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SARI 
 

Membahas persoalan dalam dunia pendidikan barangkali tidak akan ada 
berhenti sepanajang kehidupan manusia. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis 
tertarik untuk meneliti Strategi Pemberian Motivasi dalam Pembelajaran 
Menggambar ilustrasi di Kelas VIII B SMP Negeri 21 Semarang. Secara khusus 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kondisi pembelajaran 
menggambar ilustrasi di kelas VIII B, untuk mengetahui dan menjelaskan strategi 
yang digunakan guru dalam pemberian motivasi kepada siswa dalam 
pembelajaran menggamabar ilustrasi di kelas VIII B, untuk mengetahui dan 
menjelaskan motivasi siswa dalam pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas 
VIII B dan ingin mengetahui dan menjelaskan  faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemberian motivasi kepada siswa terhadap pemanfaatan strategi pengajaran guru 
dalam pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas VIII B SMP Negeri 21 
Semarang. Adapun manfaat penelitian ini antara lain: (1) Merupakan tambahan 
pustaka bagi guru kesenian pada umumnya dan pendidikan seni rupa pada 
khususnya, (2) Manfaat praktis bagi  guru yaitu mengetahui strategi pemberian 
motivasi kepada siswa yang mencakup penguasaan strategi menggambar ilustrasi 
yang dapat dilakukan oleh guru seni rupa dengan melihat tujuan yang hendak 
dicapai.  

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi 
penelitian adalah SMP Negeri 21 Semarang. Digunakannya pendekatan deskripsi 
kualitatif karena untuk menelusuri dan menjelaskan gejala-gejala dan faktor-
faktor yang berkaitan dengan segala yang diteliti diantaranya  mendeskripsikan 
tentang strategi pemberian motivasi kepada siswa dalam pembelajaran 
menggambar ilustrasi di kelas VIII B. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Adapun analisis yang 
digunakan adalah model analisis interaktif yakni reduksi data, sajian data, dan 
penarikan simpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kegiatan belajar mengajar 
(KBM) pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas VIII B SMP Negeri 21 
Semarang sudah memperlihatkan adanya hubungan interaktif antara guru dan 
siswa, karena tujuan pembelajaran guru telah disampaikan secara jelas, sehingga 
siswa sudah mengetahui ada beberapa siswa yang tidak mengetahui karena tidak 
memperhatikan. Hubungan antara guru-siswa dilakukan dengan tatap muka 
langsung, guru berkeliling menghampiri setiap siswa yang sedang mengerjakan 
tugas dengan memberikan pengarahan. Dalam pembelajaran menggambar ilustrasi 
yang dijadikan sebagai alat peraga yaitu contoh gambar ilustrasi, dengan harapan 
agar siswa mampu berkreasi, dan memahami gambar ilustrasi. Dalam mengajar 
praktek menggambar ilustrasi pengaturan siswa dilakukan kelompok kecil, siswa 
mencari sendiri objek yang akan di gambar sesuai dengan imajinasi menggambar. 
Strategi pemberian dalam upaya meningkatkan motivasi siswa terhadap 
pembelajaran menggambar ilustrasi di Kelas VIII B SMP Negeri 21 Semarang 
telah menunjukkan serentetan perbuatan yang mengarah kepada motivasi secara 
mantap. Hal ini terbukti dengan disampaikan tujuan belajar secara jelas kepada 
siswa, guru telah membantu siswa dalam faktor mengolah pesan. Motivasi siswa 
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kelas VIII B dalam mengikuti pembelajaran menggambar ilustrasi telah terlihat 
dengan adanya dalam diri siswa. Tujuan pembelajaran ini telah mencapai tujuan 
yang telah diharapkan, yaitu membawa siswa untuk mengenal, berlatih, 
berkemampuan dan berpengalaman dalam seluruh kegiatan pembelajaran yang 
disampaikan guru, sehingga membawa perubahan atau bertumbuhnya kualitas dan 
kemandirian anak untuk membawa dirinya agar lebih baik. Faktor yang 
mempengaruhi strategi guru dalam pemberian motivasi pada siswa pada 
pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas VIII B menunjukkan adanya  
kesesuaian dengan faktor fisiologis, psikologis, dan lingkungan belajar. 

Berdasarkan empat simpulan dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan 
bahwa agar proses pembelajaran (belajar mengajar) menggambar ilustrasi lebih 
efektif, strategi yang diterapkan guru terhadap siswa harus sesuai dengan tujuan 
yang hendak dicapai. Bagi guru seni rupa disarankan dapat menggunakan objek 
langsung dalam pembelajaran menggambar ilustrasi, mencari strategi yang tepat 
bagi siswa dalam pemberian motivasi terhadap pembelajaran menggambar 
ilustrasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Membahas persoalan dalam dunia pendidikan barangkali tidak akan ada 

berhentinya sepanjang kehidupan manusia. Masalah dalam dunia pendidikan ini 

senantiasa bermunculan, sesuai dengan suasana dan kebijakan-kebijakan dari 

pemerintah.  

Pendidikan seni memiliki peranan penting bagi siswa, yaitu dalam rangka 

untuk membentuk jiwa manusia seutuhnya, selaras, seimbang, dan untuk 

mengembangkan kepekaan siswa. Dengan kata lain pendidikan seni sangat 

penting bagi perkembangan jiwa anak. Pendidikan seni merupakan bagian dari 

pendidikan secara umum yang dalam programnya mengharapkan anak atau siswa 

memahami tujuan seni. Pendidikan seni rupa di SMP menjadi bagian dari 

pendidikan seni budaya. 

Soehardjo (1990: 27) mengemukakan bahwa pendidikan seni rupa di sekolah 

mempunyai dua tujuan, pertama adalah untuk mencapai tujuan pengajaran dan 

yang kedua adalah memberi kesempatan berekspresi kepada siswa kedua tujuan 

yang pertama, dasar yang dicapai adalah kemampuan-kemampuan tertentu, baik 

yang menyangkut segi keterampilan motorik maupun segi pemahaman.  

Motivasi baik internal maupun eksternal sangat diperlukan dalam pelajaran 

seni rupa bagi siswa baik. Ketidakadaan motivasi belajar tidak hanya diakibatkan 

oleh peristiwa-peristiwa yang mencekam perasaan, tetapi dapat juga disebabkan 
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oleh hal-hal lain. Sekalipun siswa memiliki kemampuan untuk melupakan 

persoalan lama, kadang-kadang anak tidak mampu menggantinya dengan suasana 

yang baru dihadapi. Kondisi inilah yang menyebabkan siswa tidak memiliki 

motivasi untuk mempelajari mata pelajaran tersebut (Soehardjo, 1990: 73). 

Penulis memilih SMP Negeri 21 Semarang sebagai latar penelitian, oleh 

karena SMP tersebut merupakan salah satu SMP yang memiliki sarana dan 

prasarana penunjang pendidikan memadai, jumlah guru yang ada sebanyak 43 

guru tetap, dan 9 guru GIT atau guru bantu, serta jumlah siswa sebanyak 948.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin meneliti tentang strategi guru 

dalam upaya meningkatkan motivasi siswa kelas VIII pada pembelajaran 

menggambar ilustrasi di SMP Negeri  21 Semarang dengan alasan sebagai 

berikut:  

1. SMP Negeri 21 Semarang merupakan SMP Sekolah Standar Nasional (SSN) 

yang tergolong berkualitas baik dan merupakan salah satu favorit di kawasan 

Banyumanik kota Semarang. Kemudian setiap tahun prestasi siswa semakin 

meningkat dalam segala bidang, pembangunan fisik terus dilakukan sehingga 

ruang dan lain-lainnya sudah berkeramik semuanya, bertambah indah dan 

nyaman. Bahkan ranking Ujian Negara (UN) menduduki urutan ke-2 khusus 

sekolah negeri sedangkan untuk sekolah negeri dan swasta menduduki urutan 

ke-4 sekota Semarang. 

2. Faktor-faktor pendukung yang lain sudah langsung menyesuaikan, seperti 

sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, diantaranya terdapat galeri seni 

(seni rupa dan seni musik), ruang laboratorium, ruang pramuka, dan aula. 
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3. Mengetahui lebih jelas pembelajaran menggambar ilustrasi secara langsung. 

4. Lokasi penelitian mudah dijangkau dengan kendaraan, sepeda atau jalan kaki. 

 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas masalah penelitian 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana kondisi pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas VIII B SMP 

Negeri  21 Semarang ? 

2. Strategi pembelajaran apa saja yang digunakan guru dalam pemberian motivasi 

siswa pada pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas VIII B SMP Negeri 21 

Semarang ? 

3. Bagaimana motivasi siswa kelas VIII B SMP Negeri 21 Semarang dalam 

pembelajaran menggambar ilustrasi ?  

4. Faktor apa saja yang mempengaruhi strategi guru dalam pemberian motivasi 

pada siswa dalam pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas VIII B SMP 

Negeri 21 Semarang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Ingin mengetahui dan menjelaskan kondisi pembelajaran menggambar ilustrasi 

di kelas VIII B SMP Negeri  21 Semarang. 
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2. Ingin mengetahui dan menjelaskan strategi apa saja yang digunakan guru dalam 

pemberian motivasi pada siswa dalam  pembelajaran menggambar ilustrasi di 

kelas VIII B  SMP Negeri 21 Semarang. 

3. Ingin mengetahui dan menjelaskan motivasi siswa dalam pembelajaran 

menggambar  ilustrasi di kelas VIII B SMP Negeri 21 Semarang. 

4. Ingin mengetahui dan menjelaskan faktor–faktor yang mempengaruhi 

pemberian motivasi siswa pada pemanfaatan strategi pengajaran guru dalam 

pembelajaran gambar ilustrasi di kelas VIII B SMP Negeri 21 Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Merupakan tambahan pustaka bagi guru kesenian pada umumnya dan 

pendidikan seni rupa pada khususnya 

2. Bagi guru yaitu mengetahui strategi menggambar ilustrasi yang dapat 

dilakukan oleh guru mata pelajaran seni rupa dengan melihat jumlah jam 

pelajaran yang tersedia.  

 

E. Sistematika Laporan Penelitian 

Sistematika laporan penelitian terdiri dari 3 bagian: 

1. Bagian awal berisi: 

Halaman judul, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, 

pernyataan, sari, motto dan persembahan, prakarta, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar, dan daftar bagan. 
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2. Bagian Isi, berisi: 

BAB I   : Pendahuluan. 

Berisi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, sistematika laporan penelitian. 

BAB II  : Landasan Teori. 

Berisi: pengertian pembelajaran, tahapan pembelajaran, 

unsur pembelajaran, strategi pembelajaran, faktor-faktor 

yang mempengaruhi penilaian strategi, motivasi belajar 

dan menggambar ilustrasi. 

BAB III : Metode Penelitian. 

Berisi: tentang pendekatan penelitian deskripsi kualitatif, 

lokasi penelitian di SMP Negeri 21 Semarang dengan 

sasaran kelas VIII B, dengan teknik pengumpulan data 

metode observasi, wawancara, pengumpulan dokumen, 

teknik analisis data dengan model analisis interaktif. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi: Tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 

berkaitan dengan kondisi geografis SMP Negeri 21 

Semarang, keadaan fisik SMP Negeri 21 Semarang, 

kondisi guru dan siswa, kondisi belajar mengajar 

menggambar ilustrasi di kelas VIII B, strategi 

pembelajaran gambar ilustrasi di kelas VIII B, motivasi 

siswa kelas VIII B dalam pembelajaran menggambar 
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ilustrasi, faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemilihan 

strategi pembelajaran menggambar ilustrasi. 

BAB V : Penutup  

Berisi: Simpulan dan saran-saran. 

 

3. Bagian Akhir Berisi:  

Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Pembelajaran  

Belajar dan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan manusia. Dengan belajar manusia dapat mengembangkan potensi-

potensi yang di bawanya sejak lahir. Tanpa belajar manusia tidak mungkin dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kegiatan belajar dan pembelajaran 

dapat berlangsung di mana-mana, misalnya di lingkungan keluarga, di sekolah, 

dan di masyarakat. 

Sementara itu, Darsono, dkk (2000) mengemukakan bahwa pembelajaran 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Oleh karena itu 

pembelajaran pasti mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran adalah membantu 

siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah 

laku siswa bertambah, baik kuantitas maupun kualitas.  

Usman (1989: 3) mengemukakan bahwa belajar diartikan sebagai 

perubahan tingkah laku pada individu berkat adanya interaksi antara individu 

dengan individu yang lain, dan di antara individu dengan lingkungan. Faktor 

lingkungan yang sangat mempengaruhi dalam proses belajar, perubahan tingkah 

laku seseorang terjadi akibat interaksi dengan orang lain. Proses belajar anak 

sangat dipengaruhi dari pihak keluarga, pergaulan sekolah dan lingkungan 

sekitarnya. Baik dan buruknya tingkah laku yang terjadi di keluarga akan 
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membawa dampak dalam tingkah laku pergaulan sekolah dan lingkungan 

masyarakat sekitarnya akan terbawa di kehidupan keluarga. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999: 26 ) belajar merupakan proses 

internal. Belajar dari segi siswa, belajar merupakan kegiatan peningkatan 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik menjadi lebih baik, dari segi guru 

belajar merupakan akibat tindakan pembelajaran. Menurut Hamalik (1989: 21) 

bahwa “Belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri 

seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat 

pengalaman dan latihan”. Tingkah laku baru ini misalnya dari yang tidak tahu 

menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Dalam perumusan ini 

nampak adanya saling melengkapi satu dengan yang lain. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa belajar mampu 

membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya 

mengenai jumlah pengetahuan melainkan juga dalam bentuk kecakapan, 

kebiasaan, sikap pengertian, penghargaan, minat, penyesuaian diri, pendeknya 

mengenai segala aspeknya organisme atau pribadi seseorang.  

 Pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh guru untuk 

membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana belajar memperoleh dan 

memproses pengetahuan, keterampilan dan sikap (Dimyati dan Mudjiono, 1999: 

157). Selanjutnya disebutkan bahwa hakekat pembelajaran meliputi: 

a. Kegiatan yang dimaksudkan untuk membelajarkan siswa 

b. Program pembelajaran yang dirancang dan diimplementasikan sebagai 

suatu sistem 
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c. Kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan pengalaman belajar 

kepada pelajar 

d. Kegiatan yang mengarahkan pelajar kearah pencapaian tujuan 

pembelajaran 

e. Kegiatan yang melibatkan komponen-komponen tujuan, isi pelajaran, 

sistem penyajian dan sistem evaluasinya dalam realisasinya 

Selanjutnya ditegaskan lagi oleh Dimyati dan Mudjiono (1999: 297) bahwa 

pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam sistem desain 

instruksional, untuk membuat siswa secara aktif, yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar. 

Menurut Usman dalam Suryosubroto (1996: 19), proses belajar mengajar 

adalah suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas 

dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Proses pembelajaran itu merupakan proses pendidikan. Sudjana (1989: 23) 

menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar memanusiakan manusia atau 

membudidayakan manusia. 

Lebih lanjut Sudjana (1989: 23) menjelaskan bahwa anak didik (1) bukanlah 

manusia kecil, tetapi manusia seutuhnya yang mempunyai potensi untuk 

berkembang, (2) setiap individu atau anak didik berbeda kemampuannya, (3) 

individu atau anak didik pada dasarnya adalah insan yang aktif, kreatif dan 

dinamis dalam menghadapi lingkungannya, (4) anak didik mempunyai motivasi 

untuk memenuhi kebutuhannya. 
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Suryosubroto (1996: 19) mengemukakan bahwa belajar mengajar sebagai 

proses, dapat mengandung dua pengertian yang rentetan tahapan atas fase dalam 

mempelajari sesuatu, dan dapat pula berarti sebagai rentetan kegiatan perencanaan 

oleh guru, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut. 

Tahapan pembelajaran dapat dilakukan di sekolah, di rumah atau di mana 

saja yang penting pada situasi itu terjadi interaksi antara yang belajar dengan yang 

mengajar. Dikemukakan pula oleh Natawidjaja (1979: 1-2) bahwa belajar 

mengajar adalah dua proses yang mempunyai hubungan yang sangat erat dalam 

dunia pengajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia dapat megembangkan potensi-potensi yang dibawanya sejak lahir. 

 

B. Unsur Pembelajaran 

1. Tujuan Pembelajaran 

Darsono (2000: 26) mengatakan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan secara sadar dan sengaja. Oleh karena itu pembelajaran pasti 

mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran adalah membantu pada siswa agar 

memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa 

bertambah, baik kuantitas maupun kualitas.  

Tujuan pembelajaran akan membantu guru dalam memilih metode yang 

tepat. Sehingga proses belajar mengajar akan benar-benar mengarah pada 

pencapaian tujuan yang ditetapkan, sedangkan bagi siswa tujuan yang jelas dapat 
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membantu memilih bahan pelajaran dan cara belajarnya. Tujuan pembelajaran 

merupakan deskripsi tentang penampilan perilaku (performance) siswa yang 

diharapkan, setelah mereka mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran menggambarkan apa yang bisa dilihat dari seorang pendidik 

(pengamat) pada diri murid dalam proses belajar yang dapat dijadikan pegangan 

untuk menilai tujuan pembelajaran yang ingin di capai dengan baik. Adapun 

tujuan pembelajaran yang mendasar adalah siswa dapat mencapai perkembangan 

yang optimal, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

2. Materi Pembelajaran 

Menurut Sudjana (1988: 67) ada beberapa sifat yang perlu diperhatikan 

dalam menetapkan materi atau bahan pelajaran, yaitu: Fakta, konsep, prinsip, dan 

keterampilan. Fakta adalah sifat dari suatu gejala, peristiwa, yang wujudnya dapat 

ditangkap oleh panca indera manusia. Konsep yaitu serangkaian perangsang yang 

mempunyai sifat yang sama. Prinsip adalah pola antar hubungan fungsional 

diantara konsep. Keterampilan adalah pola kegiatan yang bertujuan, yang 

memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi yang dipelajari.  

Menetapkan bahan pelajaran harus sesuai dan menunjang tercapainya 

tujuan instruksional. Setelah bahan ditetapkan langkah selanjutnya adalah 

menetapkan kegiatan belajar mengajar artinya bagaimana bahan itu dipelajari oleh 

siswa. Soelaeman (1979: 70) menambahkan, bahan pelajaran merupakan isi 

pengajaran yang mengandung nilai-nilai, informasi, fakta dan pengetahuan. Untuk 

keperluan pelaksanaan pengajaran bahan yang diajarkan haruslah yang berguna 

atau relevan dengan keperluan dan masyarakat sekitarnya.  
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3. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran merupakan salah satu prosedur yang ditempuh untuk 

mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Oleh karena itu, tidaklah mungkin 

membicarakan suatu metode tanpa mengetahui tujuan yang akan dicapai. 

Menurut Sudjana (1989: 76), metode pembelajaran adalah cara yang 

digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pembelajaran. Oleh karena itu peranan metode pengajaran 

sebagai alat untuk menciptakan proses belajar mengajar. 

Setiap usaha pembelajaran sebenarnya merupakan pembimbingan dan 

pemberian kemudahan-kemudahan dalam belajar yang memungkinkan seseorang 

untuk dapat belajar yang kreatif, sehingga nantinya mampu menghadap situasi 

sejenis atau mengenai situasi yang baru. 

Pemilihan metode pembelajaran yang tepat akan berpengaruh terhadap 

keberhasilan suatu pembelajaran. Dengan memakai metode yang sesuai dapat 

meningkatkan belajar siswa sehingga mampu meningkatkan daya cipta anak yang 

diwujudkan melalui teknik dan media, dan menggunakan metode yang tidak dapat 

menjadi penghambat paling besar dalam proses pembelajaran. 

4. Media Pendidikan 

Media pendidikan yang digunakan untuk kegiatan belajar banyak sekali 

jenisnya, sedangkan tiap-tiap media pembelajaran tersebut mempunyai sifat dan 

cara tersendiri dalam penggunaannya. Menurut Rohani (1997: 3) media adalah 

segala sesuatu yang dapat didera yang berfungsi sebagai perantara sarana atau alat 

untuk memproses komunikasi (proses belajar mengajar). 
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Media pendidikan menurut Hamalik (1985: 23) harus mempunyai batasan-

batasan dan ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Media pendidikan identitas dengan pengertian keperagaan yang berasal dari 

kata-kata “raga” artinya dengar, dan dapat dinikmati melalui panca indera kita 

b. Tekanan utama terletak pada benda-benda atau sesuatu yang dapat dilihat dan 

dapat didengar 

c. Media pendidikan digunakan dalam rangka hubungannya (komunikasi) 

dengan pengajaran antara murid dengan guru 

d. Media pendidikan adalah semacam alat bantu mengajar, baik didalam maupun 

di luar kelas 

e. Media pendidikan merupakan suatu perantara (media) dan digunakan dalam 

rangka mendidik 

f. Media pendidikan mengandung aspek-aspek sebagian alat dan sebagai teknik 

yang sangat erat perhatiannya dengan metode belajar 

Berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Hamalik (1985: 23) 

memberikan pengertian media pendidikan sebagai suatu “alat”, metode, teknik, 

yang digunakan dalam rangka untuk mengefektifkan komunikasi dan 

mempermudahkan komunikasi antara guru dengan murid. Sehingga materi yang 

diajarkan menjadi lebih jelas sesuai dengan kenyataannya dan siswa akan 

memperoleh gambaran tentang sesuatu yang dipelajarinya. Media pendidikan 

adalah alat bantu atau pelengkap yang digunakan guru dalam berkomunikasi 

dengan siswa (Natawidjaja, 1989: 178). Media ini dapat berupa benda atau 

perilaku. Benda dapat berupa benda langsung seperti bunga, pensil, kertas dan 
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lain-lain. Dapat juga berupa benda tiruan misalnya model tempat ibadah, binatang, 

ataupun rumah adat. Dapat juga berupa benda-benda tak langsung seperti tape 

recorder, radio dan televisi. Semua itu bukan dimaksudkan untuk mengganti guru 

mengajar atau membantu para siswa dalam mempelajari sesuatu sehingga ia dapat 

belajar dengan berhasil. 

Masalah penggunaan media pendidikan ini harus diusahakan sedemikian 

rupa, agar tidak mengganggu melainkan justru dapat meningkatkan proses belajar 

mengajar, sehingga anak-anak tidak merasakan adanya suasana belajar yang 

mengikat, namun justru semakin tertarik dengan pesan-pesan tertentu yang 

ditujukan kepadanya. 

Dalam hubungan ini Miarso (1986: 107) menguraikan tentang prinsip 

umum penggunaan media sebagai berikut: 

a. Media harus merupakan bagian integral dari pelajaran, media pendidikan 

bukan merupakan hiasan, sehingga kalau kita ingin mengisi dinding kelas 

dengan media grafika misalnya, tidak dapat kita ambil terdapat guru yang 

mengumpulkan benda, alat, dan lain-lainnya yang menarik, yang tidak ada 

hubungannya dengan kurikulum dan pelajaran. 

b. Anak-anak harus dipersiapkan dan diperlukan sebagai peserta yang aktif. 

Kalau terlalu bersemangat guru cenderung untuk mengusahakan media yang 

hebat hingga anak dapat belajar tanpa susah payah dan kegiatan yang berarti. 

Hal ini merupakan tindakan yang berlebihan dan hendaknya dipegang 

ungkapan media sederhana, dengan siswa aktif. 
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Berdasarkan prinsip umum penggunaan media pendidikan di atas dapat 

ditegaskan bahwa penggunaan media pendidikan harus memperhatikan 

keterkaitan dengan tujuan dan materi pelajaran yang diajarkan. Sebab pada 

dasarnya media pendidikan merupakan alat bantu dalam proses belajar mengajar. 

Dengan menggunakan media pendidikan yang tepat siswa akan lebih mudah 

memahami materi pelajaran. Penggunaan media yang menarik tapi berlebihan 

belum tentu efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Hal-hal yang 

perlu disiapkan adalah bagaimana mengusahakan bentuk media yang sederhana 

namun mempunyai materi pelajaran. Sehingga suasana proses belajar mengajar 

menjadi lebih hidup, baik oleh guru yang mengajar maupun oleh siswa yang aktif 

belajar. 

Jadi penggunaan media pendidikan harus memperhatikan keterkaitan 

dengan materi pelajaran yang diajarkan, sebab pada dasarnya media pendidikan 

merupakan alat bantu dalam proses belajar mengajar. Dengan penggunaan media 

yang tepat siswa akan lebih mudah memahami materi pelajaran. Penggunaan 

media yang menarik dan berlebihan belum tentu dapat mencapai tujuan 

pembelajaran di kelas. Guru perlu mempersiapkan serta mengusahakan bagaimana 

bentuk media yang sederhana namun mempunyai daya tarik dan bisa 

membangkitkan motivasi siswa untuk mempelajari materi pelajaran, sehingga 

suasana proses belajar mengajar menjadi lebih hidup oleh guru yang mengajar 

maupun siswa yang aktif belajar. 
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5. Evaluasi Pembelajaran 

Langkah berakhir dalam prosedur pembelajaran adalah usaha menilai hasil 

pembelajaran mencakup penilaian pembelajaran yang diberikan guru dan 

penilaian pembelajaran terhadap siswa untuk mengetahui sejauh mana tujuan 

pembelajaran (dalam bentuk perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa) 

telah tercapai. Menilai pembelajaran yang dilakukan guru, adalah nilai relevisi 

antara tujuan pembelajaran dan bahan yang disajikan serta srategi dan alat 

pembelajaran yang digunakan. Tingkat kemajuan belajar siswa tidak hanya 

tergantung pada kualitas atau efektivitas belajar siswa, tetapi juga ditentukan oleh 

mengajar guru. 

Evaluasi digunakan untuk menentukan sampai di mana atau seberapa jauh 

kemampuan yang didapat oleh siswa di dalam proses pembelajaran. Dalam 

evaluasi terdapat dua konsep aktivitas yaitu konsep mengukur dan menilai. 

Konsep mengukur hasilnya berupa bilangan sedangkan konsep menilai hasilnya 

berupa ungkapan verbal. Tentang evaluasi Darsono (2000: 106) mengatakan 

bahwa untuk pengambilan keputusan sesuai dengan tujuan evaluasi secara 

sistematik kegiatan evaluasi harus dilakukan tahap demi tahap, yaitu pertama 

adalah pengukuran dan tahap berikutnya penilaian, akhirnya pengambilan 

keputusan. 

Secara operasional, hasil evaluasi belajar dan pembelajaran dapat di 

fungsikan sebagai: 
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1. Alat bagi guru untuk mengetahui sejauh manakah tujuan pendidikan 

tercapai, pencapaian tujuan pendidikan itu meliputi pencapaian tujuan 

kognitif, afektif, art (sikap, dan nilai) dan psikomotorik (keterampilan) 

2. Dasar untuk menentukan nilai atau tingkat keberhasilan belajar siswa yang 

biasanya diwujudkan dalam angka, huruf atau kualifikasi yang lain 

3. Motivasi belajar belajar siswa, evalausi dapat mendorong siswa sehingga 

dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam pembelajaran ramidial 

4. Balikan bagi guru dan sekolah dalam mengembangkan kurikulum ke 

dalam proses belajar mengajar (Darsono, 2000: 107) 

Jika suatu bahan pembelajaran telah diberikan kepada anak tentu saja akan 

dievaluasi. Dalam mengevaluasi yang menjadi pusat perhatian yaitu anak itu 

sendiri. Tetapi meskipun demikian, dapat juga ditinjau dari kegiatan evaluasi 

dalam bidang studi itu sendiri. 

Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan untuk mengolah, menganalisis, 

menafsirkan data tentang hasil proses belajar pesrta didik yang dilakukan secara 

sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna 

dalam mengambil keputusan dan untuk menetapkan tindakan-tindakan 

selanjutnya. 
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C. Tahapan Pembelajaran 

Menurut Piaget dalam Dimyati – Mudjiono (1999: 14) pembelajaran terdiri 

dari empat langkah yaitu: 

a. Menekankan topik yang dipelajari oleh anak sendiri melalui bimbingan 

guru. 

b. Memilih atau mengembangkan aktivitas kelas dengan topik yang telah 

ditentukan. 

c. Mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan 

pertanyaan yang menunjang proses pemecahan masalah. 

d. Menilai pelaksanaan setiap kegiatan memperlihatkan keberhasilan dan 

melakukan revisi. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 791), proses mempunyai arti 

(1) runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu, (2) rangkaian 

tindakan, perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. Pembelajaran 

dapat diartikan belajar-mengajar, sehingga proses pembelajaran adalah runtunan 

perubahan dalam perkembangan belajar-mengajar. 

Proses belajar-mengajar atau pembelajaran membantu pelajar 

mengembangkan potensi intelektual yang ada padanya. Suatu proses belajar akan 

menghasilkan perubahan yang baik dari hal yang bersifat negatif. Oleh karenanya, 

masyarakat menganggap mutlak perlu mendampingi anak dalam belajar di 

berbagai aspek kehidupan, anak menjadi dewasa, sesuai dengan norma-norma 

hidup bermasyarakat. Dari sini lahirlah lingkungan pendidikan yang bertugas 
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mendidik anak dan mengarahkan semua pengalaman belajar, sehingga proses 

perkembangan berlangsung sebagaimana mestinya. 

Berdasarkan kesadaran tentang peranan belajar dalam membentuk karakter 

seseorang yang bercorak positif dan berpengetahuan luas berkaitan dengan ipteks 

(ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) maka masyarakat modern mendirikan 

lembaga-lembaga formal sebagai penunjang perkembangan anak didik. Lembaga 

yang dimaksud adalah ”sekolah”. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

No tahun 2003 tertera bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan 

yang melandasi jenjang pendidikan menengah.  

 

D. Strategi Pembelajaran  

Strategi pembelajaran itu memuat berbagai alternatif yang harus 

dipertimbangkan untuk dipilih dalam rangka perencanaan pembelajaran. Joni 

(1985: 5) mengartikan stategi belajar sebagai pola dan urutan umum perbuatan 

guru-murid dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran 

juga tidak sama dengan metode pengajaran. Strategi pengajaran merupakan 

rencana kegiatan untuk mencapai tujuan itu.                                                                                         

Lebih lanjut Joni (1984: 3) mengemukakan bahwa mengajar dapat 

diartikan sebagai penciptaan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan 

terjadinya proses belajar mengajar. 

Sistem lingkungan ini terdiri dari komponen-komponen yaitu tujuan 

instruksional, materi, guru, dan siswa, bentuk kegiatan, sarana, dan prasarana. Dan 

komponen-komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga dalam 
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peristiwa belajar mengajar mempunyai profil yang unik yang mengakibatkan 

tercapainya tujuan-tujuan yang berbeda. 

Berdasarkan pendapat Joni (1985: 5,6) strategi pembelajaran tersebut 

meliputi lima komponen yaitu: (1) pengaturan guru dan murid, (2) struktur 

peristiwa belajar mengajar, (3) peranan pengajar-siswa di dalam mengola pesan, 

(4) proses pengolahan pesan dan,   (5) tujuan belajar (lihat : Sukewi, 1994: 131). 

Masing-masing komponen secara ringkas dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Pengaturan guru dan murid 

Agar proses pembelajaran (belajar mengajar) lebih efektif, strategi yang 

diterapkan terhadap guru dan siswa harus sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. 

Dari sisi pengaturan guru adalah pembelajaran dilakukan oleh seorang 

guru atau tim artinya dalam proses pembelajaran seorang guru hanya 

memegang atau mengampu satu mata pelajaran saja. Demi terlaksananya 

kegiatan pembelajaran maka dalam hal ini guru bidang studi sangat diperlukan. 

Hubungan guru dengan murid terjadi secara tatap muka atau perantara media 

cetak maupun audio visual (lihat Joni, 1983: 5). 

2. Struktur Peristiwa Pembelajaran 

Proses belajar mengajar ini bersifat tertutup artinya segala sesuatu telah 

ditentukan secara relatif ketat, tidak menyimpang dari persiapan yang telah 

dibuat dan disetujui sebelumnya. 
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Bersifat terbuka maksudnya bila tujuan khusus dan materi serta prosedur yang 

akan ditempuh, untuk mencapai telah ditentukan sementara kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. 

3. Peranan Pengajar-Siswa dalam mengola pesan 

Dalam proses belajar mengajar agar efektif maka pesan atau materi 

pelajaran sebaiknya diolah oleh siswa dengan dibantu oleh guru atau 

sebaliknya. Pesan yang berupa pengetahuan, wawasan, keterampilan atau isi 

pembelajaran lainnya diolah tuntas oleh pengajar sebelum disampaikan ke 

siswa (ekspositorik). Pesan yang diolah sendiri oleh siswa dengan bantuan 

sedikit atau banyak dari pengajar dinamakan heuristik (hipotetik).  

4. Proses pengolahan pesan 

Proses bertolak dari umum untuk dilihat keberlakuan atau akibatnya 

pada yang khusus merupakan strategi belajar mengajar yang bersifat deduktif. 

Proses pengolahan bertolak dari contoh kongkrit (khusus) beranjak ke 

generalisasi (umum) dinamakan induktif. 

5. Tujuan Belajar 

Dalam usaha pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya sistem 

lingkungan (kondisi) belajar yang lebih konduksif. Hal ini akan berkaitan 

dengan mengajar.  

 

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Strategi 

Dalam menentukan pemilihan strategi pembelajaran oleh guru tidaklah 

mudah, harus diawali dari diri pribadi guru itu sendiri. Seorang guru yang baik 
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mempunyai ciri-ciri yaitu: memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan, 

peka terhadap keperluan, minat dan kesejahteraan anak-anak, senang bekerja 

dengan mereka, memiliki kemampuan memimpin dan mengatur, memiliki 

intensiatif dan kreativitas dan selalu tumbuh keinginan untuk lurus belajar dalam 

bidangnya dan masih banyak lagi. 

Maka guru dalam melakukan suatu rencana strategi proses belajar 

mengajar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dikelompokkan ke dalam dan 

kelompok yaitu faktor internal yang bersumber dari dalam diri siswa belajar dan 

faktor eksternal yang bersumber dari luar siswa belajar termasuk guru memiliki 

andil besar dalam mempengaruhi ke arah tindakan positif dengan memberikan 

motivasi anak dalam belajar, yang masing-masing faktor dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

siswa, antara lain: 

a. Pendengaran 

Kemampuan seseorang untuk mendengarkan sesuatu dengan jelas 

tuturan dari sumber suara. Penuturan dari sumber suara makin berkurang 

dengan meningkatnya usia. Seseorang yang berusia sekitar 20 tahun dapat 

mendengar dengan jelas dengan jarak lebih kurang 8 meter dan setelah 

mencapai usia sekitar 40 tahun pendengaran berkurang menjadi berjarak 

lebih kurang 5 meter (Mappa, 1984: 17). 
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Selain jarak juga kemampuan membedakan nada suara, seseorang 

dengan meningkatnya usia sejalan dengan menurunnya kemampuan 

membedakan nada suara. Orang yang berusia sekitar 20 tahun dapat lebih 

jelas membedakan jenis dan tingkatan nada suara dari pada usia sekitar 40 

tahun (Mappa, 1984: 18). 

b. Penglihatan 

Kemampuan sesorang untuk melihat dengan jelas tulisan atau gambar 

tergantung pada intensitas cahaya dalam ruang tempat belajar. (Mappa, 

1984: 18). Penglihatan seseorang semakin berkurang (melemah) sejalan 

dengan meningkatnya usia. Dengan intensitas cahaya yang kurang terang, 

titik dan garis halus pada alat peraga atau model sulit terlihat. 

Jarak penglihatan dekat. Jarak penglihatan dekat untuk usai sekitar 20 

tahun lebih kurang 30 cm, dengan demikian dianjurkan khusus anak-anak 

disarankan dengan besar huruf 12 point untuk memudahkan mengamati 

perbedaan dari kemiripan bentuk (Mappa, 1984: 18). 

Jarak penglihatan jauh menjadi semakin dekat sejalan dengan 

meningkatnya usai. Seseorang pada usia sekitar 20 tahun masih dapat 

membaca dengan jarak lebih kurang 15 m, setelah mencapai 40 tahun 

berkurang menjadi 5 m (Mappa, 1984: 18). 

Dalam penglihatan juga dipengaruhi oleh kemampuan membedakan 

warna-warna spektrum. Seseorang dengan meningkatnya usia membedakan 

warna menjadi berkurang, usia muda mudah membedahkan warna-warna 

yang menyolok (Mappa, 1984: 19). 
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Dalam melihat juga dipengaruhi ketelitian penglihatan untuk 

mengalihkan tahapan mata dari ujung kanan suatu baris bacaan ke ujung kiri 

bawah baris berikutnya. Makin meningkatnya usia kecermatan makin 

berkurang (Mappa, 1984: 19). 

c. Kondisi Jasmani 

Dalam kegiatan belajar mengajar termasuk di dalamnya adalah 

pendengaran, penglihatan pada saat belajar dipengaruhi pula oleh kondisi 

fisiologis yaitu kesegaran jasmani, ketelitian kurang gizi, kurang tidur, dan 

kesakitan yang diderita (Mappa, 1984: 19). Oleh karena itu kondisi 

fisiologis perlu dipertimbangkan dalam pemilihan strategi pengajaran. 

2. Faktor Psikologis 

Yaitu faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar siswa pada 

aspek-aspek yang meliputi: kecerdasan dan bakat, motivasi, perhatian, berfikir, 

dan ingatan dan bakat. 

a. Kecerdasan dan bakat 

Kecerdasan dan bakat merupakan salah satu faktor penting yang ikut 

menentukan berhasil tidaknya seseorang dalam mengikuti kegiatan belajar 

(Pengalaman belajar tertentu). Guru bertanggung jawab mengembangkan 

secara optimal potensi kecerdasan atau bakat siswanya dan mempelajari 

suatu pelajaran. Untuk usia remaja (SMP) merupakan usia yang paling peka 

untuk mengembangkan kecerdasan dengan mempelajari pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan sikap yang diperlukan dalam kehidupan dan 

penghidupan (Mappa, 1984: 20). 
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b. Motivasi 

Faktor motivasi ini secara lengkap diungkapkan pada halaman 39 (tidak 

diuraikan pada halaman ini), karena faktor motivasi ini terkait dengan judul 

skripsi, sehingga perlu dibahas lebih rinci. 

3. Faktor Lingkungan Belajar 

a. Faktor Lingkungan dalam sekolah 

Lingkungan dalam sekolah mencakup keadaan suhu, kelembaban, dan 

pertukaran udara serta cahaya dalam ruangan yang menyangkut ventilasi dan 

penerangan lingkungan alam yang menyenangkan dapat mempertingi 

ketekunan dan kegairahan berpartisipasi dalam proses belajar mengajar 

(Mappa, 1984: 31). 

Lingkungan fisik menyangkut gedung, instalasi, pertamanan, sistem 

pembuangan air, perlengkapan atau alat atau bahan belajar yang digunakan, 

tata letak benda yang ada dalam sekolahan mendorong kegiatan belajar 

mengajar yang bergairah (Mappa, 1984: 31). 

b. Faktor lingkungan luar sekolah 

Mencakup topografi, flora fauna serta jenis mata pencaharian penduduk 

sekitar sekolah, dapat menjadi sumber bahan belajar mengajar yang 

bergairah.  (Mappa, 1984: 32). 
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F. Motivasi Belajar dan Menggambar Ilustrasi 

1. Motivasi Belajar 

Dalam penggunaan istilah, sering terdapat penyamaan istilah motif dan 

motivasi untuk menyatakan hal yang sama. Mempersamakan kedua istilah itu 

memang tidak menimbulkan kerugian, namun ada baiknya diketahui, bahwa 

kedua istilah itu tidak persis sama. 

W.S. Winkel mengatakan bahwa “motif” adalah daya penggerak di 

dalam diri orang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu jadi motif itu 

merupakan suatu kondisi internal atau diposisi internal. Dalam bahasa yang 

lebih sederhana, motif itu adalah “kesiap-siagaan” dalam diri seseorang. 

Motivasi diartikan sebagai motif yang sudah menjadi aktif pada saat-saat 

melakukan suatu perbuatan, sedangkan motif sudah ada dalam diri seseorang, 

jauh sebelum orang itu melakukan suatu perbuatan. 

 Menurut Sardiman (1986: 73) banyak sekali, bahkan sudah umum 

orang menyebut dengan motif untuk menunjuk mengapa seseorang itu berbuat 

sesuatu. Apa motifnya si Badu itu membuat kekacauan, apa motifnya si Aman 

itu rajin membaca, apa motifnya Pak Jalu itu memberikan intensif kepada para 

pembantunya, dan begitu seterusnya. Kalau demikian apa yang dimaksud 

dengan motif itu. 

Kata motif, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari 

dalam subjek untuk melakukan sesuatu tujuan. Bahkan kata motif dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapansiagaan). Berawal dari kata 
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motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah 

menjadi aktif. Motif  menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila 

kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak. 

Berdasarkan pendapat Sardiman (1986: 73) dapat dikatakan bahwa 

motivasi itu sebagai sesuatu kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya 

suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan bergayut 

dengan persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk kemudian 

bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena adanya tujuan, 

kebutuhan atau keinginan. 

Beberapa teori menganggap bahwa “fungsi motivasi yang utama ialah 

menghasilkan aktivitas yang dipandang esensial dalam belajar”. (gutry, 1952 

dalam Darwis, 1979: 184). Misalnya seekor binatang yang lapar akan lebih 

aktif dari binatang yang kenyang, yang berarti akan membuat koneksi lebih 

banyak antara S-R (Stimulus dan Respon). 

Sementara Hull juga mengatakan bahwa belajar terjadi sejalan dengan 

usaha mengurangi rangsangan yang dihasilkan oleh keperluan atau dorongan 

tertentu (Hull, 1951 dalam Darwis, 1979: 184). Dengan kata lain bahwa 

seseorang akan belajar dengan efektif apabila ia memiliki atau diberikan 

motivasi. 

Menurut Mappa motivasi yaitu suatu kekuatan yang terdapat dalam diri 

manusia yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya untuk melakukan kegiatan 

(Mappa, 1984: 19). Dengan motivasi akan memberikan semangat kerja atau 

belajar untuk meningkatkan kemampuan kerja dalam belajar, saling pengertian 
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dan interaksi antara subjek dan objek didik, memberikan kekuatan semangat 

dalam melakukan kegiatan belajar yang kadang terlihat siswa kurang berhasil 

dalam melaksanakan tugas, sering nampak putus asa, pasif. Hal ini guru perlu 

memberikan motivasi untuk menguatkan kembali. 

Oleh karena itu guru hendaknya berusaha membantu siswa belajar 

menimbulkan motivasi dalam diri siswa dengan cara sebagai berikut (Mappa, 

1984: 24). 

- Menumbuhkan dan mengembangkan minat dalam bidang studi masing-

masing melalui diskusi tentang aspirasi,  nilai-nilai moral profesional bagi 

penghidupan dan kehidupan yang diemban oleh bidang studi 

- Mengelola situasi belajar mengajar sebagai sesuatu yang berupa 

perlombaan atau permainan baik secara perorangan atau kelompok 

Mengelola situasi belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya 

proses berlatih yang menyenangkan. 

Menurut Mc. Donald (Sardiman 1986: 73) motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya ”feeling” dan di 

dahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa motivasi merupakan suatu proses yang dapat membimbing anak didik 

ke arah pengalaman-pengalaman yang memberikan kekuatan dan aktivitas 

pada akhirnya memberikan kekuatan dan akitivitas pada akhirnya memberikan 

arahan, perhatian mereka pada suatu tujuan dengan kewaspadaan yang 

memadai. motivasi itu sebagai sesuatu yang kompleks.  
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Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

motivasi dapat juga dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam 

diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan 

dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, 

sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat tercapai. 

Dikatakan “keseluruhan”, karena pada umumnya ada beberapa motif yang 

bersama-sama menggerakkan siswa untuk belajar. 

Menurut Darsono (2000: 64-67) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar adalah sebagai berikut : 

a. Cita-cita atau Aspirasi 

Cita-cita disebut juga aspirasi adalah suatu target yang ingin dicapai. 

Penentuan target ini tidak sama bagi semua siswa. Target ini diartikan 

sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung 

makna bagi seseorang. 

Yang dimaksud dengan cita-cita atau aspirasi di sini ialah tujuan yang 

ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung makna bagi seseorang 

(Winkel, 1989: 96). Aspirasi ini dapat bersifat positif, dapat pula bersifat 

negatif. Siswa yang mempunyai aspirasi positif adalah siswa yang 

menunjukkan hasratnya untuk memperoleh keberhasilan. Sebaliknya siswa 

yang mempunyai aspirasi negatif adalah siswa yang menunjukkan keinginan 

atau hasrat menghindari kegagalan. 
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b. Kemampuan Belajar 

Dalam belajar dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan ini 

meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa, misalnya 

pengamatan, perhatian, ingatan, daya pikir, fantasi. 

Jadi, siswa yang mempunyai kemampuan belajar tinggi biasanya lebih 

bermotivasi dalam belajar, karena siswa seperti itu lebih sering memperoleh 

sukses, sehingga kesuksesan ini memperkuat motivasinya. 

c. Kondisi siswa 

Siswa adalah makhluk yang terdiri dari kesatuan psikofisik. Jadi kondisi 

siswa yang mempengaruhi motivasi belajar di sini berkaiatan dengan 

kondisi fisik, dan kondisi psikologis. Tetapi biasanya guru lebih cepat 

melihat kondisi fisik, karena lebih jelas menunjukkan gejalanya dari pada 

kondisi psikologis. Misalnya siswa kelihatan lesu, mengantuk, mungkin 

disebabkan waktu berangkat sekolah sebelum sempat sarapan, mungkin juga 

karena malam harinya begadang, atau mungkin juga sakit. Kondisi-kondisi 

fisik seperti ini mengurangi motivasi siswa untuk belajar. 

d.  Kondisi Lingkungan 

Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur yang datang dari luar diri 

siswa. Lingkungan siswa, sebagaimana juga lingkungan individu pada 

umumnya, ada tiga, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Berarti unsur-unsur yang mendukung atau yang menghambat dapat berasal 

dari ketiga lingkungan tersebut. Bagi guru hal ini penting, karena guru 

terlibat langsung dalam pembelajaran siswa. Guru harus berusaha mengelola 
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kelas, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menampilkan diri 

secara menarik, dalam rangka membentuk siswa termotivasi dalam belajar. 

e. Unsur-unsur Dinamis dalam Belajar 

Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang 

keberadaannya dalam proses belajar tidak stabil, kadang-kadang kuat, 

kadang-kadang lemah dan bahkan hilang sama sekali, khususnya kondisi-

kondisi yang sifatnya kondisional. Misalnya keadaan emosi siswa, gairah 

belajar, situasi dalam keluarga dan lain-lain. 

f. Upaya Guru Membelajarkan Siswa 

Upaya yang dimaksud di sini adalah guru mempersiapkan diri dalam 

membelajarkan siswa mulai dari penguasaan materi, cara 

menyampaikannya, menarik perhatian siswa, mengevaluasi hasil belajar 

siswa, dan lain-lain. Bila upaya-upaya tersebut dilaksanakan dengan 

beroentasi pada kepentingan siswa, maka diharapkan upaya tersebut dapat 

menimbulkan motivasi belajar siswa. Bila upaya guru hanya sekedar 

mengajar, artinya keberhasilan guru yang menjadi titik tolak, besar 

kemungkinan siswa tidak tertarik untuk belajar. Dengan kata lain motivasi 

belajar siswa melemah atau hilang. 

2. Menggambar Ilustrasi 

Gambar ilustrasi merupakan salah satu materi dalam pembelajaran seni 

rupa. Dengan menggambar ilustrasi di sekolah diharapkan siswa mampu 

mempengaruhi diri dalam cara-cara berfikir yang positif, misalnya berfikir 
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tentang hidup, tentang norma yang baik dan buruk atau cara-cara hidup 

manusia sendiri terhadap sesamanya.  

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1995: 372) 

dijelaskan bahwa ilustrasi adalah: 1) gambar untuk memperjelas isi buku, 

karangan, dan sebagainya. 2) gambar, desain, atau diagram untuk menghias 

(misalnya halaman sampul, dan sebagainya. 3) keterangan (penjelasan) 

tambahan berupa contoh, bandingan, dan untuk lebih memperjelas paparan 

(tulisan, dan sebagainya). Sedangkan Susanto (2002: 53) mengemukakan 

bahwa ilustrasi adalah seni gambar yang dimanfaatkan untuk memberi 

penjelasan suatu maksud atau tujuan secara visual. 

Sementara itu, terjadi perkembangan baru dalam dunia ilustrasi. 

Ilustrasi tidak lagi hanya terbatas pada gambar yang mengiringi teks akan 

tetapi telah berkembang ke arah yang lebih luas. Ilustrasi kemudian 

didefinisikan sebagai ”Gambar atau alat bantu yang lain yang membuat sesuatu 

(seperti buku atau ceramah) menjadi lebih jelas, lebih bermanfaat atau 

menarik”. 

Gambar ilustrasi pada perkembangan lebih lanjut ternyata tidak hanya 

sebagai sarana pendukung cerita namun dapat pula untuk mengisi ruang atau 

halaman kosong, misalnya dalam Majalah, Koran, Tabloit, dan lain-lain yang 

bentuknya bermacam-macam, seperti : karya seni sketsa, lukis, Grafis, Desain, 

Kartun, atau lainnya. 

Secara etimologis dalam Webtion New Compact Format Dictionary, 

(1985) istilah ilustrasi diambil dari bahasa inggris Illustration dengan bentuk 
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kata kerjanya to illustrate dan dari bahasa latin Illustrare yang berarti membuat 

terang. Berdasarkan pengertian ini ilustrasi  berkembang menjadi jelas dengan 

menunjukkan contoh, misalnya dengan menggunakan bentuk-bentuk, diagram, 

dan sebagainya atau memberi hiasan dengan gambar-gambar (Salam, 1993: 1) 

Mayer (dalam Muharrar 2003) mendefinisikan ilustrasi sebagai 

“gambar” yang secara khusus dibuat untuk menyertai teks seperti pada buku 

atau iklan untuk memperdalam pengaruh dari teks tersebut. Mayer juga 

berpendapat bahwa ilustrasi memang secara tradisional digunakan untuk 

menggambar benda, suasana, adegan, atau yang diangkat dari teks buku atau 

lembaran-lembaran kertas.  

Sub pokok bahasan menggambar ilustrasi adalah berisi latihan 

mengilustrasikan cerita, adegan suatu peristiwa, atau membuat gambar yang 

berkaitan dengan mata pelajaran lain, sedangkan bahan pengajaran teori 

diberikan sebagai penunjang kegiatan praktek serta mempelancar wawasan 

siswa. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, mengggambar 

ilustrasi adalah sebuah gambar yang bermaksud menjelaskan suatu peristiwa 

untuk maksud dan tujuan tertentu dengan secara visual. Disamping sebagai 

penjelas suatu maksud, gambar ilustrasi juga dapat difungsikan sebagai pengisi 

halaman kosong agar menjadi semarak dan indah.  

3. Fungsi Gambar Ilustrasi 

Fungsi gambar ilustrasi juga diuraikan secara rinci oleh Kusmiati           

(dalam Muharrar 2003) yang menjelaskan bahwa ilustrasi merupakan suatu 
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cara untuk menciptakan efek atau memperlihatkan suatu subjek dengan tujuan 

sebagai berikut. 

a. Untuk menggambarkan suatu produk atau suatu ilusi yang belum pernah 

ada 

b. Menggambarkan kejadian atau peristiwa yang agak mustahil, misalnya 

gambar sebuah pohon yang memakai sepatu 

          c.  Mencoba menggambarkan ide abstrak, misalnya depresi 

d. Memperjelas komentar, biasanya editorial, dapat berbentuk kartun atau 

karikatur. 

e. Memperjelas suatu artikel untuk bidang medis atau teknik dengan gambar 

yang mempelihat bagaimana susunan otot atau cara kerja sebuah mesin 

f. Menggambarkan sesuatu secara rinci, misalnya ilustrasi untuk ilmu 

tumbuh-tumbuhan yang mengurangi bagian tampak tumbuhan 

g. Membuat corak tertentu pada suatu tulisan yang menggambarkan masa 

atau jaman pada saat tulisan di buat, misalnya masa “Victorian” 

digambarkan dengan bentuk yang lembut dan garis berornamen 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi ilustrasi 

adalah untuk menyajikan penggambaran secara konkrit berupa garis, gambar 

atau lukisan dari suatu benda. Syarat gambar ilustrasi dapat memenuhi 

persyaratan jika: gambarnya sederhana, mudah dimengerti, dapat menjelaskan 

isi, dan menarik perhatian. 
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4. Gambar Ilustrasi dalam Pembelajaran Seni Rupa di SMP 

Menggambar ilustrasi menurut kurikulum 2006 adalah menggambar 

ilustrasi berdasarkan ingatan dengan alternatif teknik dan media yang bisa 

dijangkau. Dengan menggambar ilustrasi di sekolah diharapkan siswa mampu 

mempengaruhi diri dalam cara-cara berfikir yang positif, misalnya berfikir 

tentang hidup, tentang norma yang baik dan buruk atau tentang cara-cara hidup 

manuasia sendiri terhadap sesamanya. Sedangkan tujuan menggambar ilustrasi 

adalah agar siswa mampu mengenali lingkungan dengan baik, terampil 

menyatakan pesan-pesan lewat gambar yang indah untuk dipahami oleh orang 

lain, tetapi juga memiliki perwujudan yang artistik. Perwujudan artistik yang 

mudah adalah memenuhi kaidah (Soehardjo, 1990: 37). 

Sesuai dengan kurikulum 2006. Menggambar ilustrasi merupakan 

bagian dari pendidikan seni rupa, dan pendidikan seni rupa merupakan bagian 

dari pendidikan kesenian atau seni, yang pada kurikulum sekarang ini disebut 

seni budaya. Pembelajaran kesenian dalam kurikulum KTSP dinamakan seni 

budaya meliputi Mata Pelajaran Seni Rupa, Seni Tari, Seni Musik, dan Teater. 

Pendidikan seni budaya diberikan di sekolah karena bermanfaat terhadap 

kebutuhan perkembangan peserta didik, terletak pada pemberian pengalaman 

estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi atau berkreasi dan berapresiasi 

melalui pendekatan ”belajar dengan seni”, ”belajar melalui seni”, dan ”belajar 

tentang seni”. Peran ini tidak dapat diberikan oleh mata pelajaran lain. Belajar 

dengan seni merupakan pendekatan belajar menggunakan seni sebagai bagian 
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dalam pendidikan. Belajar melalui seni diartikan sebagai pendekatan belajar 

menggunakan seni sebagai media atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan.  

Persepsi setiap pengajar atau guru dalam memberikan serta 

menyampaikan suatu pengertian dan pelaksanaan bervariasi, hal ini tergantung 

dari buku sumber yang digunakan. Materi pembelajaran adalah susunan bahan 

pokok bahasan dari suatu mata pelajaran tertentu yang diuraikan secara garis 

besar atas dasar kemampuan atau kemampuan yang diharapkan dan didukung 

oleh sumber-sumber bahan (Dakir, 1987: 98).  

Materi menggambar ilustrasi telah dijabarkan dalam satuan pelajaran 

(SP) yang memuat pokok bahasan, tujuan pembeljaran umum, tujuan 

pembelajaran dan lain sebagainya. 

Sebagian besar materi pembelajaran menggambar ilustrasi adalah 

materi pembelajaran praktek, sedangkan materi pembelajaran teori hanya 

sebagai penunjang yang diberikan pada awal pertemuan dalam pertemuan 

dalam penyampaian materi menggambar ilustrasi. 

Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran menggambar ilustrasi dapat 

ditunjang dengan adanya media, bahan (termasuk alat dan teknik) yang dipakai 

dalam karya seni (Susanto, 2002: 73). Menggambar ilustrasi bertujuan agar 

siswa dapat membuat gambar ilustrasi berdasarkan ingatan dan khayalan atau 

pengamatan langsung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif 

yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. 

Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua 

yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah 

diteliti. (Moleong, 1990: 6). 

Adapun alasan yang digunakan dalam pendekatan kualitatif deskriptif ini 

menelusuri dan menjelaskan gejala-gejala dan faktor-faktor yang berkaitan 

dengan segala yang diteliti antara lain mendeskripsikan tentang strategi guru 

dalam pemberian motivasi siswa pada pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas 

VIII B SMP Negeri 21 Semarang Tahun Ajaran 2006/ 2007. 

 

B.  Lokasi dan Sasaran Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di SMP Negeri 21 Semarang dengan sasaran siswa 

kelas VIII B. Alasan memilih lokasi didasarkan pada observasi awal yang 

dilakukan peneliti saat PPL, yang mana di sekolah tersebut belum pernah 

dilakukan penelitian tentang strategi guru dalam pemberian motivasi siswa 

pada pembelajaran menggambar ilustrasi, di samping itu SMP tersebut  

menjadi Sekolah Standar Nasional (S S N), kemudian setiap tahun prestasi 
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siswa semakin meningkat dalam segala bidang, pembangunan fisik terus 

dilakukan sehingga ruang dan lain-lainnya sudah berkeramik semuanya dan 

bertambah indah dan nyaman, Ranking Ujian Negara (UN) menduduki urutan 

kedua khusus sekolah Negeri sedangkan untuk sekolah Negeri dan swasta 

menduduki urutan ke empat sekota Semarang. 

2. Sasaran Penelitian    

Adapun sasaran penelitian adalah strategi guru dalam pemberian 

motivasi siswa pada pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas VIII B SMP 

Negeri 21 Semarang, diantaranya: kondisi pembelajaran menggambar ilustrasi 

di kelas VIII B, strategi yang digunakan guru dalam pemberian motivasi siswa 

pada pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas VIII B, motivasi siswa kelas 

VIII B dalam pembelajaran menggambar ilustrasi, faktor yang berpengaruh 

dalam pemilihan strategi pembelajaran menggambar ilustrasi. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

fenomena-fenomena yang diselidiki. Berkaitan dengan pernyataan itu  

Arikunto (1985: 27) berpendapat bahwa “observasi adalah suatu teknik yang 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta 

mendapatkan secara sistematis” . 

Hal-hal yang diobsevasi dalam penelitian ini adalah strategi guru dalam 

mengajar, sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa pada pembelajaran 
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menggambar ilustrasi di kelas VIII B SMP Negeri 21 Semarang. Kondisi 

kegiatan pembelajaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Dengan teknik 

observasi, berpendapat kemungkinan untuk mencatat bagaimana sikap dan 

perilaku guru dan siswa, kegiatan yang dilakukan, kemampuan juga hasil yang 

diperoleh dari hasil kegiatannya. Sebelum penelitian terjadi lebih jauh maka 

perlu adanya langkah-langkah pedoman dalam mengadakan observasi 

langsung. 

a. Proses Pembelajaran menggambar ilustrasi yang diobsevasi adalah : 

  1. Tujuan pelajaran 

  2. Bahan pelajaran 

  3. Metode pembelajaran 

  4. Alat peraga pembelajaran 

  5. Evaluasi pembelajaran 

b. Strategi Guru dalam upaya peningkatan motivasi siswa pada pembelajaran 

menggambar ilustrasi di kelas VIII B yang diobservasi adalah : 

  1. Pengaturan guru dan siswa 

  2. Struktur peristiwa pembelajaran 

  3. Peranan guru dalam mengolah pesan 

  4. Proses pengolahan pesan 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi yang diobservasi 

adalah: 
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1. Faktor fisiologis yang berhubungan dengan pendengaran, penglihatan dan 

kondisi fisik seperti kesegaran jasmani, keletihan kurang gizi atau kurang 

tidur dan kesakitan yang diderita 

2. Faktor psikologis yang aspeknya kecerdasan, bakat, motivasi. 

3. Faktor lingkungan belajar seperti lingkungan dalam dan luar sekolah 

Mengingat salah satu objek penelitian ini adalah siswa SMP kelas VIII B, 

maka melalui teknik observasi penulis dapat memperoleh data darinya baik 

secara klasikal maupun terpisah. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh 

Lincoln dan Guba (1985: 266), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, 

kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian  

Sementara Winkel menyatakan bahwa “wawancara adalah alat 

pengumpul data untuk memperoleh informasi dari seseorang secara lisan, 

berlangsungnya pertemuan tatap muka antara penanya atau interviewer dan 

penjawab”. (Winkel dalam Moehajir, 1989: 72). Selama pertemuan itu petugas 

mengajukan pertanyaan minta penjelasan atau jawaban yang diberikan, 

membuat catatan mengenai hal-hal yang diungkapkan kepadanya. Penjawab 

mengemukakan pikiran-pikiran dan persaaan minta penjelasan atas pernyataan, 

dan mungkin menolak memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 
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Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

wawancara adalah kegiatan yang di dalamnya terdapat pertanyaan yang 

dilakukan oleh penanya secara sepihak, sedangkan penjawab menjawab 

pertanyaan yang sekiranya bisa dijawab atau kalau mungkin adanya pertanyaan 

yang di biarkan karena tidak sesuai atau tidak berkenan di hati penanya, maka 

dalam wawancara tidak dibolehkan adanya penekanan kepada yang 

diwawancarai agar si penjawab bebas mengeluarkan isi hatinya. Demi 

berlangsungnya wawancara secara lancar maka pewawancara hendaknya 

berpedoman pada garis-garis yang ditanyakan. Adapun subyek yang 

diwancarai adalah: Guru seni rupa, dan Siswa kelas VIII B. 

a. Proses belajar mengajar menggambar ilustrasi materi wawancara meliputi: 

1). Tujuan pelajaran bahan pelajaran, 2). Bahan pelajaran, 3). Metode 

pembelajaran, 4). Alat peraga pembelajaran, 5) Evaluasi pembelajaran. 

b. Strategi guru dalam mengajar menggambar pada siswa, materi wawancara 

meliputi: 1). Pengaturan guru dan siswa, 2). Struktur peristiwa belajar 

mengajar, 3). Peranan guru dan siswa dalam mengolah pesan, 4) Proses 

pengolahan pesan, 5). Tujuan belajar. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi, yang di observasikan 

adalah: 1). Faktor fisiologis yang berhubungan dengan pendengaran, 

penglihatan dan kondisi fisik siswa seperti kesegaran jasmani, keletihan 

kurang gizi atau kurang tidur dan kesakitan yang diderita, 2). Faktor 

psikologis yang aspeknya meliputi kecerdasan bakat, motivasi, perhatihan, 
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berpikir dan ingatan atau lupa, 3). Faktor lingkungan belajar seperti 

lingkungan dalam dan luar sekolah. 

3. Pengumpulan Dokumen 

Dalam pelaksanaan penelitian dokumen yang dikumpulkan adalah : 

a. Berkaitan dengan proses pembelajaran yang meliputi: Dokumen persiapan 

mengajar guru dan hasil observasi beserta foto kegiatan pembelajaran 

menggambar ilustrasi. 

b. Berkaitan dengan faktor-faktor pemanfaatan strategi pembelajaran. 

 

D.  Teknik Analisis Data 

Pengertian analisis data menurut Moleong (1990: 103) dinyatakan bahwa 

analisis data adalah “data merupakan proses pengaturan urutan data, 

mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan lain-lain untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti dan menyajikan 

sebagai temuan bagi orang lain”. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis data 

adalah suatu proses pengaturan urutan data dengan mengorganisasikan data 

tersebut kedalam suatu pola dalam upaya mencari dan menata secara sistematik 

hasil observasi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap 

masalah yang sedang diteliti, dan hasil temuannya disajikan kepada orang lain. 

 Data-data yang terkumpul dalam penelitian “Strategi pemberian 

motivasi dalam pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas VIII B SMP Negeri 
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21 Semarang”, “cukup banyak”, maka penulis menggunakan model analisis 

interaktif seperti yang tertera dalam skema di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

Analisis data model Interktif 

Sumber: Huberman, Miles (dalam Rohidi, 1992: 20) 
 

Bagan 3. Bagan Analisis Interaktif 
 

1. Reduksi data 

Reduksi data adalah bagian analisis yang mempertegas, membuat 

fokus, memperpendek dan membuang hal-hal yang tidak penting, serta 

mengatur data sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. (Sutopo, 1991: 

12 ). Dengan demikian maka reduksi merupakan bagian yang pokok dari 

analisis data yang mempertegas, memperpendek, menggolongkan serta 

mengarahkan dan mengorganisasikan data sedemikian rupa pada akhirnya 

kesimpulan dapat dibuat. 

Pengumpulan data

I  
Reduksi 

II  
Sajian data

III 
Penarikan 

kesimpulan/ 
varifikasi 
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2. Penyajian data 

Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi, informasi yang 

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan (Sutopo, 1991: 12). 

Sajian data tersebut bisa berupa kalimat panjang cerita, gambar kegiatan 

dalam proses belajar mengajar menggambar. Dengan penyajian data 

tersebut pemahaman yang terjadi memungkinkan untuk dibuat suatu 

analisis dari tindakan tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Dilakukan pertama kali pada saat peneliti mengumpulkan data 

yang berkait dengan strategi guru dalam pemberian motivasi siswa pada 

pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas VIII B SMP Negeri 21 

Semarang, yang dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan makna dari 

data yang diperoleh. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Posisi Geografis SMP Negeri 21 Semarang 

SMP Negeri 21 Semarang adalah Sekolah Standar Nasional (S S N) 

yang berdiri diatas tanah dengan luas tanah 6.888 meter persegi, jumlah 

ruang kelas yang ada 22 kelas. Letak gedung sekolah ini berada di Jl. 

Karangrejo Raya No. 12 Banyumanik Semarang. 

SMP Negeri 21 Semarang memiliki gedung sendiri yang dibatasi 

oleh pagar dengan pintu gerbang menghadap ke arah selatan, SMP Negeri 

21 Semarang merupakan letak sekolah yang sangat baik dan mendukung 

untuk belajar anak-anak karena berada jauh dari keramaian dan dekat 

dengan perumahan-perumahan yang mengelilingi, diantaranya: 

a. Sebelah Barat: SD Negeri 01 Banyumanik Semarang 

b. Sebelah Utara: SMA Negeri 4 Semarang 

c. Sebelah Timur: Perkampungan karangrejo 

d. Sebelah Selatan: Jl. Karangrejo Raya 

2. Keadaan fisik SMP Negeri 21 Semarang 

SMP Negeri 21 Semarang memilki atas beberapa bagian ruang atau 

gedung diantaranya: satu  ruang guru dengan isi perabotnya, satu ruang 

Kepala Sekolah dengan isi perabotnya, satu ruang perpustakaan, gedung 

aula pertemuan, Mushola, satu ruang OSIS, satu ruang UKS, satu ruang 
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komputer, ruang koperasi, ruang poto copy, ruang laboratorium IPA, lab 

bahasa, rumah penjaga, 1 ruang satpam. 

Untuk mengetahui lebih jelas kondisi fisik gedung atau bangunan 

SMP Negeri 21 Semarang dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 

Gambar: 1. Foto Gedung Sekolah SMP Negeri 21 Semarang 

 

 

Gambar 2: Bangunan depan SMP Negeri 21 Semarang 
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Adapun hasil prestasi yang diperoleh siswa SMP Negeri 21 

Semarang termasuk diantaranya prestasi menggambar di SMP tersebut 

sangat mengembirakan. Ini nampak dalam banyaknya perolehan 

penghargaan berupa piala, tropi, dan sertifikat yang ditata rapi dalam lemari.  

Untuk mengetahui lebih jelas hasil dari penghargaan kegiatan sekolah 

di SMP Negeri 21 Semarang dapat dilihat sebagai berikut:  

   

Gambar: 3. Tanda penghargaan yang diperoleh SMP Negeri 21 

Semarang 

Hasil dari pembelajaran seni rupa, karya gambar siswa dapat dilihat 

di gelar seni. Adapula pameran karya gambar dan hasil karya kerajinan dari 

pembelajaran pendidikan kesenian (seni rupa) di SMP Negeri 21 Semarang. 

Untuk mengetahui lebih jelas dapat terlihat pada gambar 4,5 dan 6. 
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Gambar 4: Ruang gelar seni 

 

 

Gambar 5: Hasil karya siswa SMP Negeri 21 Semarang 
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Gambar 6: Hasil karya siswa SMP Negeri 21 Semarang 

 

3. Kondisi Guru dan Siswa SMP Negeri 21 Semarang 

Berdasarkan data statistik keadaan guru dan murid SMP Negei 21 

Semarang tahun 2007, jumlah guru yang ada sebanyak 43 guru tetap, dan 9 

guru GIT atau guru bantu, yang kesemuanya mempunyai latar belakang 

pendidikan dari SLTA, D1, D3, D2, S1, dan S2. 

Adapun lebih jelasnya dapat dilihat tabel data guru sebagai berikut: 

Tabel 1. Jumlah Guru 

Ijazah Tertinggi Guru Tetap (GIT) GIT / Guru Bantu  

S2 
S1 
D3 

D2/D1 
SLTA 

1 
29 
8 
5 
 

1 
7 
1 

 
(sumber: Data statistik keadaan guru SMP Negeri 21 Semarang tahun 2007) 
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Untuk data keadaan siswa pada SMP Negeri 21 Semarang, jumlah 

keseluruhannya tercatat dalam statistik sebanyak 948 siswa SMP Negeri 21 

Semarang yang dibagi lagi dalam kelas-kelas dari kelas VII sampai IX. 

Adapun untuk mengetahui rinciannya dapat dilihat data tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Kelas Dan Jumlah Pada 

SMP Negeri 21 Semarang 

No. Tingkat / kelas Jumlah siswa 
1. 
2. 
3. 

Kelas VII  : 8 kelas 
Kelas VIII : 7 kelas 
Kelas IX   : 7 kelas 

JUMLAH 

331 
197 
320 
948 

  
(sumber: Data statistk keadaan siswa SMP Negeri 21 Semarang tahun 
2006/2007) 
 

 

B. Kondisi belajar Mengajar Menggambar Ilustrasi di Kelas VIII B SMP 

Negeri 21 Semarang 

1. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran menggambar ilustrasi secara implisit tertuang 

dalam tujuan pembelajaran seni rupa. Pelajaran seni rupa bertujuan untuk 

mengembangkan sikap, kemampuan berkreasi dan menghargai hasil karya 

orang lain. Dalam kurikulum 2006 mata pelajaran seni rupa bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan antara lain: 1). Memahami konsep dan 

pentingnya seni rupa, 2). Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni rupa, 

3). Menampilkan kreativitas melalui seni rupa, 4). Meningkatkan peran serta 
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seni budaya pada tingkat lokal, regional, maupun global, dan 5). Mengolah 

dan mengembangkan rasa humanistik. 

  Berdasarkan observasi terhadap Ibu Esteti ( 39 Tahun) 30 Juli 2007 

di ruang kelas VIII B pada saat proses belajar mengajar berlangsung guru 

kelas dalam menyampaikan tujuan pelajaran jelas dan peneliti menangkap 

ucapan yang disampaikan pada siswa dengan mengatakan: “anak-anak 

sekarang pelajaran seni rupa pokok bahasan gambar ilustrasi, Coba tolong 

salah satu membagikan kertas gambarnya, terlebih dahulu ibu mau 

menjelaskan pengertian gambar ilustrasi”. Gambar ilustrasi menurut bahasa 

latin “Ilustrate” artinya menerangkan, menjelaskan, atau menceritakan. 

Ilustrasi secara umum adalah segala sesuatu yang berfungsi menerangkan, 

menjelaskan, menghidupkan, memperindah suatu situasi atau suasana, 

pernyataan tersebut yang disampaikan pada siswa pada saat awal 

pembelajaran. Kemudian guru menunjukkan contoh gambar ilustrasi di 

depan siswa.   

Ibu Esteti mengatakan bahwa “tujuan pelajaran dalam menggambar 

ilustrasi adalah bertujuan untuk membina, mengembangkan daya imajinasi, 

menumbuhkan daya cipta mereka melalui latihan-latihan menggambar, agar 

siswa dapat menggambar ilustrasi dengan benar, seperti yang di contohkan 

di depan siswa”. Guru menjelaskan bagaimana cara pewarnaan dan 

pencahayaan yang ditimbulkan pada gambar nanti. 

Tujuan pembelajaran menggambar (pada pokok bahasan menggambar 

ilustrasi) di kelas VIII B SMP Negeri 21 Semarang yaitu diperolehnya 
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pengalaman berekspresi, khususnya dalam pokok bahasan menggambar 

ilustrasi, siswa di beri kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan 

berkarya dengan media warna. 

Pada prisipnya tujuan pembelajaran menggambar untuk memperoleh 

pengalaman berapresiasi dan berekspresi dan diperolehnya pengetahuan seni 

yang menyangkut teori tentang dasar-dasar menggambar secara 

keseluruhan. Berhasil atau tidaknya tujuan pembelajaran sesungguhnya 

yang hendak dicapai dalam kegiatan atau menggambar akan terlihat 

berdasarkan kegiatan pembelajaran menggambar siswa di kelas VIII B SMP 

Negeri 21 Semarang, yang dapat diamati dari hasil pembelajaran 

menggambar yang telah di capai berdasarkan dokumentasi dan hasil 

evaluasi pada tiap-tiap latihan mengambar.  

Dengan melihat sejauh mana perkembangan hasil pembelajaran siswa 

kelas VIII B, maka akan terlihat apakah tujuan pembelajaran menggambar 

ilustrasi telah mencapai tujuan yang telah diharapkan, yaitu membawa siswa 

untuk mengenal, berlatih, berkemampuan dan berpengalaman terhadap 

seluruh kegiatan pembelajaran yang disampaikan guru atau pengajar kepada 

siswa yang dapat membawa perubahan atau bertumbuhnya peningkatan 

kualitas dan kemandirian, kepribadian anak untuk membawa dirinya agar 

lebih baik lagi. 

Adapun untuk mengetahui proses pembelajaran gambar ilustrasi di 

kelas VIII B dapat dilihat gambar foto sebagai berikut: 
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Gambar 7: Foto Pelaksanaan Pembelajaran di kelas VIII B 

 

Gambar 8: Foto Saat Guru Menjelaskan Materi Pelajaran 

 

 Gambar 9: Foto Saat siswa memperhatikan guru mengajar 
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Gambar 10: Dengan Alat Peraga, Guru Menjelaskan Materi 

Pelajaran 

 

 

Gambar 11: Siswa asyik dalam menggambar ilustrasi “suasana pasar 
malam” 

 



 55

 
 

Gambar 14: Siswa asyik dalam mewarnai dan mencampurkan 
warna 

 
Berdasarkan dokumen yang terdapat pada buku persiapan mengajar 

di dalamnya tidak dituliskan adanya tujuan belajar. 

Berdasarkan pernyataan siswa dari penjelasan guru, siswa yang 

bernama Erisa catur menurut dirinya menganggap bahwa tujuan pelajaran 

ilustrasi untuk melatih siswa dalam berekspresi khususnya mengeluarkan 

ide-ide cemerlang. Berbeda dengan pernyataan Eka oktaviani menurut 

dirinya menganggap tujuan ilustrasi yang disampaikan guru kurang jelas, 

meskipun telah di tunjukkan contoh gambar ilustrasi di depan kelas. 

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa siswa sebagian ada 

yang tidak paham karena tidak mendengarkan gurunya dalam 

menerangkan materi yang disampaikan. 

Hal ini sesuai dengan data yang peneliti peroleh pada saat obervasi 

berlangsung di dalam kelas VIII B. Data tersebut dapat terlihat pada proses 

pembelajaran berlangsung awal pelajaran guru telah menyampaikan tujuan 
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pembelajaran, sedangkan ada beberapa siswa yang tidak menyimak dengan 

baik apa yang disampaikan guru pada awal pelajaran. 

2. Bahan Pelajaran 

Bahan pembelajaran harus diperhatikan dalam setiap pembelajaran. 

Bahan pelajaran merupakan substansi yang akan disampaikan dalam 

pembelajaran, oleh karenanya hendaklah dikuasai oleh guru yang 

melaksanakan pembelajaran tersebut. 

Berdasarakan observasi terhadap guru seni rupa (ibu esteti) tanggal 30 

juli 2007 tersebut peneliti menangkap bahwa bahan pelajaran pokok yang 

diajarkan adalah gambar ilustrasi yang meliputi: contoh gambar ilustrasi 

suasana di desa, suasana di pantai, dan pemandangan alam. Selanjutnya 

guru menjelaskan cara percampuran warna, arsiran atau gelap terang yang 

ditimbulkan pada gambar ilustrasi tersebut. Dengan membuat gambar 

ilustrasi berdasarkan ingatan atau khayalan dan pengamatan langsung 

siswa dapat membuat gambar suatu kejadian. Gambar ilustrasi mengarah 

pada pembentukan gambar yang bertema atau gambar adegan yang 

menggambarkan bagian-bagian gambar suatu peristiwa yang fungsinya 

memberikan penjelasan kepada pernyataan yang disampaikan. Hal terebut 

di atas merupakan  pernyataan bu Esteti  mengenai fungsi menggambar 

ilustrasi. 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Esteti menjelaskan kepada 

peneliti bahwa: “Saya memberikan materi menggambar ilustrasi dengan 

menceritakan kehidupan dalam masyarakat kita sehingga siswa dapat 
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membuat gambarnya sesuai ingatan terhadap kehidupan lingkungan 

sekitarnya”. 

Hasil wawancara dengan Ibu Esteti pada tanggal 30 juli 2007 

tersebut, dinyatakan bahwa dalam proses belajar mengajar bahan pelajaran 

pokok yang digunakan adalah buku Berkarya Seni kelas VIII yang 

dalamnya ada bahasan tentang gambar ilustrasi dan contoh gambar 

ilustrasi, menurutnya dalam buku tersebut gambar ilustrasi diartikan 

sebagai pernyataan kembali hasil pemikiran dari melihat suatu objek pada 

suasana di sekitar kita. Selain itu menurut Ibu Esteti arsir adalah berupa 

garis-garis vertical yang diberikan untuk membedakan antara yang terkena 

cahaya dengan yang tidak atau gelap terang. Menurutnya pula bahwa siswa 

tidak dijelaskan secara lengkap karena selain siswa sudah melihat gambar 

yang dicontohkan guru didepan kelas, siswa sudah langsung dapat 

memahami gelap terang atau percampuran warna yang dihasilkan pada 

gambar tersebut. 

Menurut Eka siswa kelas VIII B guru hanya sebagian menjelaskan 

bahan pelajaran gambar ilustrasi, dan guru tidak memperagakan bagaimana 

cara percampuran warna dengan benar. Selanjutnya siswa langsung 

mengerjakan tugas menggambar ilustrasi yang temanya “suasana pasar 

malam”. 

Unsur dari objek gambar ilustrasi disesuaikan dengan kemampuan 

siswa dalam membuat pembentukan gambar. Hal tersebut dijelaskan oleh 
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guru bahwa untuk kelas VIII B membuat gambar dengan pembentukan 

sederhana yang disesuaikan tema gambar yaitu “Suasana Pasar Malam”. 

Adapun unsur objek gambar meliputi: gambar manusia, gambar 

binatang, gambar tumbuhan, dan alat bantu yang melengkapi kehidupan 

manusia. 

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Mira yang 

menurutnya untuk menjelaskan materi pada siswa sangat sedikit, tetapi 

lebih banyak digunakan sebagai contoh model, waktunya hanya 10 menit 

dan sisanya untuk praktek, jadi seluruhnya 40 menit untuk pelajaran seni 

rupa. 

Dari penjelasan Ibu Esteti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

menggambar ilustrasi di kelas VIII B SMP Negeri 21 Semarang 

mengangkat tema suasana pasar malam yang didasarkan pada ingatan atau 

pengalaman langsung. 

Adapun  untuk mengetahui gambar ilustrasi yang dicontohkan pada 

siswa VIII B dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 14: Gambar ilustrasi yang diperagakan pada siswa 
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 Dalam memberikan pelajaran di SMP Negeri 21 Semarang 

Khususnya kelas VIII B bahan pelajaran yang disampaikan berupa teori 

dan praktik pokok bahasan menggambar ilustrasi. Pembelajaran teori 

diberikan dengan metode ceramah, tanya jawab dan praktik berupa 

kegiatan langsung siswa mengerjakan tugas menggambar ilustrasi dengan 

tema “suasana pasar malam”. Siswa diminta menggunakan pensil terlebih 

dahulu baru kemudian proses pewarnaan. 

Adapun suasananya dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 15 Awal proses  menggambar pekerjaan siswa. 

 

Gambar 16: Siswa sedang asyik menggambar sesuai dengan 

imajinasinya 
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3. Metode Pembelajaran 

Metode adalah cara mengajar yang efesien sehingga tujuan belajar dan 

mengajar dapat dicapai dengan baik sesuai dengan rencana. Oleh sebab itu 

seorang guru mampu memindahkan pelajaran kepada anak didiknya. 

Dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran, penjelasan yang 

diberikan guru. 

Pembelajaran menggambar di kelas VIII B SMP Negeri 21 Semarang 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti: ceramah, 

demonstrasi, metode yang bervariasi atau akan menghidupkan suasana 

bermain sambil belajar dan tampak aktif dan hidup, seperti peneliti amati. 

Berdasarkan observasi terhadap Ibu Esteti tanggal 30 Juli 2007 dalam 

menyampaikan materi menggambar pada pokok bahasan gambar ilustrasi 

guru menggunakan metode menggambar dengan memberikan contoh 

gambar pada ilustrasi pada siswa. Metode ceramah dan tanya jawab hanya 

diberikan relative singkat. Guru menitik beratkan pada praktik 

menggambar dengan disertai bimbingan cara menggambar suasana pasar 

malam. 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu guru dalam penyampaian 

pelajaran gambar ilustrasi dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab 

dan tugas dengan bimbingan individual. Untuk tugas dengan bimbingan 

secara individual diberikan lebih banyak porsinya, karena yang dituntut 

dari anak adalah keterampilan, siswa harus mendapatkan hasil gambar 
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ilustrasi dengan waktu hanya 40 menit yang sudah terpotong oleh 

persiapannya. Tugasnya berupa menggambar suasana pasar malam. 

Berdasarkan dokumen persiapan mengajar guru, tertulis adanya 

metode pembelajaran pemberian tugas disamping itu digunakan pula 

metode ceramah dan tanya jawab. 

Menurut informasi siswa yang bernama Fida, siswa terpandai di 

kelasnya, guru mengatakan bahwa dalam memberikan pelajaran 

menggunakan metode dengan pemberian tugas dengan menggambar 

ilustrasi seperti yang sudah di contohkan di depan, kemudian guru telah 

menentukan tema gambar “Suasana pasar malam”. 

Dalam proses belajar mengajar metode yang digunakan oleh Ibu Esteti 

dalam penyampaiannya lebih banyak praktik dengan metode menggambar 

ilustrasi model langsung. Di samping itu metode lain yang digunakan 

adalah ceramah dan tanya jawab yang tidak terlalu banyak porsinya dan 

metode bimbingan individual yang dilakukan selama kegiatan 

menggambar berlangsung. 

Hal ini kurang sesuai dengan teori, karena berdasarkan teori metode 

pembelajaran harus bervariasi agar siswa tidak jenuh, dengan teori metode 

pembelajaran yang menyebutkan metode adalah cara untuk mencapai 

tujuan yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Praktik menggambar 

ilustrasi dengan melihat contoh gambar yang diberikan guru, siswa merasa 

senang karena alasan dapat memperoleh gambar mirip dari pada 

menggambar ilustrasi yang dilakukan dengan mengarang (berimajinasi), 
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tetapi akan lebih senang lagi untuk memperoleh gambar mirip apabila guru 

melakukan pengajaran dengan model langsung yang dalam hal ini guru 

tidak melakukan hanya saja memberikan contoh gambar ilustrasinya. 

Dengan demikian metode pengajaran guru yang dilakukan dapat dicapai 

dengan baik meskipun adanya perubahan perilaku yang berkaitan dengan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dirinya. Hal tersebut untuk 

melatih imajinasi siswa dalam berkarya seni khususnya pada gambar 

ilustrasi dengan tema “suasana pasar malam”. 

4. Alat Peraga Pembelajaran 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Esteti tanggal 30 Juli 2007 saat 

istirahat mengatakan bahwa dalam kegiatan proses belajar mengajar pada 

pokok bahasan menggambar ilustrasi, alat peraga pembelajaran yang 

digunakan berupa model gambar ilustrasi dua dimensi yaitu memiliki 

ukuran panjang dan lebar. 

Berdasarkan pengamatan peneliti dalam proses belajar mengajar 

bahwa alat peraga pembelajaran yang digunakan Ibu Esteti adalah model 

gambar dua dimensi yaitu model gambar pemandangan alam, suasana 

desa, dan suasana pantai. 

Hal ini sesuai dengan yang tertulis pada dokumen persiapan mengajar 

guru yang menyebutkan peraga adalah pengembangan guru. Hal ini 

menurutnya guru bebas menentukan alat perga yang sesuai dengan topik 

gambar ilustrasi yang akan digunakan sebagai model. 
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Berdasarkan wawancara dengan siswa yang bernama Zahrul dikatakan 

bahwa ibu guru dalam mengajar alat peraganya dengan membawa model 

gambar pemandangan alam, suasana desa, dan suasana pantai. Model 

gambar tersebut sebagai gambaran kita untuk menggambar nanti. 

Hal senada disampaikan oleh Santi bahwa dirinya senang 

mengerjakan tugas menggambar model sesungguhnya dan lebih senang 

lagi kalau menggambar bebas. 

Pernyataan ini diperkuat oleh Eka mengatakan bahwa menggambar 

ilustrasi dilakukan dengan imajinasi saya, lebih senangnya kalau dengan 

melihat langsung objek sesungguhnya. 

Adapun alat peraga yang di gunakan guru dalam pembelajaran 

menggambar di kelas VIII B dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

Gambar 17: Alat peraga yang digunakan guru berupa contoh gambar 

ilustrasi 
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5. Evaluasi/Penilaian Pembelajaran 

Penilaian dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan ibarat dua sisi mata dari uang yang sama baik untuk cara 

mengajar lama maupun yang baru (Coni Seniawan, 1987: 104). Suatu 

kegiatan dapat dikatakan berhasil atau tidak apabila diadakan penilaian 

atau evaluasi mempunyai makna usaha menilai hasil pelajaran. 

Berdasarkan observasi kedua terhadap guru tanggal 6 Agustus 2007 

pada saat mengajar menggambar ilustrasi, peneliti melihat tidak melakukan 

evaluasi. Guru terlambat datang dan siswa sudah siap dan langsung 

melanjutkan pekerjaannya, tidak lama kemudian guru datang ke kelas VIII 

B. Guru hanya memberikan komentar-komentar pada hasil gambar anak 

yang kurang bagus menurutnya. 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Esteti pada saat siswa istirahat, 

dinyatakan bahwa dalam proses belajar mengajar penilaian tidak dilakukan 

pada akhir pelajaran, menurutnya karena belum semua siswa dapat 

menyeleseikan gambarnya dengan baik, sehingga anak harus 

menyelesaikan gambarnya di rumah masing-masing dan kemudian 

penilaian bisa dilakukan setelah semua tugas dikumpulkan lagi, dan 

pembahasan dari hasil gambar baru bisa dilakukan untuk mengetahui hasil 

belajar yang dicapai anak atau siswa apakah sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan dengan melihat pada kemiripan gambar suasana pasar malam 

menurut perkembangan usia anak.  
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Kesungguhan siswa kelas VIII B SMP Negeri 21 Semarang itu tidak 

berhenti sampai di situ, saat tugas diberikan dengan sungguh-sungguh 

mereka mengerjakan tugas yang diberikan kepada mereka. Suasana kelas 

pun menjadi  tenang, hanya sekali waktu ada siswa yang minta ingin ke 

kamar mandi atau siswa yang meminjam peralatan pada temanya. Adapun 

untuk mengetahui lebih jelas kondisi siswa saat ditinggalkan guru. 

 

Gambar 18: Situasi saat ditinggalkan guru 

Berdasarkan Observasi pada siswa dalam satu kelas selama proses 

belajar mengajar menggambar, sebagian besar terlihat adanya semangat 

mengerjakan setelah gurunya datang dan memberikan penilaian terhadap 

karya siswa. Meskipun belum selesai yang terbukti adanya usaha untuk 

menyelesaikan dan membetulkan gambarnya meskipun pada akhirnya 

masih harus dilanjutkan dirumah. 

Dalam wawancara dengan siswa-siswa yang bernama Aldi, dan Eka 

menurut guru seni rupanya dinyatakan bahwa mereka senang dengan 

gurunya berkeliling memberi pengarahan terhadap gambar yang dibuatnya, 



 66

dan menurutnya pula dalam memberikan nilai biasanya dilakukan setelah 

pekerjaan praktenya selesai. 

Proses pembelajaran menggambar ilustrasi yang dilakukan guru pada 

siswa kelas VIII B di SMP Negeri 21 Semarang dalam komponen 

penilaian atau evaluasi pembelajaran dilakukan dalam bentuk tes formatif 

yang diambil dari nilai harian kegiatan menggambar ilustrasi dan tes 

sumatif yang dilakukan setiap akhir semester. 

Hal ini sesuai dengan teori pada penilaian atau evaluasi pembelajaran 

yang menyebutkan bahwa penilaian diperlukan untuk mengetahui suatu 

kegiatan itu berhasil atau tidak yang dilakukan pada awal atau akhir 

kegiatan. 

Dengan demikian kondisi belajar mengajar di kelas VIII B SMP 

Negeri 21 Semarang sudah menunjukkan adanya hubungan  interaksi 

antara guru dan murid, karena pada awal tujuan pembelajaran guru telah 

disampaikan tersurat sehingga siswa sudah tahu, meskipun ada beberapa 

siswa yang tidak paham karena tidak memperhatikan guru dalam 

memberikan materi. 
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C. Strategi Pembelajaran Gambar Ilustrasi di Kelas VIII B SMP Negeri 21 

Semarang 

1. Pengaturan Guru-Murid 

Agar proses pembelajaran (belajar mengajar) lebih efektif, strategi 

yang diterapkan terhadap guru dan siswa harus sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan tanggal 30 Juli 2007 dengan 

kepala SMP Negeri 21 Semarang Bapak H. Sunaryo Prodjo, M. Pd. diruang 

kerjanya, dikatakannya bahwa pembelajaran yang dilakukan di SMP Negeri 

21 Semarang, pengaturan guru dalam mengajar dilakukan oleh seorang 

guru kesenian yaitu guru yang mengajar mata pelajaran seni rupa. 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Esteti guru seni rupa di ruang 

guru dikatakan bahwa dirinya mengajar mata pelajaran seni rupa dengan 

jumlah siswa kelas VIII B sebanyak 46 anak. Dalam strategi belajar 

mengajar menggambar khususnya gambar ilustrasi guru berperan seperti 

orang tua, dengan tidak membatasi pada anak didiknya, dalam memberikan 

pelajaran menggambar. Hubungan antara guru-siswa dilakukan dengan 

tatap muka langsung, guru berkeliling menghampiri pada setiap siswa yang 

sedang mengerjakan tugas dengan memberikan pengarahan. Sedangkan 

gambar ilustrasi yang dijadikan sebagai alat peraga, menurutnya hal ini 

untuk mempermudah dalam pengarahan. Dalam mengajar praktik gambar 

ilustrasi pengaturan siswa dilakukan selain dengan kelompok besar (satu 

kelas 46 siswa), siswa mencari sendiri objek yang akan digambar sesuai 
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dengan imajinasi mereka dengan tema “suasana pasar malam”. Kadang-

kadang dilakukan pengajaran model bebas yaitu guru memberi tugas rumah 

dengan menentukan tujuan, misalnya gambar ilustrasi suasana disekitarnya 

siswa menentukan sendiri tema yang akan dipilihnya sesuai objek yang 

akan digambar. 

Hal ini terbukti dari hasil pengamatan yang dilakukan pada saat proses 

belajar mengajar gambar ilustrasi berlangsung, peneliti melihat sendiri tidak 

ada guru lain selain seorang diri, dan siswa sejumlah 46 anak dengan 

pembelajaran secara klasikal yaitu tatap muka langsung. Anak menggambar 

dengan objek gambar yang berbeda untuk semua siswa dengan ide mereka 

masing-masing dengan guru berkeliling dari depan ke belakang dengan 

mengampiri dan memberikan arahan atau bimbingan pada setiap siswa 

yang sedang mengerjakan tugas menggambar. 

Adapun untuk mengetahui lebih jelasnya kondisi kelas VIII B saat 

guru memberikan bimbingan pada siswa dapat terlihat pada gambar 20. 

 

Gambar 20: Guru memberikan arahan atau bimbingan pada siswa. 
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Pengaturan guru dalam pembelajaran di SMP Negeri 21 Semarang 

pada kelas VIII B dilakukan oleh seorang guru sebagai guru studi, artinya 

guru mengampu mata pelajaran seni rupa. Sedangkan guru dalam mengajar 

menggambar pokok bahasan gambar ilustrasi disamping memberi tugas, 

guru juga melakukan sendiri kegiatan menggambar bersama dengan siswa 

sehingga hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Pada pengaturan siswa yang dilakukan adalah dengan tatap muka 

langsung. Sedangkan media dalam proses belajar mengajar digunakan 

sebagai objek gambaran bagi siswa dalam menggambar nanti yang 

ditentukan oleh guru, siswa dengan memperhatikan contoh gambar 

tersebut dengan harapan sesuai dengan kemiripan contoh objek aslinya. 

Hal ini sebaiknya pengaturan siswa yang digunakan adalah kebebasan 

memilih objek yang sudah ditentukan oleh guru maksudnya agar siswa 

aktif untuk belajar sendiri dengan media atau tempat objek yang 

dipilihnya, dan guru sebagai fasilitator yang menentukan tujuan dengan 

menyediakan cukup media pembelajaran yang meliputi gambar ilustrasi 

pemandangan alam, suasana desa, suasana pantai sebagai gambaran bagi 

siswa dalam mengerjakan nanti. 

2. Struktur Peristiwa Belajar Mengajar 

Proses belajar mengajar ini bersifat tertutup artinya segala sesuatu 

yang telah ditentukan secara relatif ketat, tidak menyimpang dari persiapan 

yang telah dibuat dan disetujui sebelumnya. Bersifat terbuka maksudnya 

bila tujuan khusus dan materi serta prosedur yang akan ditempuh, untuk 
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mencapai telah ditentukan sementara kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. 

Berdasarkan pengamatan yang ke 2 tanggal 6 Agustus 2007 pada Ibu 

Esteti peneliti menangkap bahwa dalam pelaksanaan proses belajar 

mengajar struktur yang digunakan bersifat terbuka maksudnya guru dalam 

penyampaian pembelajaran selain berpedoman pada buku rencana 

persiapan mengajar juga dalam menentukan alat peraga guru bebas 

memilih. 

Struktur peristiwa proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas 

VIII B berdasarkan pengamatan dan dokumen persiapan mengajar yang 

dibuat guru, alat peraga yang digunakan bersifat terbuka. Hal ini guru 

bebas memilih atau menentukan tema yang akan dibuat atau digambar 

sebagai media peraga pilihan guru dengan objek yang sama pada gambar 

dua dimensi. Namun dalam wawancara guru mengatakan bahwa dalam 

mengajar berpedoman pada buku persiapan mengajar yang meliputi tujuan, 

materi pelajaran, metode mengajar, media dan evaluasi, dengan demikian 

dapat dikatakan struktur peristiwa pembelajaran bersifat tertutup. 

Hal ini pembelajaran kecenderungan sesuai dengan sistem struktur 

terbuka yang dalam pembelajarannya meliputi: tujuan, materi pelajaran, 

metode mengajar, media dan evaluasi ditetapkan sebelumnya, dengan 

sumber materi atau peraga dan prosedur yang akan ditempuh untuk 

mencapainya ditentukan guru sebagai pengembangan, sementara kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. 
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3. Peran Guru dan Siswa dalam Mengolah Pesan 

Proses mengajar agar efektif maka pesan atau materi pelajaran 

sebaiknya diolah oleh siswa dengan dibantu oleh guru atau sebaliknya. 

Pesan yang berupa pengetahuan, wawasan, keterampilan atau isi 

pembelajaran lainya diolah tuntas oleh pengajar sebelum disampaikan ke 

siswa. Pesan yang diolah sendiri oleh siswa dengan bantuan sedikit atau 

banyak dari pengajar dinamakan heuristik. 

Berdasarkan wawancara dengan guru seni rupa di kantornya pada saat 

siswa istirahat dikatakannya bahwa dalam proses belajar mengajar pada 

pokok bahasan gambar ilustrasi, pesan atau materi pelajaran menggambar 

ilustrasi diserahkan sepenuhnya oleh siswa sedang guru hanya membantu. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada waktu yang sama  dalam 

ruang kelas peneliti melihat guru dalam mengolah pesan hanya sedikit 

membantu dan materi yang berupa keterampilan atau praktik sepenuhnya 

diserahkan pada siswanya. 

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang siswa yang bernama 

Eka dikatakan bahwa dirinya menerima materi praktik menggambar 

ilustrasi berupa tugas yang dikerjakan sepenuhnya sampai mendapatkan 

gambar mirip, dan menurutnya pula guru memberikan sedikit bantuan pada 

siswa yang mengalami kesulitan. Siswa berperan aktif mengolah pesan 

sendiri dan guru berperan menyiapkan keperluan yang akan digambar. 

Guru dalam mengolah pesan materi teori gambar ilustrasi kelas VIII B  

SMP Negeri 21 Semarang tidak disampaikan secara rinci hanya garis 
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besarnya dengan penunjukan contoh gambar ilustrasi sebagai gambaran 

siswa dalam bekerja nanti. Selama kegiatan menggambar ilustrasi 

berlangsung guru berperan sedikit memberikan bimbingan individual, 

sedang peran siswa sepenuhnya mengolah pesan dengan mengerjakan 

gambar ilustrasi berdasarkan intruksi guru. Dengan kata lain pengolahan 

pesan keterampilan dilakukan oleh siswa (hipotetik). Hal ini guru berperan 

membantu siswa memberikan arahan atau bimbingan dalam teknik atau 

cara menggambar ilustrasi yang benar sesuai dengan perkembangan 

usianya. 

4. Proses Pengolahan Pesan 

Proses bertolak dari umum dilihat keberlakuan atau akibatnya pada 

yang khusus merupakan strategi belajar mengajar yang bersifat deduktif. 

Proses pengolahan bertolak dari contoh kongkrit (khusus) beranjak ke 

generalisasi (umum) dinamakan induktif. 

Berdasarkan pengamatan pada guru seni rupa yang dilakukan pada 

observasi ke-2 tanggal 6 Agustus 2007 dalam kegiatan belajar mengajar 

penulis menangkap bahwa proses pengolahan pesan atau materi dilakukan 

secara deduktif yaitu guru dalam menjelaskan gambar ilustrasi dimulai dari 

penjelasan materi yang bersifat umum yaitu penjelasan tentang penunjukan 

gambar-gambar ilustrasi yang telah disiapkan guru. Untuk proses 

pengolahan pesan pada siswa dilakukan secara deduktif ialah dari yang 

bersifat umum yaitu hasil penangkapan gambar ilustrasi menuju ke sifat 

sebenarnya yaitu kedetailan pada gambar diberi warana gelap terang. 
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Berdasarkan wawancara dengan Eka dikatakan bahwa dalam memberi 

materi pelajaran atau pesan guru sedikit memberikan penjelasan tentang 

cara menggambar sesuai dengan objek yang ditunjukkan oleh guru 

(deduktif) 

Hal senada juga disampaikan oleh Zahrul yang menyatakan bahwa 

guru menyampaikan materi berupa tugas menggambar ilustrasi sambil 

sedikit memberi penjelasan cara menggambar ilustrasi (deduktif). 

Proses pengolahan pesan yang dilakukan guru dalam mengajar 

menggambar bersifat deduktif yaitu dimulai dari penjelasan materi secara 

umum yang berkaitan dengan penunjukan atau pengenalan gambar ilustrasi 

yang dibuat guru kemudian secara khusus siswa diberikan cara 

menggambar ilustrasi yang dilakukan secara individual. 

Dengan demikian proses pengolahan pesan yang dilakukan guru 

bersifat deduktif yaitu dari yang umum ke khusus. Agar tidak terjadi 

kebosanan siswa, dimungkinkan untuk dipandu dengan pembelajaran yang 

bersifat induktif, misalnya setelah guru memberikan materi dengan objek 

suasana pasar malam, maka siswa bisa ditugaskan untuk diberikan 

pekerjaan rumah (PR) berupa lanjutan pewarnaan pada gambar suasana 

pasar malam. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi 

guru dalam upaya meningkatkan motivasi siswa pada pembelajaran 

menggambar ilustrasi di kelas VIII B SMP Negeri 21 Semarang sudah 

menunjukkan adanya serentetan perbuatan yang mengarah pada motivasi 
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secara mantap. Hal ini terbukti dengan disampaikan tujuan belajar secara 

jelas pada siswa, guru kurang membantu siswa dalam mengolah pesan.  

 

D. Motivasi Siswa Kelas VIII B SMP Negeri 21 Semarang dalam 

Pembelajaran Menggambar Ilustrasi 

Seseorang itu akan berhasil dalam belajar, kalau pada dirinya sendiri 

ada keinginan untuk belajar. Inilah prinsip dan hukum pertama dalam 

kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Keinginan atau dorongan untuk 

belajar inilah yang disebut dengan motivasi. 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Esteti (39 Tahun) 30 juli 2007 

pada saat siswa istirahat, dinyatakan bahwa motivasi dalam hal ini meliputi 

dua hal: (1) mengetahui apa yang akan dipelajari, dan (2) memahami 

mengapa hal tersebut patut dipelajari. Dengan berpijak pada ke dua unsur 

motivasi inilah sebagai dasar permulaan yang baik untuk belajar bagi siswa 

terutama pembelajaran gambar ilustrasi di kelas VIII B SMP Negeri 21 

Semarang. 

Dengan melihat sejauh mana perkembangan hasil pembelajaran 

gambar ilustrasi di kelas VIII B, maka akan terlihat apakah siswa kelas VIII B 

berminat dalam mengikuti pelajaran menggambar khusunya gambar ilustrasi. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, siswa termotivasi adanya contoh gambar 

ilustrasi yang ditunjukkan pada siswa di depan kelas, adapula sebagian siswa 

termotivasi adanya niat dalam dirinya masing-masing. Tujuan pembelajaran 

ini telah mencapai tujuan yang telah diharapkan, yaitu membawa siswa untuk 
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mengenal, berlatih, berkemampuan dan berpengalaman terhadap seluruh 

kegiatan pembelajaran yang disampaikan guru seni rupa kepada siswa yang 

dapat membawa perubahan atau bertumbuhannya peningkatan kualitas dan 

kemandirian anak untuk membawa dirinya agar lebih baik. 

Berdasarkan pengamatan peneliti indikator yang dicapai dalam 

pembelajaran menggambar ilustrasi yaitu (1) Siswa dapat menggambar 

ilustrasi dengan mengambil objek suasana pasar malam, (2) Dapat 

memotivasi siswa mengekspresikan diri melalui karya seni rupa terutama 

pada gambar ilustrasi, dapat membuat sketsa suasana pasar malam dengan 

pensil 2B, mampu membuat ilustrasi dengan objek suasana pasar malam 

dengan cat air, (3) Menggambarkan ilustrasi dengan mengembangkan gagasan 

berdasarkan beragam karya seni rupa terutama membuat sketsa suasana pasar 

malam.  

Langkah-langkah pembelajaran menggambar ilustrasi adalah (1) 

Pengenalan lingkungan sekitar tentang suasana pasar malam, (2) Menggambar 

ilustrasi dengan objek tak langsung lebih mengandalkan imajinasi. Gambar 

merupakan hasil imajinasi seseorang yang menggambar. Oleh karena itu 

gambar ilustrasi tidak harus yang sebenarnya, walaupun berdasarkan 

imajinasi, gambar tidak boleh mentimpang kaidah-kaidah atau syarat-syarat 

gambar ilustrasi, sederhana, mudah dimengerti, dapat menjelaskan isi, dan 

menarik. Contoh gambar tak langsung adalah gambar ilustrasi susana pasar 

malam, (3) Mempraktekkan teknik membuat gambar ilustrasi suasana pasar 

malam.  
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Adapun untuk mengetahui motivasi siswa kelas VIII B SMP Negeri 

21 Semarang dalam pembelajaran menggambar ilustrasi dapat dilihat gambar 

foto sebagai berikut: 

 

Gambar 20: Awal praktek menggambar siswa kelas VIII B nampak 

serius 

 

 

 

Gambar 21: Siswa semangat dalam mencampurkan warna 
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Gambar 22: Siswa serius dan berhati-hati dalam mewarnai 

gambar  

Berdasarkan pengamatan peneliti siswa kelas VIII B sangat senang 

dalam mengikuti pelajaran menggambar ilustrasi dan semangat dalam 

melakukan kegiatan praktek gambar ilustrasi yang kadang terlihat siswa 

kurang berhasil dalam melaksanakan tugas, sering nampak putus asa, pasif. 

Hal ini guru seni rupa perlu memberikan motivasi untuk menguatkan kembali. 

Hasil yang di capai siswa kelas VIII B dalam praktek gambar ilustrasi 

”suasana pasar malam” dapat diketahui melalui proses penilaian yang 

dilakukan guru seni rupa (Bu Esteti) yaitu hasil karya siswa sebagian 

memuaskan, meskipun ada beberapa karya siswa yang belum selesai karena 

keterbatasan waktu yang telah ditentukan. 

Adapun untuk mengetahui hasil karya siswa kelas VIII B ”suasana 

pasar malam” yang sudah di nilai dan dipilih guru seni rupa (Bu Esteti) dapat 

dilihat gambar foto sebagai berikut: 
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 Gambar 23: Karya siswa (Zahrul, 12 th)  

 
 
 

 

Gambar 24: Karya siswa (Eka Oktaviana, 11 th) 
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 Gambar 25: Karya siswa (Indah Fatmawati, 12 th) 
 

 

 

 

 

Gambar 26: Karya siswa (Izzul Hasanah, 12 th) 
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 Gambar 27: Karya siswa (Nurseha,12 th) 
 
 

 

 Gambar 28: Karya siswa (Eko Priyono, 12 th) 
 

E. Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Pemilihan Strategi Pembelajaran 

Menggambar Ilustrasi 

1. Faktor Fisiologis  

Faktor fisiologis yaitu yang berhubungan dengan kondisi fisik siswa, 

antara lain: pendengaran, penglihatan, kondisi jasmani. Berdasarkan 



 81

wawancara dengan Ibu Esteti pada tanggal 6 Agustus 2007 dinyatakan 

bahwa pendengaran siswa dalam ruang kelas VIII B dengan suara yang 

tidak terlalu keras untuk jarak terjauh dalam ruang dapat didengar oleh 

siswa yang paling belakang dengan jelas, kecuali ada siswa yang memiliki 

pendengaran kurang, tetapi menurutnya tidak ada siswa yang 

pendengarannya terganggu. Menurut Eka salah seorang siswa kelas VIII B 

yang duduknya di belakang dikatakan bahwa dia cukup jelas 

mendengarkan suara Ibu Esteti saat menjelaskan pelajaran, juga dalam 

melihat di papan tulis pada saat Ibu Esteti menggambar tidak terlalu kecil, 

sehingga dia bisa melihat dengan jelas. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti dalam ruang kelas 

dalam penglihatan dari jarak terjauh pada saat guru menggambar di papan 

tulis dengan ukuran sedang masih nampak jelas dari paling belakang, hal 

ini sesuai dengan penyampaian siswa yang duduknya paling jauh yaitu Eka 

yang mengatakan bahwa kalau tidak dapat melihat dengan jelas mereka 

akan akan beranjak dari duduknya untuk maju kedepan agar terlihat lebih 

jelas, tetapi untuk melihat gambar di papan tulis tidak perlu mendekati 

papan tulis. 

Di SMP Negeri 21 Semarang dalam melakukan kegiatan proses 

belajar mengajar memperlihatkan adanya usaha guru untuk membantu 

siswanya yang kurang bergairah dalam mengikuti pembelajaran dengan 

melakukan strategi yang pernah dilakukan dengan bergembira sejenak 

disaat-saat mengalami kejenuhan berdasarkan kondisi fisik pada saat itu. 
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Gangguan fisik pada saat proses belajar mengajar gambar ilustrasi 

berlangsung tidak terjadi, tetapi dengan menggambar ilustrasi kondisi fisik 

anak menjadi lebih bergairah atau bersemangat. 

2. Faktor Psikologis 

Faktor Psikologis yaitu faktor yang mempengaruhi proses belajar 

mengajar siswa pada aspek-aspek yang meliputi: kecerdasan dan motivasi. 

Berdasarkan observasi tanggal 6 Agustus 2007 perhatian guru 

menurut peneliti dalam mengajar gambar ilustrasi dengan mengkaitkan 

berdasarkan kebutuhan masing-masing siswa yaitu kemampuan 

menggambar anak. Siswa yang memiliki kemampuan menggambar baik 

mereka mendapatkan porsi perhatian yang lebih dari pada yang kurang 

atau tidak mampu dalam menggambar menurutnya anak yang tidak mampu 

sulit untuk dikembangkan. Bentuk perhatian berupa pemberian kesempatan 

pada anak untuk mengikuti perlombaan antar sekolah bagi anak yang 

memiliki kemampuan menggambar. 

Berdasarkan wawancara dalam kegiatan berfikir siswa menurut Ibu 

Esteti tersebut dalam memberikan pengajaran, anak sepenuhnya diberi 

kebebasan untuk mengolah pesan dari intruksi yang sudah saya berikan 

sebelumnya, misalnya dalam gambar ilustrasi suasana pasar malam anak 

diharuskan hasil percampuran warnanya ada cahaya atau gelap terangnya. 

Dengan demikian hubungan antara hasil gambar pada proses belajar 

mengajar dengan tes bakat, belum bisa dipastikan karena belum pernah 

dilakukan tes bakat khususnya gambar ilustrasi untuk kelas VIII. 



 83

Guru dengan memperlihatkan contoh hasil karya seni untuk 

melakukan bimbingan dengan memberikan arahan-arahan atau sanjungan 

pada siswa yang sedang melakukan kegiatan menggambar ilustrasi sebagai 

langkah motivasi pada siswa yang dapat menyebabkan siswa menjadi 

semangat belajar dan berlatih. 

Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa motivasi yang ada 

dan dimiliki dalam diri anak dapat dengan melakukan suatu kegiatan untuk 

memberikan penguatan dalam mencapai tujuan sebagai langkah strategi 

dalam pembelajaran. Guru telah memberikan motivasi menggambar pada 

seluruh siswa, tetapi tampaknya guru kurang melakukan pembimbingan 

individual terutama pada siswa yang kurang berpotensi. Dengan demikian 

dari pernyataan yang mengatakan bahwa dalam mengajar guru perlu 

memberikan perhatian dalam mengajar dengan perhatian spontan karena 

kebutuhan, kegemaran dan kepentingan yang diberikan pada siswa dalam 

pembelajaran tidak sesuai dan masih berpihak pada yang berpotensi. 

Dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan Ibu Esteti untuk 

dapat mengingat kembali dilakukan dengan cara tanya jawab tentang 

pengertian, tujuan gambar ilustrasi yang pernah dilakukan di kelas VIII B 

sebagai penyegaran. 

Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa untuk dapat 

memberikan suasana kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik faktor 

ingatan sebagai langkah proses pembelajaran anak perlu diberi rangsangan 

dalam menerapkan hubungan pelajaran hari ini dengan sebelumnya. 
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Sehingga terjadi perubahan tingkah laku yang meliputi pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. 

3. Faktor Lingkungan Belajar 

Faktor lingkungan belajar dibedakan menjadi dua antara lain: (1) 

faktor lingkungan dalam sekolah. Lingkungan dalam sekolah mencakup 

keadaan suhu, kelembaban, dan pertukaran udara serta cahaya dalam 

ruangan yang menyangkut ventilasi dan penerangan lingkungan alam yang 

menyenangkan dapat mempertinggi ketekunan dan kegairahan 

berpartisipasi dalam proses belajar mengajar (Mappa, 1984 : 31), dan (2) 

faktor lingkungan luar sekolah. Mencakup topografi, flora fauna serta jenis 

mata pencaharian penduduk sekitar sekolah, dapat menjadi sumber bahan 

belajar mengajar yang bergairah. (Mappa, 1984 : 32).  

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMP Negeri 21 Semarang 

dalam proses belajar mengajar faktor lingkungan dalam sekolah yang 

mencakup suhu, kelembaban dan pertukaran udara dan cahaya serta 

lingkungan alam dalam ruang kelas menurut peneliti cukup memadai. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Ibu Esteti pada peneliti yang mengatakan 

bahwa gedung sekolah ini (SMP Negeri 21 Semarang) memiliki ruang 

sendiri-sendiri dari ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang perpustakaan, 

dan lainnya termasuk ruang kelas VIII B di dalamnya terdapat papan tulis, 

meja kursi guru dan siswa, ventilasi dan jendela sebagai pertukaran udara 

dan cahaya dan pepohonan di sekililing sekolah memberikan suasana 

belajar yang menyenangkan. Guru lebih leluasa dan cepat dalam 
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memanfaatkan keadaan lingkungan dalam sekolah untuk memilih strategi 

yang cocok dalam pengajaran pokok bahasan gambar ilustrasi yang 

dilakukan di dalam atau di luar kelas. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan berkaitan dengan lingkungan 

luar sekolah menurut peneliti bahwa yang berada di tengah-tengah 

perumahan dengan jenis mata pencaharian penduduk sekitar yang beraneka 

ragam, sebagian rumah pada halaman ditanami bunga, pepohonan, dengan 

binatang piaraan yang memungkinkan memberikan kemudahan guru dalam 

melakukan kegiatan belajar mengajar khususnya gambar ilustrasi yang 

dilakukan siswa di dalam kelas VIII B dengan memanfaatkan sarana yang 

ada dalam lingkungan luar sekolah sebagai pemilihan strategi 

pengajarannya. Menurut informasi guru seni rupa (Bu Esteti) dalam 

wawancaranya dengan peneliti dikatakan bahwa untuk melakukan kegiatan 

proses belajar mengajar khususnya menggambar kadang-kadang dia 

memanfaatkan lingkungan luar sekolah sebagai sumber bahan belajar 

misalnya siswa diberi tugas menggambar pemandangan, suasana pasar 

malam dengan melihat keadaan lingkungan luar sekolah secara langsung. 

Guru seni rupa (Ibu Esteti) dalam melakukan kegiatan belajar 

mengajar berkaitan dengan lingkungan dalam sekolah yang mencakup 

lingkungan alam meliputi suhu, kelembaban, pertukaran udara dan cahaya 

yang cukup memadai atau memenuhi syarat, lingkungan fisik mulai dari 

gedung, ruang  gelar seni, dan sarana prasarana kegiatan belajar mengajar 

yang cukup lengkap dalam memberikan kemudahan dan keleluasaan guru 
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dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ilustrasi untuk memilih 

strategi yang cocok. 

Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa dalam pemilihan 

strategi dipengaruhi oleh faktor lingkungan dalam sekolah yang meliputi 

lingkungan alam dan fisik yang memadai dan dapat memberikan 

keleluasan dalam strategi pembelajaran. 

SMP Negeri 21 Semarang yang gedungnya terletak di dalam 

perumahan tepatnya dikelilingi pemukiman baik dari arah Utara, Selatan, 

Timur maupun Barat dalam melakukan pembelajaran guru seni rupa (bu 

Esteti) dengan mudah memanfaatkan segala yang ada di lingkungan luar 

sekolah yang berkaitan dengan pokok bahasan gambar ilustrasi, karena 

guru dapat menentukan jenis tema yang akan digambar sebagai pilihan 

siswa dengan melihat pengamatan langsung baik di lingkungan alam flora 

fauna, lingkungan fisik bangunan perumahan maupun lingkungan sosial 

kehidupan penduduk sekitar yang ada diluar sekolah.  

Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pemilihan strategi 

dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan luar sekolah diantaranya suasana 

pasar malam yang telah dilakukan siswa  kelas VIII B. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: kondisi kegiatan belajar mengajar (KBM) di SMP Negeri 21 Semarang 

sudah memperlihatkan adanya hubungan interaktif antara guru dan siswa, karena 

pada tujuan pembelajaran guru telah disampaikan secara tersurat sehingga siswa 

sudah mengetahui meskipun ada beberapa siswa yang tidak mengetahui karena 

tidak memperhatikan. Agar proses pembelajaran (belajar-mengajar) lebih efektif, 

strategi yang diterapkan guru terhadap siswa harus sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. 

 Dalam strategi belajar mengajar khususnya gambar ilustrasi di kelas 

VIII B guru berperan seperti orang tua, dengan tidak membatasi pada anak guru-

siswa dilakukan dengan tatap muka langsung, guru berkeliling menghampiri pada 

setiap siswa yang sedang mengerjakan tugas dengan memberikan pengarahan. 

Sedangkan gambar ilustrasi yang dijadikan sebagai alat peraga, menururnya hal 

ini untuk mempermudah dalam pengarahan. Dalam mengajar praktek gambar 

ilustrasi pengaturan siswa dilakukan selain dengan kelompok besar (46 anak satu 

kelas), siswa mencari objek yang akan digambar sesuai dengan imajinasi mereka. 

 Strategi guru dalam upaya meningkatkan motivasi siswa pada 

pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas VIII B SMP Negeri 21 Semarang 

sudah menunjukkan adanya serentetan perbuatan yang mengarah pada motivasi 
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secara mantap. Hal ini terbukti dengan disampaikan tujuan belajar secara jelas 

pada siswa, guru telah membantu siswa dalam mengolah pesan. Motivasi siswa 

kelas VIII B dalam mengikuti pembelajaran ilustrasi akan terlihat dengan adanya 

contoh gambar ilustrasi, sehingga siswa termotivasi. Adapula sebagian siswa 

termotivasi adanya niat dalam dirinya masing-masing. Tujuan pembelajaran ini 

telah mencapai tujuan yang telah diharapkan, yaitu membawa siswa untuk 

mengenal, berlatih, berkemampuan dan berpengalaman terhadap seluruh kegiatan 

pembelajaran yang disampaikan guru seni rupa kepada siswa, yang dapat 

membawa perubahan atau bertumbuhnya kuwalitas dan kemandirian anak untuk 

membawa dirinya agar lebih baik. 

Faktor yang mempengaruhi strategi pemberian motivasi dalam 

pembelajaran menggambar ilustrasi di kelas VIII B menunjukkan adanya 

kesesuaian dengan faktor fisiologis, psikologis, dan lingkungan belajar,  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di SMP Negeri 21 

Semarang maka peneliti menyarankan sebagai berikut: 

1. Agar proses pembelajaran  (belajar mengajar) menggambar ilustrasi lebih 

efektif, strategi yang diterapkan guru terhadap siswa harus sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. 

2. Guru seni rupa diharapkan mampu memiliki latar belakang pendidikan 

seni rupa secara menyeluruh yang dapat menyokong berhasilnya 

pembelajaran.  
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3. Guru seni rupa, disarankan dapat melakukan pengamatan langsung 

terhadap tema yang akan digambar. 

4. Bagi siswa, disarankan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan selalu 

berlatih menggambar. 
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