penambahan beberapa 

fasilitas penunjang lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Hj. Sunaryah, S.Pd. 

selaku Kepala Sekolah bahwa bangunan/gedung baru yang terakhir direalisasikan 

adalah pembangunan ruang perpustakaan baru dan penambahan beberapa buku 

perpustakaan serta penyediaan perangkat komputer pada tahun 2010. Untuk 

sekarang sedang dalam tahap pembangunan ruang kantor baru di depan ruang 

perpustakaan. Nantinya ruang kantor lama akan dijadikan sebagai ruang UKS. 
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Gambar 4.3 Kondisi gedung dan lapangan SD Negeri Brebes 14 

          (Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2012) 
 

 

Gambar 4.4 Denah Ruang SD Negeri Brebes 14  
(Sumber : dokumen gambar peneliti) 

 

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat diketahui bahwa kondisi 

fisik SD Negeri Brebes 14 sudah cukup baik untuk memenuhi pembelajaran. Jika  

dikaitkan dengan masalah penelitian yaitu tentang pembelajaran menggambar 

ilustrasi di kelas V, kondisi fisik seperti sarana dan prasarananya sudah mampu 
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mendukung pembelajaran seperti terdapatnya papan tulis, meja dan kursi sebagai 

media pendukung pembelajaran siswa di kelas. Selain itu terdapat sarana seperti 

ruang perpustakaan yang dapat digunakan siswa sebagai sumber belajar untuk 

menambah wawasan tentang contoh-contoh gambar ilustrasi. 

4.1.3.2  Kondisi Lingkungan Sekolah 

 Kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Brebes 14 dimulai pukul 07.00 

pagi. Seluruh siswa diharuskan sudah berada di sekolah paling lambat-lambatnya 

sebelum bel masuk berbunyi. Hal ini dikarenakan kedisiplinan menjadi perhatian 

khusus sekolah untuk mendidik para siswa. Kepala Sekolah selalu menekankan 

tentang kedisiplinan karena hal ini merupakan bentuk realisasi dari butir pertama 

misi SD Negeri Brebes 14. Berdasarkan hasil observasi dapat dilihat ketika bel 

masuk telah berbunyi adanya peran wali kelas dengan mengarahkan siswa 

sebelum masuk ke ruang kelas, para siswa dibariskan di luar pintu kelas untuk 

dapat tertib masuk ke dalam ruangan. 

 Berlokasi di kawasan perumahan penduduk dengan kondisi jalan tidak 

terlalu padat dan jauh dari hingar-bingar suara kendaraan bermotor menjadikan 

proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan tenang tanpa ada 

gangguan dari luar. Selain itu dilihat dari masyarakat atau penduduk sekitar yang 

kebanyakan berpancaharian sebagai pegawai dan buruh, di mana mereka mulai 

beraktivitas sama halnya ketika siswa berangkat sekolah menjadikan lingkungan 

perumahan di sekitar sekolah terlihat sepi pada jam-jam pembelajaran. Akan 

terlihat ramai ketika waktu berangkat dan waktu pulang siswa dan para pekerja. 
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Walaupun ramai di saat waktu berangkat dan waktu pulang siswa, keadaan lalu 

lintas masih terlihat lancar. 

Ketika siswa belajar di sekolah adanya hubungan kekeluargaan antara 

siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Hubungan kekeluargaan itu dapat 

dilihat dari siswa menyapa ketika berpapasan dengan guru dan memberikan 

salam. Siswa terlihat semangat belajar selain itu mereka senang bermain bersama 

teman-temannya ketika jam istirahat. Kepedulian terhadap lingkungan sekolah 

dapat dilihat dari kegiatan siswa membersihkan ruangan kelas ketika jam pulang 

sekolah. Tingkat kebersihan SD Negeri Brebes 14 tergolong baik. Masing-masing 

kelas memiliki alat kebersihan seperti sapu, sekop, dan tong sampah. Kepedulian 

akan kebersihan menjadi perhatian bagi seluruh warga sekolah termasuk guru dan 

siswa sehingga akan tercipta suasana lingkungan belajar yang nyaman dan sehat. 

Untuk tingkat keamanan, dengan adanya hubungan baik dengan warga 

masyarakat sekitar sehingga sekolah merasa aman terutama bagi jalannya 

pembelajaran. 

 Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat dianalisis dan 

disimpulkan terkait kondisi lingkungan sekolah sesuai dengan masalah penelitian 

tentang pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas V yaitu pembelajaran akan 

berjalan dengan tenang karena jauh dari keramaian kendaraan bermotor, ruang 

kelas yang selalu dijaga kebersihannya sehingga diharapkan dapat memberi 

kenyamanan bagi siswa ketika pembelajaran menggambar ilustrasi. Dengan 

demikian kondisi lingkungan sudah baik untuk mendukung pembelajaran 

menggambar ilustrasi bagi siswa kelas V SD Negeri Brebes 14. 
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4.1.4   Keadaan Guru dan Tenaga Kerja Sekolah 

Berdasarkan data dokumen sekolah, guru atau tenaga pengajar di SD 

Negeri Brebes 14 berjumlah 12 orang yang terdiri dari 9 guru tetap (PNS) dan 3 

guru tidak tetap. Dari 12 orang guru yang mengajar, selain guru kelas yang 

mengajar siswa mulai dari kelas satu sampai enam juga terdapat guru mata 

pelajaran, di antaranya yaitu guru PAI, guru PJOK, guru SBK, dan guru Bahasa 

Inggris. Guru pengajar di SD Negeri Brebes 14 memiliki latar belakang 

pendidikan yang bervariasi yaitu tamat sarjana pendidikan (S1), Sekolah 

Pendidikan Guru (SPG), dan diploma II (D2). Berikut ditampilkan dalam tabel 

data Ketenagaan SD Negeri 14 Brebes adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Data Ketenagaan SD Negeri Brebes 14 

No Nama Jab. 
Ijasah/ 
Tahun  

Gol/ 
Ruang 

Masa 
Kerja 

Mengajar 
Kls / jam 

Keahlian 
Bid. Studi  

1. Hj. SUNARYAH, S,Pd. 
NIP. 19550616 198201 2 002 KS  S.1 

2003 IV / a 30 th  
9 bln IV-VI / 6 Pkn 

2. SRI HARNI W. 
NIP. 19550520 197512 2 003 Gr.Kls  

SPG 
1974 IV / a 

36 th  
6 bln I / 24 Gr. Kelas  

3. SUDARNINGSIH, S.Pd.SD. 
NIP. 19611211 198304 2 006 

Gr.Kls S.1 
2011 

IV / a 29 th  
5 bln 

II / 24 Gr. Kelas 

4. NINIK SUMARSIH, S.Pd.I. 
NIP. 19620905 198405 2 001 

Gr. 
Agama 

S.1 
2010 

IV / a 28 th  
4 bln 

I-VI / 12 PAI 

5. NANI NOVARINI, S.Pd. 
NIP. 19631122 198405 2 003 

Gr. 
PJOK 

S.1 
2011 

IV / a 28 th  
4 bln 

I-VI / 18 PJOK 

6. SUGIARTI, S.Pd.SD. 
NIP. 19630806 198608 2 001 

Gr.Kls S.1 
2011 

IV / a 26 thn 
1 blm 

- Gr.Kelas 

7. TOLIB, S.PD.SD 
NIP. 19650418 199101 1 001 

Gr.Kls S.1 
2010 

III / d 21 thn 
8 bln 

III / 24 Gr.Kelas 

8. PANCA ENDAH W., S.Pd.SD. 
NIP. 19680819 199312 2 001 

Gr.Kls S.1 
2007 

III / b 18 thn  
8 bln 

IV / 24 Gr.Kelas 

9. WARGIYANTO, S.Pd. 
NIP. 19700516 200701 1 012 Gr.Kls 

S.1 
2010 III / a 

9 thn  
3 bln V / 24 Gr.Kelas 

10. EKO RESTU W., S.Pd.SD 
NIP. 19890327 201001 2 002 Gr.Kls 

S 1 
2012 II / b 

2 thn  
8 bln VI / 24 Gr.Kelas 

11. SUMIRTO 
NIP. 19591225 199903 1 001 Penjaga 

SMA 
1989 II / c 

17 thn 
6 bln - Penjaga 

12. TITI RAHAYU, A.Ma. 
NIP. - GTT D.2 

2006 - 7 thn  
8 bln IV-VI / 12 SBK 

13. IMAN SANTOSO, A.Ma. 
NIP. - GTT 

D.2 
2005 - 

7 thn  
8 bln I-VI / 12 B.Inggris 
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14. IZZA NURDIYANA, S.Pd.I. 
NIP. - GTT 

S.1 
2009 - 

2 thn  
6 bln II-III / 6 PAI 

15. SARYADI, A.Md. 
NIP. - GTT 

D.3 
2006 - 9 bln - Perpus 

(Sumber : data dokumen SD Negeri Brebes 14 bulan Oktober tahun 2012) 
 

Berdasarkan data tabel di atas tentang ketenagaan tertulis secara lengkap 

dari Kepala Sekolah, guru kelas, guru mapel, pegawai perpustakaan dan penjaga 

sekolah. Jika dilihat secara keseluruhan, tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

berjumlah 11 orang termasuk penjaga sekolah dan Guru Tidak Tetap (GTT) 

Berjumlah 4 orang. 

Tingkat pendidikan guru di SD Negeri Brebes 14 sebagian besar sudah 

sarjana Strata 1. Terhitung sebanyak 9 orang guru yang sudah berijazah Strata 1, 

dua orang berijazah Diploma 2, dan satu orang berijazah SPG. Dilihat dari usia, 

guru tergolong usia produktif sebagai tenaga pengajar. Selain tingkat usia guru, 

pengalaman dan lamanya mengajar mempengaruhi kualitas dalam mengajar. 

Tenaga nonguru yaitu penjaga sekolah berlatar belakang SMA, dan seorang 

petugas perpustakaan berlatar belakang ijazah Diploma 3.  

Khusus untuk tenaga pengajar guru kelas jika dilihat dari masa lamanya 

mengajar, semakin lama guru mengajar atau sudah memiliki banyak pengalaman 

mengajar mempengaruhi penempatan kelas yang diampu guru tersebut. Jika guru 

memiliki pengalaman mengajar yang cukup lama diberikan tanggung jawab untuk 

memegang kelas rendah dan sebaliknya jika guru belum cukup lama memiliki 

pengalaman mengajar menempati mengajar di kelas atas. Hal ini dikarenakan 

penanganan siswa kelas rendah dengan siswa kelas atas sangat jauh berbeda. 

Dapat dilihat dari data di atas, guru yang mengampu kelas 1 yaitu Ibu Sri Harti 

sudah memiliki pengalaman mengajar selama hampir 37 tahun dengan pendidikan 
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akhir SPG namun bukan berarti beliau tidak cukup pengalaman karena tidak 

berpendidikan tinggi. Sedangkan Bapak Eko Restu yang memiliki masa lama 

mengajar selama 2 tahun 8 bulan atau hampir 3 tahun dipercaya mengajar siswa 

kelas 6. Setiap guru memang memiliki kemampuan mengajar masing-masing. 

Kelebihan-kelebihan guru inilah yang dipertimbangkan oleh sekolah untuk 

mengatasi permasalahan pembelajaran di dalam kelas sehingga prestasi belajar 

siswa dapat tercapai dengan optimal. 

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat diketahui keadaan guru 

sudah baik dengan bekerja sesuai dengan bidang-bidangnya dalam mengajar. 

Berkaitan dengan masalah penelitian yaitu tentang pembelajaran menggambar 

ilustrasi, dapat didukung dengan adanya guru SBK di SD Negeri Brebes 14 yang 

mengajar pelajaran tersebut. 

 

4.1.5   Keadaan Siswa 
 

 Menurut data dokumen sekolah, siswa SD Negeri Brebes 14 tahun ajaran 

2012/2013 berjumlah 234 siswa yang tersebar mulai dari kelas I berjumlah 36 

siswa, kelas II berjumlah 44 siswa, kelas III berjumlah 36 siswa, kelas IV 

berjumlah 48, siswa kelas V berjumlah 34 siswa, dan kelas VI berjumlah 36 

siswa. Setiap tahun jumlah siswa SD Negeri Brebes 14 mengalami perubahan.  

Berikut data lengkap jumlah siswa SD Negeri Brebes 14 tiap jenjang  kelas tahun 

ajaran 2012/2013 dari data hitung bulanan terakhir yaitu bulan Oktober. 
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Tabel 4.3  Data jumlah siswa SD Negeri Brebes 14 

Kelas Siswa Jumlah Laki-laki Perempuan 
I 18 18 36 
II 26 18 44 
III 17 19 36 
IV 23 25 48 
V 12 22 34 
VI 22 14 36 

Jumlah 118 116 234 
(Sumber : data dokumen SD Negeri Brebes 14 bulan Oktober tahun 2012) 

 
Dari data tabel di atas dapat dilihat jumlah perbandingan seluruh siswa 

antara siswa laki-laki dan siswa perempuan lebih banyak sedikit siswa laki-

lakinya yaitu berjumlah 118 siswa sedangkan siswa perempuan berjumlah 116 

siswa. Seluruh siswa SD Negeri Brebes 14 sebagian besar memeluk agama Islam. 

Pancaharian orang tua siswa bervariasi, dengan sebagian besar bekerja sebagai 

buruh atau pedagang, dan beberapa di antaranya bekerja sebagai pegawai. Siswa 

SD Negeri 14 Brebes sebagaian besar tinggal di sekitar komplek lingkungan 

sekolah, sehingga akses menuju sekolah mudah bagi siswa dengan berangkat 

berjalan kaki dan beberapa siswa berangkat dengan bersepeda. 

Berikut keadaan siswa SD Negeri Brebes 14, berdasarkan hasil wawancara 

dengan Kepala Sekolah Ibu Hj. Sunaryah, S.Pd pada tanggal 24 November 2012, 

menerangkan bahwa:  

“SD Negeri Brebes 14 merupakan sekolah yang siswanya sebagian besar 
berasal dari sekitar lingkup lingkungan sekolah. Orang tua siswa sebagian 
besar bekerja sebagai buruh. Ada tiga sekolah negeri di sekitar komplek 
kampung sini yaitu SD Negeri Brebes 9, SD Negeri Brebes 10, dan SD 
Negeri Brebes 14, untuk jumlah kuota siswa SD Negeri Brebes 14 masih 
yang terbanyak.” 
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Tabel 4.4 Jumlah Siswa dalam kurun waktu empat tahun ajaran terakhir 

Tahun Jumlah siswa 
Total 

Kls I Kls II Kls III Kls IV Kls V Kls VI 
2009 / 2010 49 38 41 74 39 37 278 
2010 / 2011 49 37 41 40 73 37 277 
2011 / 2012 40 45 38 39 40 71 273 
2012 / 2013 36 44 36 48 34 36 234 

(Sumber: data dokumen sekolah) 
 

Berdasarkan data tabel di atas, data pada tahun 2012/2013 yang sekarang 

persebaran jumlah siswa tiap kelasnya hampir merata dengan jumlah siswa rata-

rata per kelasnya 36 siswa. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya terdapat 

kelas dengan jumlah siswanya yang melebihi jumlah normal. Berdasarkan 

keterangan dari pihak sekolah, dulu pernah terdapat salah satu kelas yang paralel 

dengan membagi siswa menjadi 2 rombongan belajar. 

SD Negeri Brebes 14 juga memiliki cukup banyak prestasi baik prestasi 

akademik maupun nonakademik di tingkat Dabin maupun tingkat Kecamatan. SD 

Negeri Brebes 14 masuk dalam Dabin 3 yang terdiri dari SD Negeri Brebes 3, SD 

Negeri Brebes 8, SD Negeri Brebes 9, SD Negeri Brebes 10, SD Negeri Brebes 

14, SD Negeri Pulosari 1, dan SD Negeri Pulosari 2. Prestasi yang pernah diraih 

beberapa diantaranya yaitu lomba gerak jalan, lomba MTQ, lomba rebana, 

marching band, dan lomba melukis. Setiap tahunnya SD Negeri Brebes 14 

memang tidak selalu menjadi favorit juara pertama dalam mengikuti perlombaan, 

namun adanya partisipasi sekolah untuk mengerahkan siswa mengikuti berbagai 

macam lomba dengan harapan menjadi sekolah yang berprestasi baik di dalam 

maupun di luar sekolah. SD Negeri Brebes 14 sudah berupaya semaksimal 

mungkin dengan melakukan bimbingan dan latihan khusus kepada siswa sebelum 
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diadakannya perlombaan. Prestasi-prestasi yang diperoleh para siswa 

membuktikan kesungguhan dan semangat untuk memberikan sumbangan yang 

terbaik kepada sekolah maupun orang tua siswa.  

Berdasarkan keterangan keadaan siswa SD Negeri Brebes 14 di atas jika 

dikaitkan dengan masalah penelitian tentang pembelajaran menggambar ilustrasi 

di kelas V, dapat dianalisis dan disimpulkan yaitu keadaan siswa sudah cukup 

baik dengan jumlah siswa kelas V yang berjumlah 34, cukup memenuhi dalam 

pembelajaran karena terhitung tidak terlalu banyak jumlah siswanya sesuai 

dengan kondisi kelas. Selain itu siswa memiliki kemampuan ekonomi yang cukup 

baik atau berkecukupan sehingga mampu mendukung dalam pembelajaran 

menggambar ilustrasi yang secara finansial tidak terlalu banyak mengeluarkan 

biaya untuk belajar. 

 

4.2  Gambaran Umum Mata Pelajaran SBK di SDN Brebes 14 

 Di SD Negeri Brebes 14 terdapat seorang guru yang mengajar khusus 

mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). Diampu oleh guru bernama 

Ibu Titi Rahayu, A.Ma, seorang Guru Tidak Tetap (GTT) yang sudah mengabdi 

untuk mengajar mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan selama hampir 8 

tahun di SD Negeri Brebes 14. Ibu Titi merupakan seorang guru lulusan Diploma 

II PGSD UNNES Tegal pada tahun 2006. Diberikan tugas untuk mengajar siswa 

kelas IV, V, dan VI sesuai dengan jatah jam pelajaran SBK yang tiap-tiap kelas 

diberi waktu mengajar 4 jam pelajaran tiap minggunya (4 x 35 menit).  
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 Dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) ibu Titi 

mengajar Seni Rupa, Seni Musik, Seni Tari dan Keterampilan. Pembelajaran SBK 

berupa Seni Rupa, Seni Musik, Seni Tari, dan keterampilan yang berlangsung di 

SD Negeri Brebes 14 mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang dikembangkan oleh sekolah. Sesuai dengan ketentuan dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Setiap sekolah mengembangkan kurikulum berdasarkan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) dan berpedoman pada panduan 

yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).  

 Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekolah Ibu Hj. Sunaryah dalam 

wawancara pada tanggal 24 November 2012, menerangkan bahwa: 

”Sejak diinstruksikannya kurikulum baru tahun 2006 oleh pemerintah, 
dituntut untuk dapat mengembangkan kurikulum secara mandiri. Saya 
sendiri sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Brebes 14 pada waktu itu 
berusaha untuk memenuhi tugas tersebut dan sekolah mulai 
mengembangkan kurikulum mandiri atau yang dikenal sebagai KTSP.” 

 
 Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan merupakan salah satu 

muatan wajib kurikulum pendidikan di tingkat Sekolah Dasar. Alokasi waktu bagi 

pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan dijelaskan oleh Kepala Sekolah 

sesuai dengan yang tertera pada KTSP. Untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, 

pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan diserahkan oleh guru kelas masing-

masing kelas dengan pendekatan tematik. Alokasi waktu pelajaran SBK yang 

diberikan di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yaitu dengan diberikan alokasi 2 x 35 

menit untuk setiap minggunya. Sedangkan untuk kelas IV, kelas V, dan Kelas VI 

berdasarkan pada pedoman dalam KTSP yang pelaksanaannya dilakukan dengan 
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pendekatan mata pelajaran, jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran 

dialokasikan sebagaimana terteta dalam struktur kurikulum. Mata pelajaran SBK 

di kelas IV, kelas V, dan kelas VI diberikan alokasi waktu 4 x 35 menit tiap 

minggunya. Jadwal pelajaran SBK di tiap kelas dengan alokasi waktu 4 x 35 

menit dibuat menjadi 2 kali pertemuan tatap muka di tiap minggunya. Khusus di 

kelas V jadwal mata pelajaraan SBK yaitu pada hari Selasa jam ke 4 dan 5 yaitu 

setelah usai jam istirahat pertama dan hari Rabu pada jam yang sama pula. 

Berdasarkan keterangan Kepala Sekolah SD Negeri Brebes 14 mengakui 

adanya guru bantu yang mengajar mata pelajaran SBK di kelas IV, kelas V, dan 

kelas IV. Berikut paparan hasil wawancara lebih lanjut dengan Kepala Sekolah 

Ibu Hj. Sunaryah pada tanggal 24 November 2012: 

”Saya menjadi Kepala Sekolah di SD Negeri Brebes 14 pada tahun 2008, 
mengakui ada guru yang mengajar mata pelajaran SBK dengan diampu 
oleh Ibu Titi sebelum saya menjabat. Saya sebagai Kepala Sekolah tidak 
menjadi masalah karena sekolah juga membutuhkan. Walaupun guru kelas 
sebenarnya yang memegang beberapa mata pelajaran termasuk mata 
pelajaran SBK, namun keberadaan Bu Titi dapat lebih membantu guru 
kelas terkait dalam pembelajaran seni.” 
 

 Pelajaran seni rupa, seni musik, seni tari, dan keterampilan diakui pihak 

Kepala Sekolah dikemas dalam satu mata pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan (SBK) sesuai dengan kurikulum, sehingga perlu penyesuaian 

proporsi alokasi waktu tiap bidang studi antara seni rupa, seni musik, seni tari dan 

keterampilan. Disampaikan Kepala sekolah, penting bagi seorang guru dapat 

menyampaikan pokok-pokok pelajaran seni yang kiranya dapat mudah terserap 

oleh siswa dengan memberikan alokasi waktu yang tepat. Hal ini dikarenakan 
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pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan di Sekolah Dasar kebanyakan 

merupakan pelajaran praktik sehingga memerlukan waktu yang relatif lama. 

 

Gambar 4.5 Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 
Brebes 14 

          (Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2012) 
 

Selain itu menurut keterangan Kepala Sekolah dalam penyampaian materi 

bagi guru SBK dan umumnya untuk seluruh guru di SD Negeri Brebes 14 dapat 

memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekolah atau paling tidak dapat 

berinisiatif untuk membuat media pembelajaran yang kiranya mudah dipahami 

siswa. Ketika kegiatan praktik, Kepala Sekolah memperbolehkan guru untuk 

memanfaatkan lingkungan sekolah yang ada dengan tetap menjaga kebersihan 

lingkungan. Kegiatan pembelajaran dapat dilangsungkan di dalam kelas maupun 

di luar kelas dengan memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada. 

 Secara umum pembelajaran SBK khususnya Seni Rupa dilaksanakan 

melalui tiga tahapan yaitu kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan 

kegiatan evaluasi. Dalam melaksanakan ketiga kegiatan ini, tentunya seorang guru 

harus bertindak kreatif dan inovatif, sehingga pemberian materi kepada siswa 

dapat tersampaikan dengan baik. Kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, 
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dan kegiatan evaluasi pembelajaran SBK yang terjadi di SD Negeri Brebes 14 

dapat dirinci sebagai berikut: 

4.2.1 Kegiatan Perencanaan 

 Berdasarkan keterangan Ibu Titi selaku guru SBK, sebelum memulai 

pembelajaran, terlebih dahulu telah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti 

RPP, media dan sumber belajar yang digunakan. Untuk perangkat pembelajaran 

seperti silabus, program tahunan, program semester sudah disiapkan oleh guru 

kelas sebelumnya. Menurut keterangan dari Kepala Sekolah SD Negeri Brebes 14, 

perangkat pembelajaran seperti silabus dibuat oleh tim Kelompok Kerja Guru 

(KKG) Sekolah Dasar yang dibuat sebelum tahun ajaran baru dengan mengacu 

pada KTSP. Sedangkan RPP dibuat oleh guru yang bersangkutan sebelum proses 

pembelajaran, kemudian RPP diperiksa dan disahkan oleh Kepala Sekolah. Hal ini 

pun dilakukan oleh guru SBK dengan membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 

Berikut keterangan terkait perangkat pembelajaran yang dibuat Ibu Titi 

sebagai Guru SBK di SD Negeri Brebes 14 dalam wawancara pada tanggal 22 

November 2012 menyatakan: 

“Perangkat pembelajaran seperti silabus setiap tahunnya sudah disiapkan 
oleh guru kelas, untuk kelas V saya mengambil dari silabusnya pak 
Wargianto selaku guru kelas V. Karena saya di sini sebagai guru SBK 
yang keberadaanya sebagai guru bantu, jadi setidaknya saya sudah siapkan 
RPP sendiri.” 
 

Dari keterangan wawancara di atas, dapat diketahui Ibu Titi memiliki 

peranan sebagai guru yang membantu guru kelas dalam mengajar mata pelajaran 

SBK, Ibu Titi juga berkesempatan untuk membuat RPP sehingga sebelum proses 
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pembelajaran sudah dapat direncanakan sebelumnya. Bu Titi juga menjelaskan 

setiap kali akan mengajar di kelas, yang sering Ibu Titi lakukan sebelum mengajar 

keesokan harinya adalah dengan membuka kembali materi pelajaran Seni Budaya 

dan Keterampilan. Hal ini Ibu Titi lakukan untuk mengingat-ingat kembali materi 

yang sudah disampaikan sebelumnya sehingga keesokan harinya sudah tahu apa 

yang akan disampaikan kepada siswa. 

 

Gambar 4.6 Wawancara dengan Guru SBK  
SD Negeri Brebes 14 

(Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2012) 
 
 

 

Gambar 4.7 Interaksi peneliti dengan guru SBK 
(Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2012) 
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4.2.2 Kegiatan Pelaksanaan 

 Kegiatan pembelajaran SBK dalam pelaksanaannya berupa aktivitas guru 

dan siswa yang berlangsung di SD Negeri Brebes 14 meliputi tiga tahapan 

kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kegiatan awal 

berupa salam, mengkondisikan siswa dan menyampaikan tujuan. Kegiatan inti 

berupa menyampaikan materi dan pemberian tugas kepada siswa. Kegiatan 

penutup berupa pemberian tugas atau pengumpulan tugas, kemudian 

mengucapkan salam penutup. 

 Pelajaran SBK di SD Negeri Brebes 14 yang disampaikan guru yaitu 

berupa teori dan praktik. Pelajaran berupa teori dengan menyampaikan materi 

pembelajaran. Sedangkan pelajaran berupa praktik dilakukan dalam pembuatan 

sebuah karya seni. Penyampaian materi dilaksanakan di dalam kelas, hal ini 

karena guru lebih dapat mengkondisikan siswa agar fokus mengikuti 

pembelajaran. Guru dalam proses pembelajarannya menggunakan beberapa 

metode seperti ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Ketika pelajaran berupa 

teori siswa juga diperintahkan mencatat hal-hal penting yang disampaikan guru 

terkait materi. Sedangkan pada pelajaran praktik berkarya, guru menggunakan 

metode demonstrasi yang didukung juga dengan metode lainnya.  

 Disampaikan Ibu Titi ketika pembelajaran praktik yang membutuhkan 

ruang gerak yang luas, proses pembelajarannya tidak berlangsung di dalam kelas 

melainkan di luar ruang kelas seperti lapangan atau ruang perpustakaan sebagai 

tempat kegiatan berkarya. Hal ini dilakukan Ibu Titi agar tidak mengganggu 

pembelajaran di kelas lain. Jika melihat kondisi lapangan maupun ruang 
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perpustakaan, hal ini dapat dijadikan salah satu alternatif pembelajaran agar siswa 

juga tidak merasa bosan belajar di dalam kelas. Terkait sumber belajar yang 

digunakan, Ibu Titi menggunakan buku paket SBK yang sudah tersedia di 

sekolah. 

4.2.3 Kegiatan Evaluasi 

Kegiatan evaluasi dalam pembelajaran SBK (seni rupa) di SD Negeri Brebes 

14 dilakukan dengan beberapa model evaluasi, yaitu berupa uji lisan maupun uji 

praktik. Model uji lisan digunakan guru dengan memberikan soal kepada siswa 

dengan bahasa lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru kepada 

siswa terkait materi. Model uji praktik dilakukan guru dengan memberikan tugas 

kepada siswa berupa pembuatan karya. Guru tidak memberikan evaluasi berupa 

uji tulis pada saat pelajaran seni rupa. Melalui evaluasi pembelajaran, guru dapat 

melihat keberhasilannya dalam mengajar. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang 

diperoleh siswa dalam mengerjakan tugas. Sebelum menilai, guru sudah 

mempunyai kriteria penilaian atas tugas. 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) berupa standar nilai minimal yang 

harus dicapai siswa untuk tiap mata pelajaran di SD Negeri Brebes 14 tidaklah 

sama. Mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) yang di dalamnya 

terdapat pelajaran seni rupa, seni musik, seni tari, dan keterampilan memiliki 

batas nilai KKM sama dengan skor 75. Bila perolehan nilai siswa mendapat nilai 

kurang dari 75, maka siswa tersebut wajib mengulang dengan mengikuti ulangan 

remidi. Namun guru jarang melakukan ulangan remedial kepada siswa jika 

waktunya tidak mencukupi untuk dilakukan remidi. 
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4.3 Pembelajaran Seni Rupa dengan Materi Pelajaran 

Menggambar Ilustrasi di Kelas V SD Negeri Brebes 14 

 Pembelajaran Seni Rupa yang diberikan guru SBK kepada siswa kelas V 

di SD Negeri Brebes 14 salah satu materinya adalah tentang menggambar 

ilustrasi. Peneliti merasa pembelajaran menggambar ilustrasi sangat penting bagi 

pertumbuhan daya kreativitas dan imajinasi siswa kelas V dalam berkarya seni. 

Peneliti menekankan pembelajaran menggambar ilustrasi yang dilakukan guru 

pada semester gasal di kelas V. Mengacu pada kompetensi dasar mengekspresikan 

diri melalui gambar ilustrasi dengan tema hewan dan kehidupannya, yang 

berlangsung pembelajarannya di sekolah pada tahun ajaran 2012/2013. 

Pelaksanaan pembelajaran menggambar ilustrasi dengan tema hewan dan 

kehidupannya di SD Negeri Brebes 14 berlangsung selama dua kali pertemuan. 

Dengan alokasi waktu sesuai dengan perencanaan yang terdapat pada rancangan 

pembelajaran yaitu 4 x 35 menit. Proses pembelajaran menggambar ilustrasi 

diuraikan menurut unsur-unsur yang terdapat dalam pembelajaran yang meliputi 

tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media dan prosedur berkarya gambar 

ilustrasi, strategi dan metode pembelajaran, media dan sumber belajar, interaksi 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. 

4.3.1  Tujuan Pembelajaran 

Pembelajaran menggambar ilustrasi di SD Negeri Brebes 14 merupakan 

suatu proses pembelajaran seperti halnya kegiatan belajar mengajar pada 

umumnya. Secara umum tujuan pembelajaran menggambar ilustrasi adalah agar 

siswa memiliki kemampuan mengungkapkan ide gagasan, memiliki kepekaan 
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artistik (keindahan), mampu berkomunikasi dan mengekspresikan diri melalui 

kegiatan kreatif. 

Pada saat pelaksanaan pembelajaran guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada siswa yaitu siswa diharapkan mampu membuat gambar 

ilustrasi dengan tema hewan dan kehidupannya. Berdasarkan tujuan yang 

disampaikan guru mengarah pada pembelajaran yang berorientasi pada kegiatan 

praktik. Jika dilihat dari perencanaannya yang tertulis pada RPP, tujuan 

pembelajaran dengan kompetensi dasar mengekspresikan diri melalui gambar 

ilustrasi dengan tema hewan dan kehidupannya disebutkan (1) siswa mampu 

mengamati ilustrasi gambar dekoratif dengan tema hewan dan kehidupannya, (2) 

siswa mampu merancang gambar ilustrasi dengan tema hewan dan kehidupannya, 

(3) siswa mampu membuat gambar ilustrasi dengan tema hewan dan 

kehidupannya. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang tertulis dalam RPP guru 

sudah dapat menyampaikannya dalam pelaksanaan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran yang disampaikan guru kepada siswa masih sesuai dengan 

kompetensi dasarnya dalam kurikulum. 

4.3.2  Materi Pembelajaran 

Membuat karya gambar ilustrasi dengan tema hewan dan kehidupannya 

seperti yang tertuang dalam kompetensi dasar merupakan bahasan dalam 

pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas V Sekolah Dasar. Dalam perencanaan 

pada RPP guru tidak menjabarkan secara lebih detail mengenai materi. Tertulis 

materi pembelajaran dalam RPP yaitu anatomi hewan. Semestinya guru dapat 
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membuat materi pembelajaran yang telah direncanakannya dalam perencanaan 

berupa RPP. 

 

Gambar 4.8 Guru saat menyampaikan materi pembelajaran 
kepada siswa 

          (Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2012) 
 

Ketika pelaksanaan pembelajaran guru menyampaikan materi tentang 

gambar ilustrasi hewan berkaki dua dan hewan berkaki empat. Disampaikan Ibu 

Titi selaku guru SBK dalam wawancara pada tanggal 22 November 2012 

menyatakan: 

“Saya menyampaikan materi tentang jenis-jenis binatang berkaki dua dan 
binatang berkaki empat, cara menggambar binatangnya, dan bagaimana 
teknik menggambar ilustrasi hewan dengan menggunakan media 
krayon/pastel. Materi menggambar ilustrasi hewan berkaki dua dan 
hewan berkaki empat saya ambil dari buku paket pelajaran SBK.”  
 

Dapat diketahui dari keterangan guru, materi yang disampaikan pada saat 

pelaksanaan pembelajaran yaitu berdasarkan materi yang terdapat pada buku 

paket pelajaran SBK yaitu tentang menggambar ilustrasi binatang berkaki dua dan 

binatang berkaki empat. Buku tersebut digunakan sebagai alat panduan guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran secara lisan. Berdasarkan materi yang 

terdapat dalam buku, lebih banyak dijelaskan tentang contoh-contoh gambar 



72 
 

 

hewan berkaki dua dan hewan berkaki empat serta teknik membuat gambar hewan 

tersebut. Dalam buku paket pelajaran tersebut masih belum ada materi terkait 

prosedur menggambar ilustrasi hewan dan contoh-contoh karya gambar 

ilustrasinya. Penyampaian materi pembelajaran yang dilakukan guru tidak 

berlangsung lama yaitu sekitar 10 menit. 

4.3.3  Media dan Prosedur Berkarya Gambar Ilustrasi 

Media berkarya dalam membuat gambar ilustrasi meliputi alat, bahan dan 

teknik. Berdasarkan informasi dari guru media berkarya gambar ilustrasi yang 

digunakan siswa berupa alat dan bahan menggambar seperti pensil, penghapus, 

kertas gambar, spidol, dan untuk media pewarnanya menggunakan krayon/pastel. 

Siswa dibebaskan berkreasi menggunakan berbagai macam media berkarya yang 

disebutkan guru. Ketika pelaksanaan guru tidak menyampaikan tentang bahan dan 

alat yang digunakan karena siswa sudah diberitahukan guru sebelumnya untuk 

membawa peralatan menggambar siswa. Alat dan bahan yang digunakan siswa 

seperti krayon/pastel termasuk dalam jenis media kering yaitu media yang bersifat 

kering tanpa menggunakan air. Dalam pelaksanaan pembelajaran menggambar 

ilustrasi, guru  menyampaikan tentang teknik pencampuran media, karena itu 

siswa dibebaskan dalam penggunaan teknik menggambar ilustrasi. 

Langkah-langkah atau prosedur pembuatan karya gambar ilustrasi yang 

terjadi dalam pembelajaran dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: 

1) Pertama-tama mempersiapkan alat dan bahan menggambar, siswa sudah 

diberitahukan sebelumnya oleh guru untuk membawa peralatan menggambar 

berupa krayon/pastel sebelum pembelajaran berlangsung. 
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2) Menentukan ide/gagasan, dengan siswa diperintahkan guru menuju ruang 

perustakaan untuk mencari referensi buku bergambar ilustrasi hewan. 

3) Siswa membuat sket gambar menggunakan pensil terlebih dahulu. Guru 

menyampaikan kepada siswa sket gambar hewan agar sesuai dengan 

bentuknya dapat dengan menggunakan pola. 

4) Siswa memberi warna pada gambar. Guru menyampaikan dalam mewarnai 

gambar ilustrasi, agar hasil gambar lebih menarik dapat gunakan spidol untuk 

menekankan garis pada bentuk gambar yang dibuat. 

5) Hasil gambar siswa yang sudah selesai disampaikan guru untuk dituliskan 

nama, tanggal dan judul pada karya yang dibuat. 

4.3.4  Strategi dan Metode pembelajaran 

Sebelum dimulainya proses pelaksanaan pembelajaran, Ibu Titi 

menyampaikan kepada peneliti, pelaksanaan pembelajaran menggambar ilustrasi 

akan direncanakan pembelajarannya dengan memanfaatkan ruang perpustakaan 

sebagai sumber belajar yang lebih mendukung dalam pembelajaran berkarya 

siswa. Siswa dapat menentukan ide atau gagasan dalam menggambar ilustrasi 

dengan tema hewan dan kehidupannya karena tersedianya fasilitas berupa buku-

buku dengan gambar ilustrasi hewan di perpustakaan. Disini guru memanfaatkan 

ruang perpustakaan karena tersedianya fasilitas berupa referensi buku bergambar 

ilustrasi hewan sebagai strategi dalam pembelajaran menggambar ilustrasi. 

Berikut disampaikan guru SBK SD Negeri Brebes 14, Ibu Titi Rahayu dalam 

wawancara pada tanggal 22 November 2012: 
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“Strategi yang saya lakukan dalam pembelajaran menggambar ilustrasi 
hewan yaitu ketika siswa berkarya saya arahkan mereka ke perpustakaan 
untuk mencari referensi buku bergambar ilustrasi binatang. Siswa juga 
saya arahkan pembelajaran berkarya sekalian di sana. Pembelajaran yang 
saya lakukan di perpustakaan dimaksudkan agar pembelajaran tidak selalu 
berada di ruang kelas, dan siswa tentunya mendapatkan suasana baru 
dalam pembelajaran.” 
 

Berdasarkan keterangan di atas, guru menyatakan bahwa dengan 

pembelajaran menggambar ilustrasi di luar ruang kelas seperti di ruang 

perpustakaan dapat berdampak positif bagi siswa yaitu siswa mendapatkan 

suasana baru dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan agar siswa tidak merasa 

bosan ketika pembelajaran yang biasanya dilakukan di dalam kelas. Namun guru 

perlu memperhatikan media atau sumber belajar yang digunakan siswa, dengan 

diperintahkan mencari referensi buku bergambar ilustrasi hewan dapat berdampak 

buruk bagi siswa. Hal ini menjadikan siswa mencontoh pada gambar ilustrasi 

hewan yang terdapat pada buku tersebut. Dengan demikian kreativitas dan 

imajinasi siswa dalam mengungkapkan ide/gagasan menjadi tidak berkembang. 

Untuk anak usia kelas V Sekolah Dasar dalam mengembangkan imajinasi dan 

kreativitasnya memang diperlukan rangsangan berupa media yang tepat. Namun 

tidak menjadikan siswa membuat karya gambar ilustrasi dengan mencontoh dari 

gambar yang sudah terdapat pada buku tersebut. 

Fungsi dari pembelajaran menggambar ilustrasi yaitu siswa mampu 

menceritakan ide berupa peristiwa atau suasana melalui gambar. Supaya siswa 

mampu menceritakan ide berupa peristiwa atau suasana, dalam hal ini sesuai 

dengan tema hewan dan kehidupannya. Semestinya cara yang digunakan guru 

untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dapat dilakukan dengan rangsangan berupa 
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cerita mengenai aktivitas, peristiwa, atau suasana kehidupan hewan-hewan. Guru 

dapat bercerita kepada siswa mengenai aktivitas hewan-hewan tersebut melalui 

kisah dongeng atau cerita binatang, atau lebih mudahnya bagi siswa dengan cara 

diberikan materi tertulis tentang kisah atau cerita tentang hewan untuk dibaca oleh 

siswa. 

 

Gambar 4.9 Sumber belajar yang digunakan siswa dalam 
berkarya gambar ilustrasi 

(Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2012) 
 

 

Gambar 4.10 Siswa mencari sumber belajar di ruang perpustakan 
(Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2012) 
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Gambar 4.11  Siswa ketika berkarya di ruang perpustakan 
(Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2012) 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang 

dilakukan guru dengan mengarahkan siswa ke perpustakaan untuk berkarya 

gambar ilustrasi masih kurang tepat karena guru memerintahkan siswa untuk 

membuat gambar ilustrasi dengan mencontoh dari buku bergambar ilustrasi 

hewan yang ada di perpustakaan. 

Metode pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh guru dalam 

menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa. Guru harus dapat memilih 

metode-metode pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran menggambar ilustrasi 

hewan dan kehidupannya di SD Negeri Brebes 14 yaitu metode ceramah, metode 

demonstrasi, dan metode penugasan. Hal ini ditegaskan oleh guru SBK Ibu Titi 

Rahayu dalam wawancara tanggal 22 November 2012 : 

“Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran menggambar ilustrasi 
yaitu dengan ceramah yang diselingi tanya jawab dengan siswa, 
demonstrasi dan penugasan kepada siswa.” 
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Metode-metode pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran 

menggambar ilustrasi di SD Negeri Brebes 14 dijelaskan dibawah ini, yaitu: 

1) Metode Ceramah 

 Metode ceramah dengan cara berkomunikasi secara lisan kepada siswa, 

diterapkan guru dalam menjelaskan tentang materi pembelajaran menggambar 

ilustrasi. Siswa diberikan penjelasan tentang jenis-jenis hewan dan aktivitasnya, 

teknik menggambar hewan, dan prosedur menggambar ilustrasi hewan. Ketika 

guru melakukan ceramah menjelaskan tentang materi diselingi juga dengan tanya 

jawab kepada siswa. Hal ini dilakukan untuk meninjau pemahaman siswa setelah 

menerima materi yang disampaikan guru. Guru juga membuka pertanyaan untuk 

siswa, hal ini dilakukan agar siswa yang belum memahami materi dapat 

menanyakan kepada guru. 

2) Metode Demonstrasi 

Guru melakukan demonstrasi dalam mempraktikkan proses pembuatan 

gambar di depan kelas. Ketika demonstrasi, guru memberikan contoh bagaimana 

membuat gambar hewan dengan menggunakan pola secara garis besar. Tidak 

banyak yang guru lakukan dalam metode demonstrasi. Demonstrasi yang 

dilakukan guru praktiknya masih kurang, terutama kaitannya dalam 

pengembangan kreativitas dan imajinasi siswa. Apalagi guru tidak melakukan 

demonstrasi langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Guru perlu berupaya 

melakukan demonstrasi agar dapat mengembangkan kreativitas dan imajinasi 

siswa. Demonstrasi yang dilakukan guru diupayakan jangan sampai memberikan 
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pemahaman kepada siswa untuk kemudian mencontoh dari demonstrasi gambar 

yang dilakukan guru. 

3) Metode Penugasan 

Untuk melihat kemampuan siswa setelah memperoleh materi gambar 

ilustrasi hewan, kemudian guru dalam pembelajarannya memberikan penugasan 

kepada siswa. Tugas yang diberikan guru kepada siswa yaitu berupa uji praktik 

berkarya. Siswa diberikan petunjuk dalam pengerjaan tugas praktik berkarya. 

Tugas berkarya yang diberikan guru yaitu siswa ditugaskan membuat gambar 

ilustrasi hewan dengan tema “aktivitas binatang dan kehidupannya, baik binatang 

berkaki dua atau binatang berkaki empat”. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, metode-metode yang 

dilakukan guru SBK di SD Negeri Brebes 14 dilaksanakan sesuai perencanaan. 

Metode ceramah merupakan metode yang banyak dilakukan guru dalam 

pembelajaran menggambar ilustrasi. Melalui metode ceramah diharapkan siswa 

dapat menyerap materi yang disampaikan guru melalui bahasa verbal atau lisan, 

guru juga diselingi dengan tanya jawab kepada siswa. Metode demonstrasi 

dilakukan agar siswa mengerti teknik membuat bentuk gambar hewan. 

4.3.5  Media dan Sumber Belajar 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan berupa 

alat untuk menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perhatian, dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa serta 

untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Saat pelaksanaan pembelajaran, guru 

menggunakan media pembelajaran berupa media visual. Media visual yaitu media 
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yang memanfaatkan indera penglihatan atau mata. Berdasarkan hasil pengamatan 

guru memanfaatkan media berupa contoh-contoh gambar hewan yang ditampilkan 

melalui lembaran photocopy dari buku paket pelajaran. Lembaran tersebut 

diperbesar ukurannya dan digunakan guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran di depan kelas dengan cara menempelkannya pada papan tulis. 

Papan tulis digunakan guru sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi 

pembelajaran dari media yang di tempel. Ketika menjelaskan teknik menggambar 

hewan guru memanfaatakan papan tulis sebagai alat bantu dalam melakukan 

demonstrasi menggambar bentuk hewan. Sedangkan sumber belajar yang 

dipegang guru dengan menggunakan buku paket pelajara SBK yang dimiliki 

sekolah. Berdasarkan keterangan Ibu Titi, penggunaan media yang ditempel 

dimaksudkan agar penyampaian materi pembelajaran lebih praktis, dengan tidak 

perlu menuliskan materi di papan tulis. 

Keinginan guru untuk dapat praktis dalam menyampaikan materi 

pembelajaran dengan menggunakan media dan sumber belajar yang digunakan 

guru masih dinilai kurang. Apalagi media yang ditempel di papan tulis, walaupun 

sudah diperbesar ukurannya masih tidak dapat terlihat oleh siswa dengan jelas. 

Siswa melihat materi dari buku paket SBK yang memang tersedia untuk siswa, 

karena materi yang ditempel guru di papan tulis juga merupakan salinan dari buku 

paket tersebut. Oleh karena itu media yang ditempelkan guru menjadi tidak efisien 

bagi siswa. Semestinya guru dapat memanfaatkan media seperti poster gambar 

hewan, kamus gambar hewan, contoh-contoh karya gambar ilustrasi hewan dan 

lain sebagainya yang dapat ditunjukkan kepada siswa. Karena guru pada saat 
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pembelajaran tidak menggunakan media peraga berupa contoh-contoh karya 

gambar ilustrasi untuk ditunjukan kepada siswa. Melalui contoh-contoh tersebut 

diupayakan agar dapat mengembangkan kreativitas dan imajinasi siswa. 

Pada saat penugasan berkarya gambar ilustrasi hewan, siswa 

menggunakan sumber belajar berupa buku yang terdapat gambar ilustrasi hewan 

dari koleksi buku di perpustakaan. Pemanfaatan sumber belajar yang terdapat di 

ruang perpustakaan yang dilakukan guru dalam pembelajaran berkarya gambar 

ilustrasi hewan, sangat baik dilakukan dalam hal pemanfaatan sumber belajar 

yang berada di sekolah, namun cara penugasan yang disampaikan guru dengan 

menggunakan sumber belajar tersebut masih dinilai kurang tepat. Semestinya 

contoh-contoh gambar ilustrasi pada buku dapat ditunjukan kepada siswa sebagai 

kegiatan apresiasi sedangkan cerita pada buku dapat digunakan sebagai bahan 

dalam pembuatan gambar ilustrasi siswa. Dengan cara seperti itu maka 

pembelajaran menggambar ilustrasi dapat lebih berhasil dalam mengembangkan 

kreativitas dan imajinasi siswa. 

4.3.6  Interaksi Guru dan Siswa dalam Proses Pembelajaran  

Selama pelaksanaan pembelajaran menggambar ilustrasi di SD Negeri 

Brebes 14 yang berlangsung selama dua kali pertemuan, dilaksanakan dalam tiga 

tahapan yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Pembelajaran diawali 

guru dengan melakukan pembukaan di depan kelas. Guru memulai dengan 

melakukan salam, menyapa siswa, dan bercerita tentang materi yang akan 

dipelajari tentang berkarya gambar ilustrasi hewan. Kegiatan awal yang dilakukan 

guru tidak berlangsung lama yaitu sekitar 5 menit. Setelah menyapa dan sedikit 
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bercerita kemudian guru melanjutkan dengan kegiatan inti. Dalam kegiatan inti 

guru memberikan penjelasan tentang materi pelajaran. Siswa dikondisikan untuk 

menyimak materi yang disampaikan guru. Kondisi siswa saat menyimak materi 

yang disampaikan guru, masih dapat berlangsung dengan tenang. Siswa diberikan 

kesempatan untuk bertanya terkait materi yang telah disampaikan guru. Interaksi 

antara guru dan siswa pada saat pelajaran materi berlangsung cukup baik, 

walaupun masih terdapat beberapa siswa yang kurang memperhatikan penjelasan 

dari guru. 

Setelah menjelaskan materi, guru memberikan penugasan kepada siswa. 

Guru mengingatkan siswa untuk membawa alat dan bahan menggambar yang 

sudah disiapkan siswa sebelumnya, kemudian siswa mulai beranjak menuju ruang 

perpustakaan. Ketika siswa menuju ke ruang perpustakaan, guru ikut 

mendampingi siswa dan mengatur jalannya pembelajaran. Terlihat siswa antusias 

dalam mengikuti pembelajaran ketika diarahkan guru menuju perpustakaan. Guru 

mencoba mengkondusifkan pembelajaran dengan mengarahkan siswa untuk 

duduk mencari tempat yang nyaman di dalam ruang perpustakaan setelah 

mendapatkan referensi buku bergambar ilustrasi hewan. Guru juga dibantu 

petugas perpustakaan dengan memperingatkan siswa agar dapat tertib di dalam 

ruangan.  

 Gaya mengajar guru ketika berinteraksi dengan siswa dibawakan dengan 

santai. Guru juga berusaha bersikap ramah dan sabar terhadap siswa. Guru 

menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa, jika terdapat siswa yang 

masih bergurau sesekali ditegur agar kondisi tetap tenang. Guru tetap 
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membimbing, mengawasi, dan memberikan bantuan pada siswa yang merasa 

kesulitan. Namun kapasitas guru dalam membimbing siswa, melihat proses 

berkarya siswa, membantu siswa yang merasa kesulitan masih terlihat kurang. 

Sampai pembelajaran usai pada pertemuan pertama, guru mengakhiri dengan 

menyampaikan kepada siswa agar gambar pekerjaan yang dibuat siswa dapat 

disimpan, kemudian dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Interaksi antara guru 

dan siswa pada pertemuan pertama berlangsung cukup baik. 

 

Gambar 4.12 Suasana pembelajaran saat di ruang perpustakaan  
          (Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2012) 

 
 

 

Gambar 4.13 Interaksi guru dan peneliti dalam pembelajaran 
praktik siswa 

          (Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2012) 
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Pada pertemuan kedua guru melanjutkan pembelajaran praktik berkarya 

gambar ilustrasi yang dikerjakan siswa. Pembelajaran pada pertemuan kedua yang 

dilakukan guru kali ini dilakukan di dalam ruang kelas. Diawali dengan 

pemeriksaan tugas gambar yang dikerjakan siswa pada pertemuan sebelumnya. 

Guru menjelaskan kepada siswa agar pekerjaan berkarya gambar ilustrasi dapat 

diselesaikan pada pertemuan kedua ini. 

 

Gambar 4.14 Guru meriksa gambar ilustrasi siswa 
          (Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2012) 

 
 

 

Gambar 4.15 Siswa sedang menyelesaikan gambar ilustrasi di 
ruang kelas 

(Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2012) 
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Interaksi pada pertemuan kedua ini berlangsung cukup baik seperti pada 

pertemuan pertama. Beberapa siswa masih ada yang bergurau dan guru 

menegurnya. Selain itu guru juga memerintahkan siswa untuk menggambar 

dengan usaha sendiri karena akan dilakukan penilaian terhadap hasil karya siswa. 

Setelah selesainya pelaksanaan pembelajaran, peneliti melakukan 

wawancara dengan beberapa siswa sebagai sampel yaitu satu siswa putra bernama 

Rafliyan Mahesa Saputra (10 tahun) dan satu siswa putri bernama Cindy Amani N 

(10 tahun). Sampel siswa yang diwawancarai dipilih mewakili dari seluruh siswa 

yang mengikuti pembelajaran. Wawancara dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana pembelajaran yang diberikan guru. Hal ini dikarenakan siswa yang 

merasakan sendiri pembelajaran yang diberikan guru secara langsung. Berikut 

adalah hasil wawancara terkait proses pembelajaran yang dilakukan guru pada 

siswa bernama Rafliyan dan Cindy pada tanggal 24 November 2012: 

a. Cara mengajar guru di kelas menurut keterangan siswa yang peneliti 

wawancarai cara mengajarnya baik dan menyenangkan, namun materi 

pembelajaran yang guru sampaikan masih belum jelas dapat diserap oleh 

siswa. Ini berdasarkan keterangan yang disampaikan Rafliyan dan Cindy, 

berikut masing-masing mengatakan dari Rafliyan yaitu “guru mengajarnya 

menyenangkan, ketika guru menjelaskan materi masih ada yang belum jelas” 

dan dari Cindy yaitu “guru mengajarnya baik, materi yang ibu guru 

sampaikan tapi masih belum jelas”. 

b. Pembelajaran menggambar ilustrasi yang diterapkan guru, dengan 

mengarahkan siswa berkarya di perpustakaan menurut siswa menyenangkan, 
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namun ruang perpustakaan tidak cukup luas untuk seluruh siswa kelas V yang 

berjumlah 34. Sedangkan referensi berupa buku bergambar ilustrasi hewan 

yang digunakan siswa dalam berkarya dapat membantu dalam menggambar 

dengan cara mencontoh pada gambar yang terdapat di buku tersebut. 

Keterangan-keterangan di atas berdasarkan pernyataan dari siswa Rafliyan 

dengan mengatakan “pembelajaran waktu di perpustakaan menyenangkan, 

namun tempatnya agak sempit. Buku di perpustakaan yang terdapat gambar 

hewan, saya mencontohnya tapi tidak bisa membuatnya dengan baik”. 

Sedangkan menurut Cindy “pembelajaran di perpustakaan menyenangkan, 

dengan menggunakan buku yang terdapat contoh gambar hewannya, jadi 

mudah membuatnya”. 

4.3.7  Evaluasi Pembelajaran 

Dalam evaluasi, guru menggunakan uji praktik dengan menugaskan siswa 

membuat karya gambar ilustrasi dengan tema hewan dan kehidupannya. Evaluasi 

berdasarkan pada penilaian unjuk kerja selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Pada akhir pembelajaran guru tidak melakukan evaluasi balikan 

kepada siswa dari hasil karyanya. Hasil karya siswa hanya diminta guru untuk 

dikumpulkan. Kemudian penilaiannya dilakukan setelah selesai pembelajaran.  

Ada beberapa aspek penilaian yang dilakukan guru terhadap karya gambar 

ilustrasi yang dibuat siswa.  Menurut Ibu Titi Rahayu dalam wawancara tanggal 

22 November 2012: 

“Saya memberikan penilaian atas karya gambar ilustrasi yang dibuat siswa 
berdasarkan ide gambar yang dibuat siswa, bentuk gambarnya, 
pewarnaannya, teknik dalam menggoreskan alat gambar, kerapian dan 
kebersihan karya.” 
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Berdasarkan keterangan guru dalam mengevaluasi hasil karya gambar 

ilustrasi siswa, guru melakukan evaluasi dengan cara memberikan penilaian 

berdasarkan kriteria nilai baik, sedang, dan kurang terlebih dahulu dengan 

menyeleksi hasil gambar-gambar yang dibuat siswa sebelum dilakukan penilaian 

berdasarkan skor atau angka. Dalam perencanaan termuat penilaian atas hasil 

praktik dan sikap siswa ketika berkarya. Namun masih belum disebutkan lebih 

mendalam tentang kriteria yang dinilai dalam hasil karya maupun proses berkarya 

siswa. 

Tabel 4.5 Kriteria penilaian dalam perencanaan 

No. Aspek Kriteria Skor 
1. 
 
 
 
2. 

Praktik 
 
 
 
Sikap 

 Aktif praktik 
 Kadang-kadang aktif 
 Tidak aktif 
 
 Sikap 
 Kadang-kadang sikap 
 Tidak sikap 

4 
2 
1 
 

4 
2 
1 

(Sumber: Dokumen penilaian oleh guru) 
 

Dari Kriteria penilaian dalam tabel di atas masih belum dapat memberi 

gambaran secara objektif bagaimana setiap aspek yang dinilai dari kriteria yang 

disebutkan guru mampu dinilai berdasarkan skor yang tertera dalam tabel. 

Secara keseluruhan pelaksanaan pembelajaran menggambar ilustrasi di SD 

Negeri Brebes 14 yang terurai menurut unsur-unsur pembelajaran belum 

seluruhnya berjalan dengan baik. Tujuan pembelajaran yang disampaikan guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran masih sama sesuai dengan kompetensi dasar 

dalam kurikulum. Penyampaian materi pembelajaran tentang prosedur berkarya 
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gambar ilustrasi masih belum seluruhnya dapat dipahami siswa. Media 

pembelajaran yang kurang tepat, dan perlu penambahan media peraga berupa 

contoh-contoh karya gambar ilustrasi untuk ditunjukan kepada siswa. Strategi 

dalam penyampaian metode berkarya yang kurang tepat bagi pengembangan 

kreativitas dan imajinasi siswa. Perencanaan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran masih belum sesuai dengan pelaksanaannya. Penilaian evaluasi 

hasil karya siswa dilakukan guru setelah selesai pembelajaran. Pembelajaran 

menggambar ilustrasi dapat berjalan dengan baik jika guru memahami unsur-

unsur pembelajaran yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. 

 

4.4 Hasil Pembelajaran Menggambar Ilustrasi di SD Negeri 

Brebes 14 

 Pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas V yang peneliti teliti 

pembelajarannya pada semester gasal, menghasilkan karya gambar dengan bentuk 

dan ide yang beraneka ragam. Seluruh siswa kelas V dengan jumlah 34 siswa 

semuanya hadir dan mengikuti pelaksanaan pembelajaran, dengan masing-masing 

siswa menghasilkan karya gambar ilustrasi menurut tingkat kemampuan siswa.  

 Sebagian besar siswa dalam proses berkarya gambar ilustrasi hewan, 

sudah mampu melaksanakan dengan baik. Hal ini ditandai dengan siswa mampu 

menuangkan ide atau gagasannya dalam menggambar ilustrasi sesuai dengan tema 

yang diberikan guru, siswa merasa senang dan antusias saat pelaksanaan 

pembelajaran berkarya ketika diarahkan guru menuju ke perpustakaan, siswa 

mampu menyelesaikan karya gambar ilustrasi sesuai waktu perencanaan. Namun 
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dapat dilihat terdapat siswa yang masih kurang bersungguh-sungguh dalam proses 

berkarya gambar ilustrasi, walaupun pada akhirnya karya gambar ilustrasi dapat 

diselesaikan siswa. 

Penilaian dilakukan guru untuk mengetahui keberhasilan dalam 

pembelajaran. Dalam menilai tugas berkarya siswa, guru membuat kriteria nilai 

menjadi tiga yaitu karya dengan nilai baik, karya dengan nilai cukup, dan karya 

dengan nilai kurang. Guru menerangkan bahwa karya dengan nilai baik memiliki 

skor dari 83-90, karya dengan nilai sedang memiliki skor dari 76-82, dan karya 

dengan nilai kurang memiliki skor dari 70-75. Batas tuntas atau Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran SBK adalah 75. Bila siswa 

mendapatkan nilai 75 berarti masuk dalam kriteria kurang namun masih dapat 

tuntas.  

Tabel 4.6 Pedoman rentangan nilai menggambar ilustrasi  

No Rentang Nilai Kategori 
1 83-90 baik 
2 76-82 cukup 
3 70-75 kurang 

(Sumber: wawancara dengan guru) 
 

Diketahui berdasarkan dokumentasi nilai siswa dalam berkarya gambar 

ilustrasi hewan dan kehidupannya yang dibuat guru diperoleh nilai siswa dalam 

kriteria baik berjumlah 11 siswa, kriteria cukup berjumlah 20 siswa, dan kriteria 

kurang berjumlah 3 orang. Dalam penilaian guru tidak memberi nilai kurang dari 

KKM sehingga seluruh siswa tuntas dalam pembelajaran menggambar ilustrasi 

hewan dan kehidupannya. Dari nilai yang diperoleh seluruh siswa, diperoleh rata-

rata nilai yaitu 80,2. Nilai rata-rata 80,2 masuk dalam kriteria cukup. 
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Tabel 4.7 Hasil evaluasi berkarya gambar ilustrasi Siswa Kelas V oleh Guru 

No Nama Nilai Kategori 
1 Faizal Indrawan 83 Baik 
2 Riyadi Agung Saputra 80 Cukup 
3 Firmansyah 85 Baik 
4 Gita Anggraeni 78 Cukup 
5 Chaerul Iman R 77 Cukup 
6 Ainun Zaradila 83 Baik 
7 Rani Poppy Rahayu 77 Cukup 
8 Adib Muhammad M 77 Cukup 
9 Anteng Erlinda 77 Cukup 

10 Atika Agustin M 78 Cukup 
11 Bagas Dwi R 78 Cukup 
12 Dani Setiawan 85 Baik 
13 Denira Anjani 83 Baik 
14 Dina Septiyanti 75 Kurang 
15 Dzikriyah Rifaldi 83 Baik 
16 Febrian Rizki P 80 Cukup 
17 Fina Suci Romadhon 80 Cukup 
18 Gusrena Isnaeni 77 Cukup 
19 Jafar Mu'min 75 Kurang 
20 Jihan Pasha Izul H 80 Cukup 
21 M Asad Adduali 75 Kurang 
22 Mayang Lintang 80 Cukup 
23 Nabila Meilia Putri 85 Baik 
24 Nur Anis 80 Cukup 
25 Nur Asifah 83 Baik 
26 Rafliyan Mahesa Saputra 80 Cukup 
27 Riski Suqya Anti Wardhana 80 Cukup 
28 Rizki Nabila 80 Cukup 
29 Sindy Amani N 85 Baik 
30 Tamara Nur F 85 Baik 
31 Tiara Ayu Risma 80 Cukup 
32 Faza Askila J 83 Baik 
33 Isdamayanti A 80 Cukup 
34 Nita Khoirunnisa 80 Cukup 
Jumlah 2727  
Rata-rata Kelas 80,2 Cukup 

(Sumber: Dokumen penilaian oleh guru) 

Pada saat pembelajaran berkarya, siswa masih merasakan beberapa 

kesulitan ketika menggambar ilustrasi hewan. Berikut hasil wawancara dengan 
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siswa bernama Rafliyan Mahesa Saputra (10 tahun) dan Cindy Amani N (10 

tahun) pada tanggal 24 November 2012 tentang kesulitan yang dihadapi siswa 

ketika berkarya gambar ilustrasi, siswa masih kurang paham tentang teknik dalam 

membuat bentuk gambar dan cara pewarnaannya. Keterangan ini berdasarkan 

pernyataan dari siswa yakni Rafliyan dengan mengatakan “Saya sulit membuat 

bentuk gambar, mewarnai gambar juga agak sulit. Kalau menentukan ide, saya 

tidak terlalu sulit karena banyak contoh gambar yang tersedia”. Hal ini pun 

dirasakan juga sebagian siswa yang lainnya dalam kesulitan membuat bentuk 

gambar dari dokumentasi hasil karya gambar siswa. Lain halnya dengan Cindy 

yang menyatakan ketika membuat bentuk gambar tidak terlalu sulit karena dapat 

mencontoh dari buku yang terdapat gambar hewannya. Berdasarkan hasil 

wawancara tentang pendapat gambar ilustrasi yang siswa buat, menurut Rafliyan 

tidak terlalu bagus dibandingakan temannya yang lain, sedangkan menurut Cindy 

menyatakan gambarnya yang dibuat dengan usaha sendiri sudah cukup bagus. 

Dapat diketahui kesulitan-kesulitan siswa dalam berkarya gambar ilustrasi 

di antaranya adalah dalam membuat gambar bentuk hewan. Walaupun siswa 

berupaya untuk mencontoh gambar ilustrasi yang sudah ada, namun hasil 

gambarnya masih ada yang kurang baik. Siswa juga masih ada yang kesulitan 

dalam teknik memberi pewarnaan, dari beberapa hasil dokumentasi gambar 

ilustrasi siswa terlihat masih ada yang kurang rapi dalam membubuhkan warna. 

Di sini peran guru seharusnya dapat memberikan pemahaman materi 

pembelajaran kepada siswa secara tuntas dan jelas terutama dalam prosedur 



91 
 

 

menggambar ilustrasi hewan sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa 

dapat teratasi. 

Hasil karya gambar ilustrasi yang dibuat siswa, peneliti pilih secara acak 

berdasarkan penilaian yang dilakukan guru. Berikut penilaian hasil karya siswa 

berdasarkan kriteria baik, kriteria cukup, dan kriteria kurang menurut guru adalah 

sebagai berikut: 

1) Gambar Ilustrasi yang Dibuat Siswa dengan Kriteria Baik 

( Sampel 1 ) 

 

Gambar 4.16 Sampel karya dengan kriteria baik oleh Cindy 
(Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2012) 

 
Karya gambar ilustrasi di atas adalah karya yang dibuat oleh Cindy 

Amani, siswa kelas V dengan Nomor Induk Siswa 1464.  Karya gambar ilustrasi 

Cindy dengan diberi judul gajah yang gendut. Judul dibuat sebagai identitas karya 

yang mewakili dari gambar ilustrasi yang dibuat. Dalam pembuatan karyanya, 

Cindy menggunakan media berupa pensil, krayon, dan spidol hitam di atas kertas 

gambar ukuran A4. Melalui media tersebut Cindy menuangkan ide gagasan dalam 

pembuatan gambar ilustrasi yang dibuatnya dengan menampilkan beberapa subjek 
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gambar yang terdiri dari seekor gajah, gunung, awan, pepohonan, rerumputan dan 

jalan setapak. Subjek-subjek yang ditampilkan pada gambar cukup variatif. 

Karya gambar ilustrasi yang dibuat Cindy sudah sesuai dengan tema yang 

ditentukan yaitu tentang aktivitas hewan dan kehidupannya. Ide/gagasan yang 

ditampilkan pada gambar terlihat menarik dan teknik menggambarnya juga sudah 

baik. Subjek berbentuk gambar gajah dibuat Cindy dari mencontoh pada gambar 

gajah yang ada di buku bergambar ilustrasi hewan. Proporsi gambar gajah dibuat 

sangat baik menyerupai bentuk yang ada pada contoh gambar. Goresan garis 

conture pada gambar terlihat tegas dengan menggunakan spidol berwarna hitam. 

Pewarnaan gambar dibuat dengan membubuhkan krayon secara rata pada raut 

atau bidang subjek gambar. Teknik dalam pemberian warna pada gambar yang 

dibuat Cindy dengan menggunakan teknik blok, sudah terlihat rapi dan bersih. 

Gambar gajah dibuat dengan warna abu-abu, langit berwarna kuning, gunung dan 

awan berwarna biru, tanah berwarna coklat, dan tumbuhan berwarna hijau. 

Gambar memiliki warna yang variatif dengan penggunaan warna-warna terang. 

Berdasarkan prinsip komposisi, gambar yang dibuat Cindy memiliki 

keseimbangan asimetris. Terlihat subjek gajah ditempatkan di sebelah kiri bidang 

gambar sedangkan bagian kanan bidang gambar merupakan gambar sebuah 

pemandangan. Subjek gajah sebagai pusat perhatian (center of interest) yang 

dibuat cukup besar pada bidang kertas gambar. Secara keseluruhan gambar 

memiliki kesatuan bentuk dan warna yang menarik sehingga karya gambar 

ilustrasi yang dibuat Cindy dinilai guru termasuk dalam kategori baik, dengan 

perolehan nilai 85. 
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( Sampel 2 ) 

 

Gambar 4.17 Sampel karya dengan kriteria baik oleh Tamara 
(Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2012) 

 
Karya gambar ilustrasi di atas adalah karya yang dibuat oleh Tamara, 

siswa kelas V dengan Nomor Induk Siswa 1465.  Karya gambar ilustrasi Tamara 

dengan diberi judul si jalas yang pemalas. Dalam pembuatan karya gambar 

ilustrasi, Tamara menggunakan media berkarya berupa pensil, krayon, spidol 

hitam, dan kertas gambar ukuran A4. Gambar yang dibuat sudah sesuai dengan 

tema yang ditentukan yaitu tentang aktivitas hewan dan kehidupannya. 

Tamara menuangkan ide/gagasan dalam pembuatan gambar ilustrasi yang 

dibuatnya dengan menampilkan beberapa subjek gambar yang terdiri dari seekor 

ayam jantan, bebatuan, sebuah pohon, tanah dan rerumputan. Dari subjek-subjek 

yang ditampilkan pada gambar sudah cukup variatif. Ide/gagasan yang 

ditampilkan pada gambar terlihat menarik, dengan teknik menggambar yang 

sudah baik. Subjek gambar dibuat Tamara dari mencontoh pada gambar yang ada 
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di buku bergambar ilustrasi hewan. Proporsi gambar dibuat sangat baik 

menyerupai bentuk yang ada pada contoh gambar. 

Goresan garis pada gambar di atas sudah terlihat luwes. Pewarnaan pada 

gambar dibuat dengan menggunakan teknik blok, digoreskan secara merata 

sehingga gambar terlihat rapi. Gambar ayam dibuat dengan warna coklat, langit 

berwarna biru, bebatuan berwarna kuning kecoklatan, tanah berwarna coklat, 

tumbuhan dan rerumputan berwarna hijau. Gambar memiliki warna yang variatif 

dengan penggunaan warna-warna yang terlihat cerah. 

Berdasarkan prinsip komposisi, gambar yang dibuat Tamara memiliki 

keseimbangan asimetris. Subjek ayam sebagai pusat perhatian (center of interest) 

pada bidang kertas gambar. Secara keseluruhan gambar memiliki kesatuan bentuk 

dan warna yang menarik sehingga karya gambar ilustrasi yang dibuat Tamara 

dinilai guru termasuk dalam dalam kategori baik, dengan perolehan nilai 85. 

2) Gambar Ilustrasi yang Dibuat Siswa dengan Kriteria Cukup 

( Sampel 1) 

 

Gambar 4.18 Sampel karya dengan kriteria sedang oleh Gusrena 
(Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2012) 
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Karya gambar ilustrasi di atas adalah karya yang dibuat oleh Gusrena 

Isnaeni, siswa kelas V dengan Nomor Induk Siswa 1450.  Karya gambar ilustrasi 

di atas dibuat Gusrena dengan diberi judul Bebek dan Ayam. Dalam pembuatan 

karya gambar ilustrasi, Gusrena menggunakan media berkarya berupa pensil, 

krayon, dan kertas gambar ukuran A4. Gambar Ilustrasi yang dibuat Gusrena 

sudah sesuai dengan tema yang ditentukan yaitu tentang aktivitas hewan dan 

kehidupannya. 

Gusrena menuangkan ide/gagasan dalam pembuatan gambar ilustrasi yang 

dibuat dengan menampilkan beberapa subjek gambar yang terdiri dari dua ekor 

bebek, seekor ayam jantan, bebatuan, rumput, tanah dan danau atau rawa. Subjek 

gambar dibuat Gusrena dari mencontoh pada gambar yang ada di buku bergambar 

ilustrasi hewan. Dari subjek-subjek yang ditampilkan pada gambar sudah cukup 

variatif. Ide/gagasan yang ditampilkan pada gambar terlihat menarik karena ada 

interaksi yang terjalin antar subjek gambar hewan. 

Proporsi gambar dibuat cukup baik menyerupai bentuk yang ada pada 

contoh gambar. Namun goresan garis yang ditampilkan masih terlihat tipis dan 

agak ragu-ragu dalam menggoreskannya. Dapat dilihat dari conture garis masih 

belum terlihat tegas. Pewarnaan gambar dibuat dengan menggunakan teknik blok 

namun masih terlihat tipis dan belum merata. Sedangkan warna-warna yang 

digunakan masih kurang variatif. Gambar bebek dibuat dengan warna putih dan 

yang satunya berwarna coklat crem, seekor ayam yang terlihat hanya bagian 

kepala dengan wajah terlihat berwarna merah, danau atau rawa berwarna biru, 

permukaan tanah berwarna abu-abu, bebatuan berwarna coklat, dan adanya 
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rumput berwarna hijau. Komposisinya sudah cukup baik, namun belum adanya 

dominasi pada subjek gambar yang dibuat agar lebih menonjol. Gambar dibuat 

dengan menggunakan keseimbangan asimetris. Secara keseluruhan gambar yang 

dibuat Gusrena termasuk dalam kategori cukup berdasarkan penilaian dari guru 

dengan perolehan nilai 77. 

( Sampel 2 ) 

 

Gambar 4.19 Sampel karya dengan kriteria sedang oleh Rizki 
(Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2012) 

 
Karya gambar ilustrasi hewan di atas adalah karya yang dibuat oleh Rizki 

Nabila, siswa kelas V dengan Nomor Induk Siswa 1463.  Karya gambar ilustrasi 

Rizki dengan diberi judul penjelajahan gajah dan singa kecil. Dalam pembuatan 

karya gambar ilustrasi, Rizki menggunakan media berkarya berupa pensil, krayon, 

spidol hitam, dan kertas gambar ukuran A4. Gambar yang dibuat Rizki sudah 

sesuai dengan tema yang ditentukan yaitu tentang aktivitas hewan dan 

kehidupannya. 

Rizki menuangkan ide/gagasan dalam pembuatan gambar ilustrasi yang 

dibuat dengan menampilkan beberapa subjek gambar yang terdiri dari seekor 
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gajah, seekor anak singa, pepohonan, gunung, jalan setapak, tanah dan 

rerumputan. Dari subjek-subjek yang ditampilkan pada gambar sudah cukup 

variatif. Ide/gagasan yang ditampilkan pada gambar terlihat cukup menarik. 

Subjek gambar hewan dibuat Rizki dari mencontoh pada gambar yang ada di buku 

bergambar ilustrasi hewan. Namun gambar yang dibuat Rizki tidak sepenuhnya 

mencontoh dari buku karena Rizki menggambar dengan setting pemandangan 

berdasarkan imajinasinya. Proporsi pada gambar hewan dibuat cukup baik hampir 

menyerupai bentuk yang ada pada contoh gambar. Sedangkan goresan garis yang 

ditampilkan pada gambar sudah terlihat luwes. 

Pewarnaan pada gambar dibuat dengan membubuhkan krayon secara rata 

dengan menggunakan teknik blok. Gambar gajah dibuat dengan warna abu-abu, 

anak singa berwarna jingga, gunung dan awan berwarna biru, langit berwarna 

kuning, tanah berwarna coklat, tumbuhan dan rerumputan berwarna hijau. 

Gambar memiliki warna yang cukup variatif dengan penggunaan warna-warna 

yang terlihat cerah. Berdasarkan komposisinya, gambar masih belum baik dari 

penempatan subjek gambarnya. Terlihat subjek gambar gajah diposisikan terlalu 

menyamping pada bidang gambar dan masih adanya ruang kosong pada gambar. 

Secara keseluruhan gambar yang dibuat Rizki memiliki kesatuan bentuk dan 

warna yang cukup menarik. Guru memberikan penilaian pada karya gambar 

ilustrasi yang dibuat Rizki termasuk dalam kriteria cukup dengan perolehan nilai 

80. 
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3) Gambar Ilustrasi yang Dibuat Siswa dengan Kriteria Kurang 

( Sampel 1 ) 

 

Gambar 4.20 Sampel karya dengan kriteria kurang oleh Dina 
(Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2012) 

 
Karya gambar ilustrasi di atas adalah karya yang dibuat oleh Dina 

Septiyanti, siswa kelas V dengan Nomor Induk Siswa 1445. Karya gambar 

ilustrasi Dina dengan diberi judul bebek mencari makan. Dalam pembuatan 

karyanya, Dina menggunakan media berupa pensil, krayon, spidol hitam, dan 

kertas gambar ukuran A4. Gambar ilustrasi yang dibuat Dina dengan 

menampilkan subjek gambar yang terdiri dari dua ekor bebek, dua ekor ikan, 

pepohonan, sungai, matahari dan awan. Terlihat subjek gambar yang dibuat Dina 

memiliki struktur bentuk gambar yang masih kurang baik. Terlihat bentuk gambar 

dibuat masih sangat sederhana. Hal ini dapat dilihat dari subjek bebek, ikan, dan 

pohon masih belum sempurna dalam menggambarkannya. 

Goresan garis yang ditampilkan masih terlihat agak ragu-ragu dan belum 

terlihat tegas. Pewarnaan gambar dibuat dengan menggunakan teknik blok namun 

masih terlihat tipis dan belum merata. Gambar dibuat dengan perpaduan warna 
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kuning kecoklatan pada langit, warna biru pada gambar sungai dan awan, warna 

coklat pada gambar bebek yang sama dengan permukaan tanah sehingga tidak 

terlihat dengan jelas bentuk gambarnya, gambar ikan dengan diberi warna merah 

dan biru, dan adanya gambar matahari dengan warna kuning. Warna-warna yang 

digunakan masih kurang variatif dengan penggunaan warna-warna yang terlihat 

gelap.  

Berdasarkan komposisinya, gambar memiliki penempatan subjek yang 

kurang tertata dengan baik. Subjek gambar dibuat dengan ukuran yang kecil 

sehingga masih terdapat ruang yang masih kosong pada bidang gambar. Secara 

keseluruhan gambar yang dibuat Dina bedasarkan penilaian guru termasuk dalam 

kategori kurang. Perolehan nilai yang diberikan guru pada gambar yang dibuat 

Dina dengan mendapatkan nilai 75. 

( Sampel 2 ) 

 

Gambar 4.21 Sampel karya dengan kriteria kurang oleh Jafar 
(Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2012) 

 
Karya gambar ilustrasi hewan di atas adalah karya yang dibuat oleh Jafar 

Mu’min, siswa kelas V dengan Nomor Induk Siswa 1452.  Karya gambar ilustrasi 
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Jafar dengan diberi judul kelinci. Dalam pembuatan karya gambar ilustrasi, Jafar 

menggunakan media berkarya berupa pensil, krayon, spidol hitam, dan kertas 

gambar ukuran A4. Gambar yang dibuat Jafar sudah sesuai dengan tema yang 

ditentukan yaitu tentang aktivitas hewan dan kehidupannya. 

Jafar menuangkan ide/gagasan dalam pembuatan gambar ilustrasi yang 

dibuat dengan menampilkan subjek gambar yang terdiri dari seekor kelinci, 

wortel, dan dua pohon kecil. Subjek gambar hewan dibuat Jafar dari mencontoh 

pada gambar yang ada di buku bergambar ilustrasi hewan. Proporsi bentuk 

gambar hewan sudah cukup baik, namun subjek-subjek yang ditampilkan pada 

gambar masih kurang variatif. Goresan garis conture yang ditampilkan terlihat 

luwes pada subjek gambar. Pewarnaan pada gambar dibuat dengan membubuhkan 

krayon secara rata dengan menggunakan teknik blok. Warna-warna yang 

digunakan masih kurang variatif dengan penggunaan warna-warna yang terlihat 

gelap. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan warna yang dominan warna coklat 

dan jingga. Selain itu masih terdapat ruang kosong pada background gambar. 

Berdasarkan komposisinya, gambar dibuat dengan keseimbangan asimetris. 

Adanya dominasi yaitu subjek gambar kelinci sebagai pusat perhatian (point of 

interest). Secara keseluruhan gambar yang dibuat Jafar dinilai guru termasuk 

dalam kategori kurang, dengan perolehan skor 75. 

Hasil kajian sampel karya di atas menunjukkan bahwa hasil gambar siswa 

sangat bervariasi. Penilaian tersebut dilakukan oleh guru berdasarkan nilai yang 

diperoleh siswa. Sedangkan menurut peneliti, pada gambar yang dibuat Jafar 

Mu’min di atas sebenarnya sudah cukup baik dan dapat dimasukan ke dalam 
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kriteria nilai cukup. Hal ini dikarenakan subjek gambar hewan yang dibuat Jafar 

sudah baik digambarkan, selain itu Jafar mampu mewarnai gambar secara penuh 

dengan menggunakan teknik blok secara merata walaupun subjek gambar yang 

ditampilkan masih kurang. 

Berikut karya gambar ilustrasi siswa kelas V SD Negeri Brebes 14 yang 

peneliti analisis hasil karyanya berdasarkan penilaian peneliti dengan menggambil 

salah satu sampel karya yang dinilai guru masih kurang dan karya yang dinilai 

menurut guru baik.  

       

         Gambar 4.22 Karya oleh Asad                         Gambar 4.23 Karya oleh Nabila 
 
 

Pada karya gambar 4.22 yang dibuat oleh Asad guru menilai karya yang 

dibuat Asad termasuk dalam kriteria kurang. Namun Jika dibandingkan dengan 

gambar 4.23 yang dibuat oleh Nabila dengan berdasarkan penilaian guru termasuk 

dalam kriteria baik, menurut peneliti karya yang dibuat Asad masih lebih baik dari 

karya yang dibuat Nabila. Hal ini dapat dilihat dari gambar yang dibuat Asad 

sudah mampu membuat bentuk gambar hewan sesuai dengan proporsinya 

dibandingkan dengan gambar yang dibuat Nabila. Dalam hal ini peneliti melihat 

penilaian yang dilakukan guru masih kurang memperhatikan bentuk gambar yang 
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dibuat siswa, guru dalam penilaiannya yang pertama kali lebih melihat pada 

pewarnaan yang dibuat siswa. Oleh karena itu guru dalam melakukan penilaian 

atau evaluasi terhadap hasil karya siswa perlu memperhatikan berbagai macam 

aspek tidak hanya dalam aspek tertentu saja. 

Berdasarkan hasil karya gambar ilustrasi yang dibuat siswa menurut 

peneliti secara keseluruhan sudah cukup baik namun memiliki kecenderungan 

mencontoh dari gambar ilustrasi yang terdapat pada buku, oleh karena itu siswa 

kurang dapat mengembangkan imajinasinya dalam berkarya gambar ilustrasi, 

selain itu kreativitas siswa juga kurang dapat berkembang. 

 

4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pembelajaran 

Menggambar Ilustrasi di SD Negeri Brebes 14 

 Berdasarkan data yang diperoleh selama di tempat penelitian, dapat 

dikemukakan beberapa faktor pendukung dan penghambat pembelajaran 

menggambar ilustrasi di kelas V SD Negeri Brebes 14. Pembahasan mengenai 

faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pembelajaran 

menggambar ilustrasi dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu  menyangkut aspek 

siswa, guru, strategi, media dan sumber belajar, serta sarana prasarana. Secara 

spesifik dikemukakan faktor pendukung dan pengahambat berdasarkan aspek-

aspek tersebut di SD Negeri Brebes 14 adalah sebagai berikut: 

1) Aspek dari Siswa 

Selama pelaksanaan pembelajaran, aspek dari siswa yang mendukung 

adalah siswa senang ketika pembelajaran berkarya, khususnya ketika siswa 
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diarahkan guru untuk berkarya di ruang perpustakan dapat terlihat suasana 

pembelajaran dipenuhi oleh keceriaan anak-anak. Adanya kemauan siswa untuk 

berusaha mengikuti pembelajaran yang dilakukan guru dapat dilihat dari seluruh 

siswa kesemuannya hadir dan tidak ada yang membolos dalam pembelajaran, hal 

ini membuktikan bahwa siswa memiliki keinginan untuk belajar.  

Faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran berdasarkan aspek dari 

siswa yaitu masih ada beberapa siswa yang sedikit susah diatur dalam 

pembelajaran sehingga menggangu siswa yang lain. Selama pembelajaran guru 

memberikan beberapa peringatan terhadap beberapa siswa agar tidak menggangu 

teman-temannya. Dalam mengajar memang dibutuhkan kesabaran terhadap siswa 

yang masih tergolong anak-anak. Anak butuh perhatian khusus dari guru dengan 

berusaha mendidik anak didiknya dengan baik. Kesungguhan siswa ketika 

berkarya yang tidak sama antara siswa yang rajin untuk belajar dan siswa yang 

butuh perhatian karena kurang termotivasi untuk lebih giat belajar juga menjadi 

faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran. Guru harus lebih memotivasi 

siswanya agar pekerjaan yang dilakukan siswa dapat cepat terselesaikan dengan 

hasil yang maksimal. Dengan usaha guru untuk mendorong siswa, karya yang 

dibuat siswa pada akhir pembelajaran pada akhirnya juga dapat terselesaikan, 

walaupun dengan hasil karya yang beragam dari yang baik sampai yang masih 

kurang. 

2) Aspek dari Guru 

Adanya guru bantu yang mengajar mata pelajaran SBK di SD Negeri 

Brebes 14 menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembelajaran di Sekolah. 
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Dengan adanya guru SBK, pembelajaran yang diberikan kepada siswa dapat lebih 

fokus untuk menyampaikan materi-materi tentang pelajaran seni. Adanya jadwal 

pelajaran SBK yang diisi oleh guru yang bersangkutan, sehingga beban mengajar 

materi-materi pelajaran yang diajarkan guru kelas tidak terlalu berat. Guru kelas 

dapat fokus pada mata pelajaran yang diajarkannya, sedangkan guru SBK fokus 

pada mata pelajaran SBK. Didukung dengan pernyataan Kepala Sekolah SD 

Negeri Brebes 14 bahwa masing-masing guru harus menjalankan tugas sesuai 

dengan beban mengajar yang telah diberikan, termasuk guru SBK harus dapat 

membantu guru kelas dalam proses belajar siswa di bidang seni agar lebih baik. 

Selain itu faktor pendukung yang lain yang dimiliki guru adalah sikap guru yang 

baik dan  ramah di dalam maupun di luar pembelajaran menjadikan siswa nyaman 

dan senang. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan 

aspek dari guru adalah guru bukan dari latar belakang lulusan pendidikan seni 

sehingga ketika mengorganisasikan materi seni, kemampuan guru masih terbatas.  

3) Aspek Menentukan Strategi Pembelajaran 

Faktor yang mendukung yaitu dari aspek strategi guru memanfaatkan 

ruang perpustakaan dalam kegiatan berkarya siswa. Hal ini menjadikan siswa 

merasa senang dengan mendapatkan suasana baru dalam pembelajaran, karena 

biasanya pembelajaran dilakukan di ruang kelas yang dapat menjadikan siswa 

bosan. Usaha guru ini baik karena mampu memanfaatkan fasilitas yang ada di 

sekolah. Namun faktor yang menghambat yaitu strategi guru dalam pemilihan 

metode penugasan, siswa diperintahkan guru untuk memanfaatkan buku 

bergambar ilustrasi hewan yang berada di perpustakaan. Hal ini menjadikan siswa 
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ketika berkarya, mencontoh gambar pada buku tersebut sehingga kreativitas dan 

imajinasi siswa kurang berkembang. Walaupun hasil gambar siswa terlihat sudah 

cukup baik dengan nilai rata-rata 80. 

4) Aspek dari Media dan Sumber Belajar 

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran menggambar ilustrasi 

dari aspek sumber belajar yaitu siswa menggunakan buku paket SBK yang 

dimiliki sekolah sehingga lebih ekonomis terhadap kebutuhan belajar siswa. 

Faktor penghambatnya adalah media yang digunakan guru masih kurang, karena 

guru tidak menggunakan media peraga seperti contoh-contoh gambar ilustrasi 

yang dapat ditunjukan kepada siswa. 

5) Aspek dari Sarana dan Prasarana 

Dalam pembelajaran menggambar ilustrasi diperlukan sarana dan 

prasarana yang mendukung guna kelancaran kegiatan belajar mengajar. Faktor 

yang mendukung dari aspek sarana dan prasarana yang ada di sekolah yaitu 

tersedianya fasilitas pembelajaran berupa ruang kelas yang cukup nyaman, media 

yang mendukung dalam pembelajaran di ruang kelas seperti papan tulis, meja dan 

kursi, dan papan hasil karya siswa. Adanya ruang perpustakaan digunakan guru 

sebagai sumber belajar siswa ketika berkarya gambar ilustrasi, dengan kondisi 

ruangan yang nyaman dan bersih. Namun faktor penghambat pembelajaran dari 

aspek sarana dan prasarananya adalah ruang perpustakaan tidak terlalu luas untuk 

seluruh siswa kelas V yang berjumlah 34 siswa dapat mengikuti pembelajaran 

berkarya.  
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Berdasarkan uraian mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi 

pembelajaran menggambar ilustrasi di SD Negeri Brebes 14 dapat disimpulkan 

bahwa yang termasuk faktor pendukung pembelajaran adalah: (1) kemauan siswa 

untuk belajar, (2) adanya guru bantu yang mengajar mata pelajaran SBK yang 

memiliki sikap baik dan ramah, (3) siswa menggunakan sumber belajar berupa 

buku paket pelajaran SBK milik sekolah sehingga lebih ekonomis terhadap 

kebutuhan belajar siswa, (5) pemanfaatan ruang perpustakaan sebagai sumber 

belajar menjadikan siswa merasa senang ketika berkarya, (6) tersedianya fasilitas 

berupa ruang kelas dan ruang perpustakaan yang cukup nyaman dan bersih. 

Sedangkan faktor penghambat pembelajaran menggambar ilustrasi hewan, 

yaitu: (1) adanya siswa yang masih susah diatur, karena itu dibutuhkan kesabaran 

seorang guru, (2) kesungguhan siswa saat berkarya yang berbeda-beda, sehingga 

perlunya motivasi yang dilakukan guru, (3) guru bukan dari latar belakang 

pendidikan seni, sehingga penguasaan materi yang dimiliki terbatas, (4) 

pemanfaatan buku bergambar ilustrasi hewan dapat menghambat pengembangan 

kreativitas dan imajinasi dalam berkarya siswa, karena siswa mencontoh dari 

gambar pada buku tersebut, (6) guru tidak menggunakan media peraga seperti 

contoh-contoh gambar ilustrasi yang dapat ditunjukan kepada siswa dalam upaya 

pengembangan kreativitas dan imajinasi. (7) ruang perpustakaan tidak cukup luas 

untuk menampung siswa kelas V yang berjumlah 34 sehingga siswa sedikit 

berdesak-desakan.
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BAB 5 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat dikemukakan 

simpulan sebagai berikut. 

Pertama, pembelajaran menggambar ilustrasi di SD Negeri Brebes 14 

dilakukan melalui tiga tahapan yang meliputi kegiatan perencanaan, kegiatan 

pelaksanaan, dan kegiatan evaluasi. Dalam kegiatan perencanaan guru menyusun 

rancangan pembelajaran, namun rancangan tersebut masih belum sesuai dengan 

pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan guru. Kegiatan pelaksanaan dilakukan 

guru dengan menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi 

pembelajaran yang diselingi tanya jawab dengan siswa. Guru menggunakan 

metode demonstrasi ketika pembelajaran dengan memberikan contoh teknik 

membuat gambar bentuk hewan, demonstrasi yang dilakukan guru belum 

berupaya untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi siswa. Guru 

mengambil materi pembelajaran dari buku paket pelajaran SBK tentang 

menggambar ilustrasi binatang berkaki dua dan binatang berkaki empat. Media 

pembelajaran yang digunakan guru berupa papan tulis untuk demonstrasi 

membuat gambar, dan contoh-contoh gambar hewan yang ditampilkan melalui 

lembaran photocopy dari buku paket pelajaran. Metode penugasan yang dilakukan 

guru yaitu siswa ditugaskan untuk membuat gambar ilustrasi dengan tema 

aktivitas hewan dan kehidupannya. Guru memerintahkan siswa untuk berkarya 
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gambar ilustrasi menggunakan referensi dari buku bergambar ilustrasi hewan 

yang ada di perpustakaan. Metode penugasan yang dilakukan guru menjadikan 

siswa dalam berkarya gambar ilustrasi cenderung mencontoh pada gambar yang 

sudah ada, akibatnya kreativitas dan imajinasi siswa belum dapat berkembang. 

Media berkarya seni rupa yang digunakan oleh siswa yaitu berupa krayon, pensil, 

kertas gambar, dan spidol. Kegiatan evaluasi dalam pembelajaran dilakukan 

berdasarkan hasil uji praktik gambar siswa. Dalam pelaksanaannya guru memiliki 

karakteristik pembawaan gaya mengajar yang santai, guru juga berusaha bersikap 

ramah dan sabar terhadap siswa. Terlihat pula siswa antusias dalam mengikuti 

pembelajaran ketika diarahkan guru menuju perpustakaan. Pada saat siswa 

berkarya gambar ilustrasi, guru memberikan bimbingan kepada siswa namun 

pelaksanaan bimbingan tersebut masih kurang. Dapat disimpulkan pelaksanaan 

pembelajaran menggambar ilustrasi di SD Negeri Brebes 14 masih belum 

seluruhnya berjalan dengan baik. 

Kedua, hasil karya siswa kelas V SD Negeri Brebes 14 dalam 

pembelajaran menggambar ilustrasi dengan tema hewan dan kehidupannya 

menunjukkan hasil yang cukup baik. Gambar yang dibuat siswa memiliki bentuk 

dan ide yang beraneka ragam. Guru menilai rata-rata gambar ilustrasi yang dibuat 

siswa kelas V dengan nilai rata-rata 80. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut karya 

siswa termasuk dalam kriteria nilai cukup. Kategori baik diperoleh 11 siswa, 

kategori sedang 20 siswa, kategori kurang 3 siswa. 

Ketiga, pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas V SD Negeri Brebes 

14 terdapat faktor pendukung dan penghambat pembelajaran. Faktor pendukung 
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pembelajaran menggambar ilustrasi meliputi siswa antusias mengikuti 

pembelajaran, adanya guru pelajaran SBK, sumber belajar yang disediakan 

sekolah, pemanfaatan lingkungan sekolah. Faktor penghambat pembelajaran 

menggambar ilustrasi meliputi adanya siswa yang masih susah diatur dan kurang 

bersungguh-sungguh dalam berkarya, pemanfaatan sumber belajar ketika berkarya 

yang kurang tepat bagi siswa, ruang perpustakaan tidak cukup luas. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat memberikan 

beberapa saran sebagai berikut. 

1. Pihak sekolah hendaknya dapat mengawasi dan terus mendukung dalam 

kebutuhan pengembangan pembelajaran menggambar ilustrasi di sekolah. 

2. Guru hendaknya lebih cermat dalam menentukan strategi pembelajaran yang 

tepat ketika siswa berkarya gambar ilustrasi. hal ini dikarenakan strategi yang 

diterapkan guru lebih mengarahkan siswa untuk mencontoh gambar sehingga 

tidak baik bagi pengembangan kreativitas dan imajinasi siswa. 

3. Guru diharapkan untuk lebih kreatif dalam memilih media pembelajaran yang 

tepat agar dapat menarik minat siswa saat guru menyampaikan materi 

pembelajaran menggambar ilustrasi. 
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             PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
                     DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES              SD NEGERI BREBES 14 KEC. BREBES 

                                 Jl. Saditan Baru No.54 Telp .(0283) 6176326 Kelurahan Brebes 
 
 

VISI DAN MISI 
VISI 

Unggul, dapat dipercaya oleh masyarakat, dan menjadi sekolah favorit 

MISI 

1. Menegakan disiplin sekolah 

2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar untuk mencapai prestasi akademis maupun non 

akademis yang tinggi 

3. Meningkatkan pembinaan dan perilaku kebaikan serta pelaksanaan ibadah dalam upaya mencetak 

anak didik yang berbudi luhur dan berperilaku sopan 

4. Berupaya mencapai keberhasilan dalam mencetak anak didik yang cerdas, terampil sebagai sumber 

daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna bagi kehidupan di masyarakat 

5. Meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga bagi anak didik meraih prestasi di 

bidang olahraga 

6. Secara bertahap mencukupi sarana dan prasarana pendidikan 

 

Mengetahui  
Kepala Sekolah  
  
  
  
  
Hj.Sunaryah, S.Pd 
NIP. 19550616 198201 2 002 
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             PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
              UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BREBES 

                      SD NEGERI BREBES 14 
                           Jl. Saditan Baru No.54 Telp .(0283) 6176326 Kelurahan Brebes 

 
 

TATA TERTIB 
1. Sebelum pelajaran dimulai, siswa mengerjakan soal sarapan pagi. 

2. Setiap hari Senin, semua siswa mengikuti upacara bendera. 

3. setiap hari Rabu dan Jumat semua siswa mengikuti senam pagi. 

4. Siswa yang piket berangkatnya harus lebih awal, sebelum pelajaran dimulai. 

5. Pelajaran sekolah dimulai pukul 07.00 WIB. 

6. Setiap hari Senin,Selasa,Rabu,Kamis sepatu hitam dan kaos kaki putih. 

7. Setiap hari Jumat dan Sabtu berpakaian seragam pramuka,sepatu hitam dan kaos kaki hitam. 

8. Jika bel pertama berbunyi semua siswa baris didepan kelas/ samping. 

9. semua siswa tidak boleh meludah, membuang sampah disembarang tempat. 

10. Pada waktu istirahat semua siswa tidak boleh berada didalam kelas. 

11. Didalam kelas siswa tidak boleh gaduh selama pelajaran berlangsung. 

12. apabila sisa meninggalkan pelajaran harus minta ijin kepada guru kelas atau guru piket. 

13. Semua siswa tidak boleh merusak tanaman, mencorat-coret dinding, meja kursi dan lainnya. 

14. Setiap hari Sabtu semua siswa baris di halaman menyanyikan lagu wajib/ nasional. 

15. Bagi siswa yang tidak mematuhi tata tertib tersebut di atas akan dikenakan tindakan disiplin. 

 

Mengetahui  
Kepala Sekolah  
  
  
  
  
Hj.Sunaryah, S.Pd 
NIP. 19550616 198201 2 002 
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MATRIKS  

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

 

No Data yang Diperlukan 

Teknik Pengumpulan Data 

Sumber Data 

O
bs

er
va

si
  

W
aw

an
ca

ra
 

D
ok

um
en

ta
si

 

Pe
re

ka
m

an
 

1. Letak sekolah v  v  
Dokumen sekolah, 

Pengamatan peneliti 

2. 
Kondisi fisik berupa sarana dan 

prasarana sekolah 
v v v v 

Dokumen sekolah, 

Kepala Sekolah 

3.  Kondisi lingkungan sekolah v v v v 
Dokumen sekolah, 

Kepala Sekolah 

4. Visi dan misi SD Negeri Brebes 14  v v  
Dokumen sekolah, 

Kepala Sekolah 

5. Sejarah sekolah  v v  
Dokumen sekolah, 

Kepala Sekolah 

6. Keadaan siswa  v v  
Dokumen sekolah, 

Kepala Sekolah 

7. Keadaan guru dan karyawan  v v  
Dokumen sekolah, 

Kepala Sekolah 

8. 
Tujuan pembelajaran seni rupa di 

SD Negeri Brebes 14 
 v   Kepala Sekolah 

9. 
Perangkat pembelajan yang dibuat 

guru 
 v v  

Dokumen sekolah, 

Kepala Sekolah, 

Guru 

10. 
Pelaksanaan pembelajaran 

menggambar ilustrasi 
v   v Pengamatan peneliti 

11. 
Materi pembelajaran yang 

disampaikan guru 
v v   

Guru, 

Pengamatan peneliti 

12. Strategi pembelajaran guru v v   Guru, 

Lampiran 10 
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Pengamatan peneliti 

13. 
Media pembelajaran yang 

digunakan guru 
v v   

Guru, 

Pengamatan peneliti 

14. 
Sumber belajar yang digunakan 

guru 
 v   Guru 

15. 
Bahan dan alat berkarya gambar 

ilustrasi 
v v   

Guru, 

Pengamatan peneliti 

16. Evaluasi pembelajaran guru v v   
Guru, 

Pengamatan peneliti 

17. 
Interaksi guru dan siswa saat 

pembelajaran 
v   v Pengamatan peneliti 

18. Karakteristik guru v v   
Siswa, 

Pengamatan peneliti 

19. Karakteristik siswa v v   
Guru, 

Pengamatan peneliti 

20. Proses berkarya siswa v v  v 
Guru, 

Pengamatan peneliti 

21. Hasil karya gambar ilustrasi siswa v v  v 

Guru, 

Siswa, 

Pengamatan peneliti 
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