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SARI

Indriyastuti, Nita. 2017. “Pembelajaran Melukis dengan Berbagai Media 

Sebagai Sarana Pemenuhan Kebutuhan Berimajinasi dan 

Berekspresi Bagi Siswa Tunarungu Kelas 4 SLB Manunggal 

Slawi”. Skripsi. Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr Triyanto, M. A 

Pembimbing II: Drs. Syafii, M.Pd.. I-XIX, 346 hal.  

Kata kunci: Pembelajaran Melukis, Berbagai Media, Berimajinasi dan 

Berekspresi 

Tujuan penelitian ini adalah ingin memahami dan mendeskripsikan : (1) respon 

siswa tunarungu; (2) pemenuhan kebutuhan imajinasi dan ekspresi anak 

tercermin pada hasilkarya anak; dan (3) faktor-faktor yang menghambat dan 

mendukung proses pembelajaran melukis dengan berbagai media di kelas 4 

anak tunarungu SLB B Manunggal Slawi Kabupaten Tegal. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan 

pengamatan terkendali 1,2,3, dan 4 yaitu melukis dengan tarikan benang, 

melukis dengan tetesan lilin dan tinta, melukis dengan krayon, dan melukis 

dengan mixmedia krayon, cat air, dan pasta. Lokasi penelitian ini berada di 

SLB B Manunggal Slawi di Kabupaten Tegal. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Teknik analisis 

data deskriptif dilakukan melalui dengan langkah-langkah reduksi data, 

penyajian data, verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa respon anak tunarungu kelas 4 di SLB B Manunggal 

Slawi Kabupaten Tegal dalam pembelajaran melukis dengan berbagai media 

terkait dengan pemenuhan kebutuhan imajinasi dan ekspresi adalah sangat 

beragam. Imajinasi dan ekspresi siswa semakin meningkat/ berkembang seiring 

dengan penggunaan media yang beragam. Faktor pendukung semakin 

meningkat/ berkembang seiring dengan penggunaan media yang beragam. 

Faktor pendukung proses pembelajaran yaitu perencanaan yang baik dalam 

pembelajaran, motivasi belajar siswa yang tinggi sedangkan faktor penghambat 

berupa latar belakang guru bukan  dari bidang seni rupa, kurangnya 

pengetahuan guru terhadap melukis dengan berbagai media, tidak tersedianya 

sumber belajar dan sulitnya dalam berkomunikasi. Berdasarkan penelitian , 

saran yang digunakan adalah untuk kepala sekolah perlu membuat kebijakan 

tentang penyediaan media pembelajaran dan sumber belajar seni rupa yang 

beragam. Sementara itu, guru perlu merencanaan media pembelajaran melukis 

yang beragam dan guru menguasai bahan ajar yang akan disampaikan serta 

siswa perlu meningkatkan keberanian dalam mencoba berbagai media 

pembelajaran melukis sehingga pengalaman dalam berimajinasi dan 

berekspresi dapat meningkat. 
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SARI 

Indriyastuti, Nita. 2017. "Paint Learning with Various Media as Means of 

Fulfilling the Needs of Imagination and Expression for 4th Grade 

Students of SLB ManunggalSlawi". Essay.Department of Arts 

Faculty of Languages and Arts State University of Semarang. 

Advisor I: DrTriyanto, M. A Supervisor II: Drs. Syafii, M.Pd ..I-

XIX, 346 p. 

Keywords: Painting Instructional, Various Media, Imagination and Expression 

The purpose of this study is to understand and describe: (1) Deaf students 

response; (2) Fulfillment the needs of children's imagination and expression is 

reflected in the children’s work; And (3) factors that are hindering and 
supporting  the learning process of painting with various media in grade 4 for 

deaf children of SLB B Manunggal Slawi in Tegal Regency. The approach 

used in this research is qualitative approach with controlled observation 1,2,3, 

and 4 that are painting with pull of yarn, painting with droplets of wax and ink, 

painting with crayon, and painting with mixmedia crayon, watercolor, and 

paste. The location of this research is in SLB B Manunggal Slawi in Tegal 

Regency. The data collection techniques which used were observation, 

interview, documentation and test. The descriptive data analysis technique is 

conducted  through the steps of data reduction, data presentation, data 

verification or draw the conclusion. The results showed that the response of 

deaf children in grade 4 of SLB B Manunggal Slawi Tegal Regency in Painting 

Instructional with various media related to the fulfillment of   imagination and 

expression needs is very diverse. Students' imagination and expressionis in

creasing or developing along with the use of diverse media. Supporting factors 

are increasing along with the use of diverse media. Supporting factor of  

learning process are a good planning in learning, high motivation of the 

students to learn, while the hinderingfactor are about  teachers background is 

not from the art field, lack of teacher’s  knowledge to paint with various media, 
the unavailability of learning resources and the difficulty in communicating. 

Based on the research,  thesuggestions for the principals is needed to make 

policy on the provision of learning media and diverse learning resources of art. 

Meanwhile, teachers need to plan a variety  learning media of painting and 

teachers must master the teaching materials that will be delivered and students 

need to increase their courage in trying various learning media in painting so, 

the experience in imagination and expression can increase. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan adalah salah satu hak warga Negara yang mendapat jaminan dari 

pemerintah, karena sesuai dengan  UUD 1945 pasal 31 ayat 1 “setiap warga 

Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pada hakikatnya hak anak untuk 

mendapatkan pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus dihormati, 

dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.  

Hak setiap orang berbeda sesuai dengan kebutuhannya dan setiap 

kebutuhan harus diupayakan untuk pemenuhannya. Hal ini menunjukkan setiap 

warga negara termasuk anak-anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan 

pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi dengan anak-anak normal 

lainnya. 

Menurut Wardani et al (2009:4) anak berkebutuhan khusus ialah istilah 

umum untuk semua anak yang mempunyai keluarbiasaan, dan untuk 

menggantikan berbagai istilah yang digunakan, seperti anak cacat, anak lemah 

mental. Ada beberapa macam anak berkebutuhan  khusus antara lain tunanetra, 

tunagrahita, tunawicara dan tunarungu. Salah satu anak berkebutuhan  khusus 

yang mengalami permasalahan dalam komunikasi adalah tunarungu. Anak 

tunarungu sebagai sosok individu yang masih memiliki potensi untuk 

dikembangkan secara maksimal. Pernyataan ini menegaskan perlu adanya 

pendidikan khusus untuk anak tunarungu.  
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Pembelajaran merupakan  inti dari kegiatan pendidikan dan proses 

interaksi antara siswa sebagai pihak  yang belajar dan pendidik sebagai pihak 

yang mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang berlangsung disekolah 

meliputi semua aktivitas pemberian  materi pelajaran kepada peserta didik agar 

memiliki kecakapan dan pengetahuan yang dapat memberikan manfaat dalam 

kehidupannya. Memberikan kesempatan kepada anak-anak tunarungu untuk 

memperoleh  pendidikan dan pengajaran, berarti memperkecil kesenjangan 

angka partisipasi pendidikan peserta didik normal dengan peserta didik 

tunarungu. 

Tunarungu (hearing impairment) merupakan satu istilah umum yang 

menunjukan ketidakmampuan mendengar dari yang ringan sampai yang berat 

sekali yang digolongkan kepada tuli (deaf) dan kurang dengar (a hard of 

hearing) (Wardani et al, 2009:53).  Menurut beberapa ahli, anak tunarungu 

didefinisikan berbeda-beda, semua ini berkaitan erat dengan tujuan dan 

kepentingan masing-masing. Akan tetapi,  semua itu tidak mengurangi 

substansi makna dari pengertian anak tunarungu tersebut. Istilah yang sekarang 

lazim digunakan di dunia pendidikan khususnya pendidikan luar biasa adalah 

tunarungu. Tunarungu merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukan 

keadaan kehilangan pendengaran yang dialami seseorang. Anak tunarungu 

yang mengalami gangguan pendengaran memiliki beberapa permasalahan 

dalam pembelajarannya. Permasalahan yang sering dialami tunarungu 

diantaranya kesulitan dalam menyerap informasi baik verbal maupun non 

verbal sehingga mempengaruhi perkembangan kecerdasannya. Komunikasi 
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yang sulit sering mempengaruhi ketidaktersampaiannya materi pembelajaran 

dengan baik. 

Menurut pakar pendidikan seni, yang bernama Ross (dalam Soehardjo, 

2005: 158) dikatakan bahwa pendidikan seni adalah impuls estetik. Dominasi 

kajian rasa ini menunjukan karakteristik yang tidak dimiliki oleh mata 

pelajaran yang lain. Karena itu mata pembelajaran seni dapat dipandang 

sebagai faktor penyeimbang dalam proses pembelajaran, sehingga membuat 

utuhnya peserta didik sebagai seorang individu. 

Setiap program pembelajaran seni selalu didasari oleh konsep 

pendidikan yang mengarahkan hasil belajar yang akan dicapai. Ada dua konsep 

yang diperkenalkan oleh pakar pendidikan seni, yang bernama Eisner (dalam 

Soehardjo, 2005: 159), pembenaran kontekstual dan esensial. Program 

pendidikan umum digunakan pembenaran kontekstual sebagai rambu-rambu 

proses pembelajaran. Yang dimaksud adalah target dan tujuan utama 

pembelajaran tidak untuk mempersiapkan peserta didik agar menguasai 

kemampuan berkesenian, melainkan kemampuan lain sebagai dampak ikutan 

dari pembelajaran seni. Kemampuan lain itu diantaranya adalah kesadaran rasa, 

percaya diri, kecerdasan imajinasi. Kesadaran itu dapat dikembangkan lebih 

lanjut menjadi berbagai kemampuan, antara lain sadar estetik, sadar 

kemanusiaan, sadar lingkungan, sadar kebangsaan, dan sadar jati diri. 

Pembenaran kontekstual mengandung  makna pembelajaran seni untuk 

meningkatkan kemampuan siswa berkaitan dengan masalah di luar seni (non-

seni), yaitu bisa membantu pencapaian pertumbuhan dan perkembangan 
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kepribadian anak, atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti 

menanamkan kesadaran budaya,artinya yang kontekstual berupa sikap dan  

nilai. Pembenaran  kontekstual kemudian dipilih untuk sebagai dasar filisofi 

pendidikan sen.i Sementara Kecenderungan pembenaran esensial mengandung 

makna pembelajaran seni untuk meningkatkan kemampuan siswa berkaitan 

dengan masalah seni itu sendiri. Pendidikan seni di sekolah bisa dibedakan 

menjadi beberapa macam, antara lain seni rupa, seni tari, seni musik dan seni 

teater. 

Pembelajaran seni rupa merupakan media yang berfungsi memberi 

kesempatan kepada siswa untuk berekspresi, berapresiasi,dan berkreasi 

(Syafi’i, 2006:9). Dalam  konteks  pendidikan sekolah  umum, pendidikan seni 

digunakan seni sebagai media atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan, oleh 

sebab itu pelaksanaannya lebih menekankan proses daripada hasil. Penekanan 

pada segi proses, dengan demikian, sasaran belajar pendidikan seni tidak 

mengharapkan anak didik menjadi pandai menggambar, melukis,atau 

mematung. Pendidikan seni di sekolah umum tidak mengharapkan anak didik 

menjadi seniman, melainkan sebagai wahana berekspresi dan berimajinasi. 

Mengekspresikan gagasan dalam  bentuk  karya seni rupa adalah cara 

siswa mengungkapkan perasaan, gagasan, imajinasi, juga sebagai bentuk 

respon siswa yang terkadang  kesulitan dalam  mengungkapkan gagasannya 

melalui kata-kata. Mengimajinasikan gagasan  dalam bentuk karya seni rupa 

adalah cara siswa mengkhayalkan, mengangan-angan sebuah peristiwa atau 

gagasan yang akan ditumpahkan dalam karya lukis. Melukis berdasarkan 
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imajinasi adalah sebuah instrumen pikiran yang mendorong terjadinya proses 

kreatif. 

Melalui pendidikan  seni rupa itulah, siswa memperoleh sarana untuk 

dapat merealisasikan gagasan atau imajinasinya melalui kegiatan berkreasi dan

mewujudkan  karya seni rupa. Ekspresi merupakan  proses menyatakan 

maksud, gagasan, perasaan , atau  imajinasi adalah pengkhayalan menghasilkan 

suatu imaji-maji, baik nyata atau khayal. Keduanya saling berkaitan satu sama 

lain dalam menciptakan sebuah karya. 

Pembelajaran seni rupa merupakan salah satu bagian Mata Pelajaran Seni 

Budaya. Peran pembelajaran seni rupa adalah sebagai sarana pengembangan 

pengalaman estetis siswa melalui bentuk kegiatan apresiasi dan kreasi. Dalam 

kegiatan apresiasi, pengalaman estetis siswa dikembangkan  melalui 

pengamatan, penghayatan dan penghargaan, sedangkan dalam kegiatan kreasi, 

melalui kemampuan memanfaatkan berbagai media seni (Syafi’i, 2006:12). 

Dalam berkarya seni, siswa diharapkan bisa mengembangkan, menyalurkan 

dan meningkatkan daya berimajinasi dan berekspresi anak serta kreativitas 

dalam menghasilkan karya seni, melalui media dan cara tersendiri. 

Anak tunarungu berhak dalam  mengembangkan   ekspresi dan imajinasi, 

salah satunya melalui kegiatan  pembelajaran melukis. Berdasarkan hasil 

observasi di SLB B Manungggal  Slawi  Kabupaten Tegal, anak tunarungu 

yang kurang bisa menangkap  informasi baik secara verbal maupun non verbal 

sehingga mempengaruhi perkembangan kecerdasaannya. Komunikasi yang 

terbatas menyebabkan kurangnya pemahaman anak mengenai pembelajaran 
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seni rupa. Pembelajaran melukis di kelas 4 SLB B Manunggal Slawi 

menggunakan metode mencontoh dan pemodelan, anak hanya mampu melukis 

menggunakan crayon, pensil warna dan pensil. Anak tidak bisa berimajinasi 

tentang  suatu benda,  karena secara verbal ataupun  nonverbal (pendengaran) 

mereka tidak dapat memahami informasi yang diberikan, sehingga harus ada 

wujud dari objek tersebut. Guru harus menampilkan wujud  benda tersebut 

terlebih dahulu, sehingga anak hanya bisa meniru gambar yang sudah ada, 

tidak dapat mengembangkan gambar tersebut, karena anak terbiasa mencontoh 

dan menjadikan kelemahan dalam membuat konsep. Hal ini disebabkan karena 

objek yang diberikan hanya satu jenis, tidak dari berbagai jenis supaya anak 

dapat berimajinasi. Menurut guru pengampunya, melukis seperti demikian 

hanya untuk melatih dalam  menggoreskan tangan.Kegiatan ini dilakukan 

secara berulang kali dan secara terus-menerus dan hanya dengan menggunakan 

media krayon dan pensil. Jika terus demikian, ekspresi dan  imajinasi anak 

tidak akan berkembang. Anak juga mengalami  ketidak percayaan diri dalam 

melukis. Anak tidak akan bisa mengungkapkan secara spontan apa yang 

dirasakan terkait dengan kejiwaannya. Padahal, masa anak-anak merupakan  

masa keemasan, yang berarti pada masa-masa tersebut anak sangat ekspresif, 

kritis, imajinatif, dan  kreatif. 

Pada usianya, Anak tunarungu pun butuh mengekspresikan dirinya, 

berpikiran kritis, berimajinasi, dan  berkreasi selayaknya anak normal biasa. 

Maka dari itu, anak  tunarungu juga perlu memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

manusia layaknya anak  normal. Anak tunarungu butuh untuk berimajinasi, 
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berekspresi, berfikir kritis dan berkreasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

aktualisasi diri/ self Actualisation. Kebutuhan  Aktualisasi diri merupakan 

kebutuhan dan keinginan untuk bertindak  sesuka hati sesuai dengan  bakat dan  

minatnya.Lima kebutuhan dasar yang disusun berdasarkan  kebutuhan yg 

paling penting  yang perlu dipenuhi oleh manusia yaitu : kebutuhan fisiologis, 

contohnya seperti sandang, pangan, papan ; kebutuhan biologis seperti 

kesehatan, bernifas, dan lain-lain ; kebutuhan keamanan dan keselamatan, 

contohnya bebas dari ancaman ; kebutuhan sosial,contohnya kebutuhan 

memiliki teman,cinta dari lawan jenis; dan yang terakhir adalah kebutuhan 

aktualisasi diri contohnya kebutuhan berekspresi dan berimajinasi.

Berdasarkan  uraian tersebut, judul skripsi yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah : “Pembelajaran Melukis dengan Berbagai Media sebagai 

Sarana Pemenuhan Kebutuhan Berimajinasi dan Berekspresi bagi Siswa 

Tunarungu Kelas 4 SLB Manunggal Slawi”. Penelitian ini dilakukan agar anak 

memiliki keyakinan dan merangsang keterampilan mengekspresikan diri serta 

melihat sejauh  mana respon anak tunarungu dalam berimajinasi dan 

berekspresi ketika diberikan pembelajaran melukis dengan berbagai media.

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti menetapkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 



8

1.2.1. Bagaimanakah  respon anak tunarungu kelas 4 di SLB B Manunggal 

Slawi Kabupaten Tegal dalam pembelajaran melukis dengan berbagai 

media terkait dengan pemenuhan kebutuhan imajinasi dan ekspresi?

1.2.2. Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan imajinasi dan ekspresi anak 

tercermin pada   hasil karya anak pada pembelajaran melukis dengan 

berbagai media di kelas 4 anak tunarungu SLB B  Manungggal Slawi  

Kabupaten Tegal?

1.2.3. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dan mendukung proses 

pembelajaran melukisdengan berbagai media di kelas 4 anak 

tunarunguSLB B  Manungggal Slawi  Kabupaten Tegal?

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah ingin memahami dan mendeskripsikan : 

1.3.1. Respon anak tunarungu kelas 4 di SLB B Manunggal Slawi Kabupaten 

Tegal dalam  pembelajaran melukis dengan berbagai media terkait 

dengan pemenuhan kebutuhan imajinasi dan ekspresi. 

1.3.2. Pemenuhan kebutuhan  imajinasi dan ekspresi yang tercermin dalam  

hasil  karya anak melalui pembelajaran melukis dengan berbagai media 

di kelas 4 anak tunarungu di SLB B Manunggal Slawi Kabupaten Tegal.

1.3.3. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses pembelajaran 

melukis dengan berbagai media di SLB B  Manungggal Slawi  

Kabupaten Tegal. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan  dapat  menambah  wawasan 

pengetahuan tentang melukis dengan berbagai media pada anak 

penyandang Tunarungu. 

1.4.1.2 Hasil penelitian ini dapat dijadikan  bahan acuan atau pertimbangan 

untuk penelitian yang sejenis berikutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi guru, penelitian pengembangan ini memberikan alternatif dan 

meningkatkan sistem pembelajaran di kelas, khususnya dalam 

pembelajaran seni rupa, dapat memperkaya eksplorasi media dalam 

pembelajaran  seni lukis di berbagai media, dapat meningkatkan 

kreativitas guru dalam  menentukan metode yang sesuai dengan variasi 

teknik, dan dapat menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menarik. 

1.4.2.2 Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat memberi peluang pemenuhan 

kebutuhan berimajinasi dan berekspresi dalam berkreasi seni khususnya 

dalam hal berkarya melalui pembelajaran seni lukis dengan berbagai 

media.

1.4.2.3 Bagi sekolah sebagai institusi pendidikan, hasil penelitian ini akan 

memberikan  sumbangan  gagasan dalam mengembangkan 

pembelajaran, khususnya pembelajaran seni rupa dalam kegiatan kreasi. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kebutuhan Imajinasi dan Ekspresi pada Manusia: Strategi 
Pemenuhannya 

Kebutuhan manusia selalu berkembang. Ada berbagai kebutuhan manusia di 

dunia ini. Manusia dalam melakukan aktivitas untuk memenuhi segala 

kebutuhan hidupnya, tentunya memiliki prioritas tertentu. Pada saat kebutuhan 

primer terpenuhi, orang berusaha memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih 

tinggi.Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hirarki, mulai 

dari yang paling rendah (bersifat dasar/fisiologis) sampai yang paling tinggi 

(aktualisasi diri). Teori hirarki kebutuhan Maslow sebagai mana dikutip oleh 

Davis dan Newstrom (1996 : 69) terbagi menjadi dua bagian  tingkatan, yaitu 

tingkatan rendah dan tingkatan tinggi. 

Sumber : Keitgh Davis dan John W. Newstrom 

Gambar 2.1 Hierarki Kebutuhan Maslow 
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Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan tertinggi  yang merupakan 

kebutuhan untuk  melaksanakan  karya  nyata ditengah masyarakat. 

Selanjutnya kebutuhan harga diri, agar dirinya dalam pergaulan sosial bisa 

dihargai. Setelah itu, ada kebutuhan sosial untuk berhubungan dengan orang 

lain. Selanjutnya ada kebutuhan keamanan agar terhindar dari setiap ancaman. 

Dan yang terakhir adalah kebutuhan fisik merupakan kebutuhan terendah.  

Menurut Walgito (2002; 182) aktualisasi diri merupakan motif yang 

berkaitan dengan  kebutuhan  atau dorongan untuk mengaktualisasikan  potensi 

yang ada pada diri individu. Sudah barang tentu hal ini akan bervariasi dari 

orang satu dengan  yang lain. Aktualisasi diri juga merupakan kebutuhan yang 

tertinggi dalam hirarki kebutuhan yang dikemukakan Abraham Maslow. Secara 

lebih mendalam,  Maslow  menjelaskan aktualisasi diri melalui salah satu 

teorinya, yaitu : teori hierarki ( tingkatan). Tingkatannya mulai dari yang 

rendah hingga tertinggi adalah  kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa 

aman, kebutuhan akan rasa memiliki, dimiliki dan kasih sayang dan kebutuhan 

akan penghargaan serta kebutuhan akan  aktualisasi diri. Penjelasannya adalah 

sebagai berikut : kebutuhan fisiologis (kebutuhan akan makanan, minuman, 

tempat berteduh, seks, oksigen); kebutuhan akan rasa aman (kebutuhan akan 

ketentraman, kepastian dan keteraturan); kebutuhan akan rasa memiliki-

dimiliki dan kasih sayang (kebutuhan akan  persahabatan, berkelompok, 

interaksi dan kasih sayang); kebutuhan akan penghargaan (kebutuhan akan  

penghargaan dari diri sendiri serta penghargaan dari pihak lain); kebutuhan 
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akan aktualisasi diri (kebutuhan untuk mengaktualisasikan bakat, kapasitas-

kapasitas dan potensi-potensi yang dimilikinya secara penuh). 

Konsep berkebutuhan  berimajinasi dan berekspresi termasuk dalam 

kategori kebutuhan  aktualisasi diri. Anak bertindak sesuka hati sesuai dengan 

bakat dan minatnya, mencurahkan segala isi perasaannya kedalam sebuah 

karya seni lukis. Pemenuhan  kebutuhan  ekspresi secara naluriah adalah 

ekspresi yang tidak didasarkan pada rancangan dan mengarah pada tujuan. 

Menurut Langer (dalam Gibson, 1966: 328) kata ekspresi mengandung dua 

pengertian prinsip. Pertama, ekspresi dimaksudkan sebagai ekspresi diri yang 

memberikan jalan keluar dari perasaan. Pengertian ini menunjukkan adanya 

gejala perasaan. Ekspresi diri adalah sesuatu  reaksi spontan terhadap suatu 

situasi. Kedua, ekspresi diartikan sebagai presentasi ide. Ide yang 

dipresentasikan itu di sebut simbol ide. 

Menurut Udanarto (1991: 21) ekspresi adalah curahan batin atau 

ungkapan, sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia (1990) dinyatakan bahwa 

ekspresi adalah pengutaraan atau pernyataan. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (1999: 291) ekspresi adalah pengungkapan atau proses menyatakan 

(yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan). 

Mengekspresikan adalah mengungkapkan gagasan dan aliran seni yang 

melakukan perasaan dan  pengindraan batin yang timbul dari pengalaman 

diluar yang diterima tidak saja oleh panca indera melainkan juga indera 

seseorang. 
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Beberapa penjelasan diatas berkaitan dengan ekspresi dalam bidang 

kesenirupaan, khususnya bidang menggambar atau melukis. Lewat pengalaman 

menggambar atau melukis, seseorang dapat mengungkapkan sesuatu pada 

kertas gambar, maka ia memperoleh pengalaman mengekspresikan kehidupan 

sendiri atau  kehidupan lingkungannya. Dalam mengekspresikan  kehidupan itu 

selalu didukung oleh fantasi.

Menurut Erent A Koch (dalam Bastomi, 2014:98) fantasi merupakan 

penggerak daya cipta atau penggerak kreativitas. Menurut Fred dan 

Yung(dalam Bastomi, 2014:98) kreativitas terletak didasar lubuk hati dan 

dalam keadaan tertentu dapat muncul dipermukaan kesadaran. Pemunculan 

kembali kreativitas itulah yang disebut ekspresi.  Ekspresi spontan adalah 

aktivitas mental yang tidak terkendalikan. Yang dimaksud aktivitas mental 

adalah berfikir, merasakan, berfantasi. 

Menurut teori Adler (dalam Bastomi, 2014:98) ekspresi adalah proses 

pencapaian tujuan yang dicita-citakan, berarti didalam ekspresi itu terdapat 

pula aktivitas kreatif. Ekspresi yang terjadi karena kreativitas itulah yang 

disebut ekspresi kreatif. Jika ekspresi sebagai presentasi ide atau simbol ide 

yang berwujud hasil seni maka pakaryan seni sangat diperlukan untuk 

pertumbuhan kreativitas, sedangkan kreativitas dapat membuka jalan kearah 

pemecahan yang bersifat baru. 

Ekspresi menurut Soeharjo (2005: 124) adalah kegiatan mengungkapkan 

pengalaman batin yang dilakukan oleh seniman, ditujukan kepada khalayak 

dengan maksud agar dapat menimbulkan pengalaman baru. Pengalaman batin 
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tersebut adalah proses interaksi antara seniman dengan lingkungannya, 

khususnya lingkungan yang berkaitan dengan dunia kemanusiaan. Hasil 

interaksi itu berupa kemanusiaan atau imajinasi perasaan baru. Dari kegiatan 

itu agar dibangun sikap serta penilaian seniman terhadap kemanusiaan beserta 

segala perilakunya. Pengalaman batin tersebut diwujud inderakan menjadi 

karya seni, untuk disampaikan kepada khalayak agar dapat turut serta 

menikmatinya. 

Ekspresi adalah ungkapan perasaan pelaku seni. Perasaan tersebut bukan 

perasaan khusus yang dapat membangun sikap dan nilai. Kemunculannya 

dipicu oleh interaksi pelaku seni dan lingkungannya. Dari kegiatan itu muncul 

intuisi, atau perasaan terkontrol yang berupa imajinasi. Jika intuisi atau 

imajinasi itu disertai dorongan dari dalam batin, maka proses kreasi 

berlangsung. Mula-mula proses pembangunan ide rasa, kemudian diikuti 

dengan perwujudannya secara kasat indera menjadi karya seni. Rangkaian 

proses kreasi yang terdiri dari beberapa kegiatan batin dan lahir ini secara 

keseluruhan disebut ekspresi. 

Dapat disimpulkan bahwa, Ekspresi dalam karya seni lukis adalah 

ungkapan pengalaman estetik seseorang yang dituangkan dalam bidang dua 

dimensi (dua matra ) dengan menggunakan medium rupa, yaitu garis, warna, 

tekstur, space, dan sebagainya. 

Selain ekspresi, pemenuhan kebutuhan imajinasi sangatlah penting untuk 

anak tunarungu. Berbicara masalah imaji, menurut Tabrani (dalam Fathoni, 

2006:7) terdiri dari citra (imaji khayalan) dan wimba (imaji kasat mata). Citra 
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(imaji khayalan) adalah bersumber dari diri seseorang secara individual yang 

bersifat total serta abstrak bentuknya. Sedangkan wimba (kasat mata) adalah 

imaji yang dihasilkan dari diri seseorang terhadap objek yang dilihat dan 

perbentukannya masih dapat dikenal. 

Imajinasi atau imagination yaitu angan-angan; rekaan; khayalan yang 

merupakan daya pikir untuk membayangkan kejadian berdasarkan kenyataan 

atau pengalaman seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 

325) dan dalam A. Dictionary Of Modern English Usage ( 1983: 257) imajinasi 

dapat diartikan khayal, penuh daya khayal. Menurut Janice Beaty (dalam Yeni, 

2010:53) menyatakan bahwa bagi anak, imajinasi adalah kemampuan untuk 

merespons atau melakukan fantasi yang mereka buat. Imajinasi merupakan  

salah satu hal yang efektif untuk untuk mengembangkan kemampuan 

intelektual, sosial, bahasa, dan terutama kreativitas anak ( Smilanky, dalam 

Beaty, 1994). 

Menurut kamus Bahasa Indonesia (1991) imajinasi adalah daya pikir untuk 

membayangkan (di angan-angan) atau menciptakan gambar-gambar (lukisan, 

karangan, dan sebagainya) kejadian, berdasarkan kenyataan atau pengalaman 

seseorang. Imajinasi yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan berpikir 

divergen seseorang yang dilakukan tanpa batas, seluas-luasnya dan 

multiperspektif dalam merespons suatu stimulasi. Kemampuan ini sangat 

berguna untuk mengembangkan kreativitas anak. Anak dapat mengembangkan 

daya pikir dan daya ciptanya dengan imajinasi  tanpa dibatasi kenyataan dan 

realitas sehari-hari. Anak bebas berfikir sesuai dengan  pengalaman dan 
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khayalannya. Imajinasi akan membantu kemampuan anak dalam berfikir. 

Merujuk dari beberapa pendapat di atas, bahwa yang dimaksud imajinasi 

adalah sesuatu yang bersifat angan. Imajinatif berhubungan erat dengan 

pengkhayalan, sedangkan pengkhayalan itu bersifat individu atau 

perseorangan. Dalam pengkhayalan menghasilkan suatu imaji-imaji, baik nyata 

atau khayal. Dapat disimpulkan bahwa, imajinasi adalah pengkhayalan 

menghasilkan suatu imaji-maji, baik nyata atau khayal. 

Strategi pemenuhan kebutuhan pada umumnya, berbagai kebutuhan di 

tingkat yang lebih rendah harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum seseorang 

naik ke tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kebutuhan akan 

aktualisasi diri sebagai kebutuhan tertinggi, pada umumnya baru akan muncul 

setelah kebutuhan di tingkat yang lebih rendah ( seperti kebutuhan dalam 

bidang fisiologi, rasa aman, kasih sayang dan penghargaan) telah terpuaskan. 

Semakin seseorang mampu untuk mencapai kepribadian yang sehat maka 

individu semakin naik mencapai kebutuhan selanjutnya. 

2.2 . Pembelajaran dan Pembelajaran Seni Rupa 
2.2.1. Pembelajaran 

Pembelajaran mencakupi kegiatan belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar 

merupakan dua istilah yang berbeda, tetapi keduanya memiliki kaitan satu 

sama lain yang saling mempengaruhi dan menunjang. Belajar adalah suatu 

proses yang dapat membawa perubahan pada individu yang belajar. Hamalik 

(2009:27) mendefinisikan belajar sebagai modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman. Seseorang dikatakan berhasil dalam belajar, jika 
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telah mengalami perubahan setelah menjalani prose belajar yang diwujudkan 

dalam prilaku dan pribadinya. Sedangkan Surahmad (1979:50) 

mengungkapkan bahwa belajar ditujukan pada pengumpulan pengetahuan, 

penanaman konsep, dan kecekatan, serta pembentukan sikap dan perbuatan. 

Berdasarkan definisi belajar yang telah dikemukakan, belajar dapat 

didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara 

sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa 

penambahan pengetahuan, perubahan sikap, tingkah –laku, kemahiran, 

kecakapan, dan penyesuaian diri. 

Mengajar secara umum dapat diartikan sebagai penyampaian pengetahuan 

kepada peserta didik dengan menciptakan kondisi yang kondisi yang kondusif 

bagi siswa untuk belajar. Sardiman (2006:24) menyebutkan mengajar pada 

dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau unsur 

lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses 

belajar. Sedangkan menurut Nasution (1982:15) mengajar adalah suatu 

aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan 

menghubungkan dengan anak, sehingga terjadi proses belajar. Berdasarkan 

pemahaman tersebut, mengajar dapat dikatakan sebagai kegiatan aktual guru 

dalam mengorganisasikan lingkungan, sehingga memungkinkan siswa dapat 

belajar secara optimal. 

Knirk dan Gustafson (dalam Bandi, 2008:158) mendefinisikan 

pembelajaran sebagai suatu proses yang sistematis melalui tahapan rancangan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu kegiatan 
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untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman atau keterampilan, termasuk 

penguasaan kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui suatu proses hubungan 

timbal balik antara guru, murid, dan lingkungan dalam salah satu sumber 

belajar, tetapi beriteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah 

proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran 18 januari 2016 09.33).

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

pembelajaran sebagai kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan 

pada penyediaan sumber belajar. Sobandi (2008:152) menyatakan bahwa 

proses kegiatan pembelajaran dilakukan oleh siswa dan guru. Siswa melakukan 

pembelajaran secara aktif dengan menggali semua potensi yang dimiliki 

dirinya melalui serangkaian upaya dengan memanfaatkan berbagai sumber 

belajar secara optimal. Dalam kondisi ini, guru bukan satu-satunya sumber 

belajar bagi siswa, namun sumber-sumber belajar lain seperti buku sumber, 

lingkungan sekolah, dan masyarakat akan memberikan proses pembelajaran 
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bagi siswa. Fungsi guru dalam hal ini sebagai fasilitator kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan siswa.  

Pembelajaran menurut Triyanto (2001:380) adalah sebuah proses 

sistematik yang melibatkan hubungan fungsional antar komponen 

pembelajaran. Sobandi (2008:153) menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran 

sebagai suatu sistem akan terlaksana dengan baik bila terjadi adanya interaksi 

antara berbagai komponen dalam pembelajaran. Pembelajaran dipandang 

sebagai suatu sistem yang saling berhubungan antara komponen. Hal ini 

ditegaskan Hamalik (dalam Sobandi, 2008:153) bahwa pembelajaran adalah 

suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pengertian pembelajaran di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah proses pemberian pesan berupa materi yang 

disampaikan oleh guru kepada siswa dengan berbagai pendekatan, strategi, dan 

metode serta diadakannya evaluasi agar tercapai tujuan yang dikehendaki. 

Dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen dan unsur-unsur yang 

saling terkait antara yang satu dengan yang lain, Komponen-komponen 

tersebut mempunyai hubungan fungsional dan saling berikteraksi untuk 

mencapai tujuan yang dikehendaki dalam pembelajaran. Secara lebih rinci, 

unsur-unsur yang terdapat dalam pembelajaran tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 
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a. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan menurut Hamalik (2007:78), merupakan tolok ukur terhadap 

keberhasilan pembelajaran. Karena itu perlu disusun suatu deskripsi tentang 

cara mengukur tingkah laku. Deskripsi itu disusun dalam bentuk deskripsi 

tentang cara mengukur tingkah laku yang dapat diukur, atau tingkah laku yang 

tidak dapat diamati secara langsung. 

Menurut Tyler (dalam Syafii, 2006:29) dikatakan tujuan merupakan 

komponen utama dan pertama dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran 

merupakan kearah mana siswa akan dibawa. Arah belajar siswa merupakan 

sasaran belajar. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran lazim disebut juga 

sasaran pembelajaran.  

Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku 

yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukan bahwa belajar telah 

terjadi ( Gerlach dan Ely dalam Anni, 2006:5). Perumusan tujuan belajar itu 

adalah, yakni hasil belajar yang diinginkan pada diri pembelajar, agak lebih 

rumit untuk diamati dibandingkan dengan tujuan lainnya, karena tujuan 

pembelajaran tidak dapat diukur secara langsung. Tujuan pembelajaran 

merupakan bentuk harapan yang dikomunikasikan melalui pernyataan dengan 

cara menggambarkan perubahan yang diinginkan pada diri pembelajar, yakni 

pertanyaan tentang apa yang diinginkan pada diri pembelajar setelah 

menyelesaikan pengalaman belajar. 

Tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan akan 

memosisikan pada kemampuan siswa dalam suatu kontinum, dari bersifat 
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umum, luas, dan sulit mengukurnya, sampai kepada yang khusus, sempit, 

operasional, dan mudah diukur. Bagi guru pendidikan seni rupa tujuan yang 

bersifat umum perlu digunakan sebagai referensi dalam rangka 

mengembangkan rumusan tujuan yang lebih khusus atau operasional. 

Kelemahan yang sering terjadi adalah guru melupakan tujuan yang lebih umum 

dan luas itu, seperti tujuan pendidikan nasional, dan institusional, atau yang 

dalam kurikulum 2004 dikenal yaitu kompetensi lintas kurikulum dan 

kompetensi tamatan ( Syafii, 2006:31). 

Dari beberapa pendapat mengenai tujuan pembelajaran, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan pembelajaran adalah rumusan sasaran dari kegiatan belajar 

mengajar yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti serangkaian proses 

pembelajaran 

b. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran terkait dengan pertanyaan dengan apa yang kita ajarkan 

oleh guru dan dipelajari oleh siswa dalam konteks tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan. Materi pembelajaran, oleh karena itu disebut isi pelajaran (subject 

content), atau secara sempit disebut sebagai bahan ajar ( Syafii, 2006:31). 

Materi pembelajaran atau bahan ajar menurut Syafii (2006:31) adalah 

pesan yang perlu disampaikan oleh penyelenggara pendidikan kepada peserta 

didik. Oleh karena itu, bentuknya sebagai bahan ajar, materi pembelajaran 

sesungguhnya merupakan bentuk rinci atau terurai dari pokok-pokok materi 

yang diterapkan dalam kurikulum. Bentuk rinci atau terurai dari isi kurikulum 
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ini dapat disampaikan secara sangat rinci, jelas dengan penuh ilustrasi, atau 

sebaliknya dibuat seperlunya saja. Hal tersebut dangat bergantung pada 

bagaimana proses pembelajaran itu dikemas. 

Dari beberapa pendapat mengenai materi pembelajaran, dapat 

disimpulkan bahwa materi pembelajaran adalah pokok-pokok materi  yang 

disusun oleh seorang guru untuk mencapai kompetensi yang akan dicapai. 

Dengan adanya meteri pembelajaran, dapat mempermudah seorang guru dalam 

menyampaikan pelajaran kepada siswa serta siswa dapat dengan mudah 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

c. Metode Pembelajaran 

Metode adalah satu cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan 

tertentu  ( Utomo, 2006:58). Metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2005:740) adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang 

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai 

tujuan yang ditentukan.  

Metode menurut Slameto (2003:82) adalah cara atau jalan yang harus 

dilalui untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Belajar bertujuan untuk mendapat 

pengetahuan, sikap, kecakapan, dan keterampilan, cara-cara yang dipakai itu 

akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan belajar juga akan mempengaruhi belajar.  

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh pengajar dalam 

menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik dalam mencapai 
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tujuan pembelajaran. Pengajar atau guru harus dapat memilih metode yang 

tepat yang disesuaikan dengan materi pelajaran agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Metode pembelajaran mungkin dapat dikatakan tepat untuk suatu 

pelajaran tetapi belum tentu tepat untuk pelajaran lainnya, untuk itu guru 

haruslah pandai dalam memilih dan menggunakan metode-metode 

pembelajaran mana yang akan digunakan dan disesuaikan dengan materi yang 

akan diberikan dan karakteristik siswa ( http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi).

Pemilihan metode dapat dikatakan sebagai salah satu kiat guru. Dengan 

penggunaan metode yang tepat maka pembelajaran menjadi lebih menarik. 

Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memilih metode antara lain 

adalah karakteristik siswa, materi sarana dan waktu pembelajaran. Semua 

metode memiliki keunggulan dan kelemahan. Oleh karena itu, guru perlu 

memilih kesesuaian metode dengan sasaran pembelajaran yang diharapkan. 

Dalam pembelajaran seni rupa guru dapat memanfaatkan metode yang secara 

umum digunakan, misalnya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi, 

disamping metode mencontoh, driil (latihan), memola, dikte (bimbingan 

setahap demi setahap), dan ekspresi bebas ( Syafii.2006:34).   

Dari beberapa pendapat mengenai metode pembelajaran, dapat 

disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh 

seorang guru untuk menciptakan suatu kegiatan pembelajaran menyenangkan 

tercapainya tujuan pembelajaran . 
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d. Media Pembelajaran 

Media menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 726), berarti alat ( 

sarana 0 komunikasi seperti koran majalah, radio, televisi, film, poster, dan 

spanduk yang terletak di antara dua pihak (orang, golongan, dsb). Media 

pembelajaran menurut Santyasa ( 2007:3 ) adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan ( bahan pembelajaran ), sehingga dapat 

merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan 

belajar untuk mencapai tujuan belajar. Selain pernyataan di atas Sudrajat ( 

dalam www.google.com) menyatakan media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat menyalur pesan, dapat merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan 

peserta didik. 

Media pembelajaran menurut Syafii (2006:34) merupakan alat bantu 

guru dalam mengajar, oleh karena itu posisinya juga amat penting. Dalam 

pembelajaran guru dapat memanfaatkan media konvensional seperti papan tulis 

dan kapur dan yang nonkonvensional ( berbasis elektronik ) misalnya 

proyektor. 

Dari beberapa pendapat mengenai media pembelajaran, dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang dapat membatu guru 

dalam kegiatan belajar mengajar yang bertujuan agar materi yang diberikan 

oleh guru mudah dimengerti oleh siswa. 
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e. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran diartikan sebagai pola umum perbuatan guru-siswa 

dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien atau 

keseluruhan aktivitas guru dalam rangka menciptakan suasana pembelajaran 

yang kondusif bagi terciptanya tujuan pembelajaran. Dikatakan pola umum 

karena dalam perwujudannya dimungkinkan adanya variasi, karena diwarnai 

oleh komponen-komponennya ( Raka joni dalam Sugandi, 2006:100). 

Syafii (2006:33) menyatakan bahwa strategi pembelajaran berkenaan 

dengan pertanyaan bagaimana pencapaian sasaran pembelajaran tercapai. 

Pencapaian sasaran atau tujuan pembelajaran sudah barang tentu memerlukan 

upaya-upaya yang sistematik. Oleh karena itu, strategi pembelajaran tidak 

hanya berkenaan dengan metode. Metode merupakan bagian dari strategi 

pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, strategi pembelajaran dapat 

dilakukan dengan mengorganisasikan kelas, materi, dan waktu, memilih 

metode, memanfaatkan media dan sumber belajar. Oleh karena itu dalam 

kegiatan ini guru memerlukan kiat-kiat khusus sehingga pembelajaran dapat 

mencapai sasaran. Kiat dalam mengajar ini lebih bersifat individual, taktik 

perorangan, agar kegiatan mengajar yang dilakukan guru menarik siswa. 

Strategi pembelajaran merupakan rancangan kegiatan pembelajaran agar 

tercapai tujuan pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran merupakan 

salah satu kiat guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam memilih 

strategi pembelajaran, guru perlu memperhatikan karakteristik siswa, materi, 
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sarana, dan waktu pembelajaran. Dengan pemilihan strategi pembelajaran yang 

tepat maka tujuan dari pembelajaran akan tercapai. 

f. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi menurut Syafii (2008:4) merupakan bagian integral proses 

pembelajaran. Oleh karena itu kegiatan ini merupakan keniscayaan yang harus 

dilakukan guru. Hal tersebut dibangun oleh kebutuhan untuk memberikan nilai 

dalam setiap pelajaran, menentukan kenaikan kelas, dan siswa dalam 

mengakhiri suatu program studi. Dalam konteks yang lebih khusus evaluasi 

lebih dikenal dengan istilah penilaian. 

Evaluasi hasil belajar menurut Hamalik (2007:159) adalah keseluruhan 

kegiatan pengukuran (pengumpulan data dan informasi), pengolahan, 

penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil 

belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam 

upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Hasil belajar 

menunjuk pada prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar itu merupakan 

indikator adanya dan derajat perubahan tingkah laku siswa. 

Dalam konteks pembelajaran seni rupa di sekolah ketika guru ingin 

menentukan nilai dalam kegiatan  evaluasi dapat melalui proses pengukuran 

jika aspek atau objek yang dievaluasi memungkinkannya. Strategi asesmen 

kiranya merupakan langkah yang lebih tepat dengan memungkinkan guru seni 

rupa untuk menaksir dengan berbagai cara: tes untuk mengukur aspek 

pengetahuan, penskalaan sikap untuk menaksir kemampuan apresiatif, dan 
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pengamatan untuk menggambarkan kemampuan kreatif, atau cara-cara lainnya 

( Syafii, 2008:4 ). 

Melalui evaluasi pembelajaran, guru dapat melihat keberhasilannya 

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

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

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

lainnya            ( Syafii, 2008:5). 

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi  pembelajaran merupakan tolok 

ukur untuk mengukur kemampuan murid dalam proses dan hasil pembelajaran. 

2.2.1.1 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Pembelajaran 

Faktor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 2005: 312) berarti hal         

(keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya 

sesuatu. Dalam proses belajar juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. 

Menurut Anni (2006:14) dikatakan seperangkat faktor yang memberikan 

kontribusi belajar adalah kondisi eksternal pembelajar. Kondisi internal 

mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh: kondisi psikis, seperti 

kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Sama kompleksnya pada 

kondisi internal adalah kondisi eksternal yang ada di lingkungan pembelajar. 

Beberapa faktor eksternal antara lain variasi dan derajat kesulitan materi 

(stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana 

lingkungan, dan budaya masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan 

hasil belajar. 
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Menurut Slameto (2003:54) dikatakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua 

golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah 

faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor 

ekstern adalah faktor yanag ada diluar individu. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditengok bahwa proses pembelajaran 

akan berjalan dengan baik atau selaras dengan pembelajaran, sehingga tujuan 

dari pembelajaran dapat tercapai. Sebaliknya jika faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul hambatan- 

hambatan dalam proses belajar dan proses pembelajaran akan terganggu. 

2.2.2 Pembelajaran Seni 

Pembelajaran seni menurut Iryanti dan Jazuli (2001:44) pada dasarnya 

merupakan upaya untuk membelajarkan siswa dengan menggunakan seni 

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

materi ajaran, agar siswa yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman baru. Konsep ini sebenarnya merupakan pengembangan dari 

konsep yang diajukan oleh Herbert Read yang terkenal sebagai semboyan 

pendidikan seni untuk anak, yaitu pendidikan melalui seni atau education 

trought art.

Hal serupa pernah dikatakan Syafii (2006:8) bahwa karena pendekatan 

pendidikan melalui seni itu pada dasarnya adalah seni sebagai media atau alat 

untuk mencapai tujuan pendidikan, maka dalam pelaksanaannya lebih 



29

menekankan pada segi proses daripada hasil. Penekanan pada segi proses, tidak 

mengharapkan anak didik pandai menggambar, melukis, atau mematung. 

Sobandi (2008:46) juga berpendapat bahwa pendidikan seni merupakan alat 

untuk menegaskan dan menolak kekeliruan yang terjadi dalam pelaksanaan 

pendidikan dan pembelajaran pada saat ini berorientasi produk, mengabaikan 

proses. 

Seni memiliki fungsi yang dapat langsung dan tak langsung dirasa 

manfaatnya oleh anak. Manfaat yang tidak langsung dirasakan oleh anak 

namun memiliki peran penting bagi kehidupannya adalah seni sebagai media 

pendidikan. Melalui kegiatan seni, seorang anak dapat mengembangkan 

berbagai kemampuan dasar yang dibutuhkannya untuk belajar (Masitah, 

2006:3). Pengetahuan dan pengalaman itu tidak bersifat fungsional atau 

langsung bermanfaat dalam kehidupan nyata, melainkan lebih dari itu, yaitu 

merupakan perpetual grappling (pergulatan terus-menerus) dengan 

pengetahuan yang ada, artinya pergulatan tersebut dipahami sebagai pemikiran 

kritis dan rekontruktif terhadap gagasan yang telah ada sebelumnya. Oleh 

karena itu, bentuk kegiatan seni harus berupa penggalian experience dan 

experiment-expioration (Iryanti dan Jazuli, 2001:44). 

Tujuan pendidikan seni menurut Triyanto (1993:4) adalah untuk 

mengembangkan daya kesadaran dan kepekaan estetik (apresiasi), daya cipta 

(kreativitas), dan memberi kesempatan subjek didik untuk berekspresi. 

Pendidikan seni di sekolah berarti menumbuhkan suasana yang dapat mengacu 

siswa untuk dapat mengembangkan ketiga tujuan tersebut. Kepekaan estetik 
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dapat dikembangkan melalui kegiatan apresiasi. Kegiatan apresiasi menurut 

Triyanto (1993:4) merupakan suatu kegiatan yang bersifat psikologis, artinya 

dalam proses apresiasi segenap potensi kejiwaan seseorang akan terlibat di 

dalamnya. Namun demikian efek lanjutan dari aktivitas itu akan dapat 

mendorong atau membentuk sikap atau perilaku tertentu yang dapat diamati 

gejalanya. Untuk menumbuhkan kemampuan berapresiasi, subjek didik perlu 

dilatih kesadaran estetisnya melalui berbagai kebiasaan melihat, berdialog, dan 

berdiskusi dengan karya seni.  

Kegiatan berkarya seni menurut Triyanto (1993:5) adalah kegiatan 

kreatif. Melalui kegiatan kreatif, anak didik memperoleh latihan dan peluang 

untuk mewujudkan simbol-simbol mengenai diri dan bahkan lingkungannya. 

Dalam hal demikian kegiatan kreatif sangat bertalian dengan kegiatan ekspresi. 

Sementara itu, Kaufan (dalam Ismiyanto, 1999:375) mengemukakan bahwa

sebagai bagian kurikulum sekolah, pendidikan seni  dapat dipandang sebagai 

media imajinasi bagi peserta didik yang pada gilirannya memungkinkan 

peserta didik dapat belajar dan tumbuh melalui kegiatan ekspresi serta 

memungkinkan penyaluran emosi ke dalam bentuk karya yang komunikatif. 

Selain kegiatan kreasi, pendidikan seni juga dilakukan dengan kegiatan 

apresiasi. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan siswa mampu 

mengembangkan kemampuan membuat karya seni dan mampu 

mengembangkan kemampuan persepsi estetis. 

Pendidikan seni mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai media 

dan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu untuk mengembangkan 
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kesadaran atau kepekaan estetik, mengembangkan daya cipta (kreativitas) dan 

mengembangkan kesempatan bagi siswa untuk berekspresi. Menurut Triyanto 

(1993:6) pendidikan kesenian mengarahkan kepada dua hal, yaitu sebagai 

media pendidikan estetik (pengembangan daya apresiasi) dan sebagai media 

pendidikan kreatif (pengembangan daya cipta, imajinasi dan ekspresi). 

Pada dasarnya,  pendidikan seni di sekolah ini tidak mengharapkan 

anak didiknya menjadi seniman, akan tetapi sebagai wahana berekspresi dan 

berimajinasi, berkreasi sekaligus berekreasi. Apabila pada kenyataannya 

menghasilkan siswa yang terampil berkarya seni, seperti halnya seniman, maka 

sesungguhnya hal tersebut merupakan dampak ikutan.  

Seiring dengan pendekatan pendidikan melalui seni, maka proses 

pembelajaran sebaiknya menekankan pada kegiatan eksplorasi dan 

eksperimentasi, proses, proses penemuan, merangsang keingintahuan dan 

sekaligus juga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dapat 

membuat anak didik lebih kreatif dan lebih leluasa dalam mengekspresikan 

imajinasinya dalam karyannya. Pendekatan melalui seni dalam implementasi 

pembelajarannya menekankan pada eksplorasi dan eksperimentasi merangsang 

keingintahuan dan sekaligus menyenangkan bagi anak. Pembelajaran melukis 

dengan berbagai media di sekolah harus diarahkan pada: 1) pengembangan 

ekspresi dan imajinasi pribadi siswa; 2) pembentuk dan pengembangan pribadi 

siswa; 3) pemberian kesempatan yang luas kepada siswa untuk berekspresi dan 

berimajinasi lewat aktivitas-aktivitas seni yang mampu mengungkapkan 

pengalaman yang telah diperoleh siswa. 



32

Bertolok dari  pendapat-pendapat di atas,  dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan seni diberikan di sekolah karena keunikan perannya yang tak 

mampu diemban oleh mata pelajaran lain. Keunikan tersebut memberikan 

pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berimajinasi dan berekspresi 

melalui pendekatan pendidikan melalui seni.  

2.2.3. Seni Lukis dan Medianya 

Salah satu bentuk seni rupa adalah seni lukis. Ada beberapa pengertian seni 

lukis yang dapat di ambil sebagai bahan rujukan. Menurut Pringgodigdo dan 

Sudarso (dalam Susanto 2002:71) disebutkan melukis ialah penggambaran 

pada bidang dua dimensi berupa hasil pencampuran warna yang mengandung 

maksud, pengungkapan atau pengucapan pengalaman artistik yang ditampilkan 

dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna. 

Seni lukis adalah salah satu cabang seni rupa yang digunakan untuk 

mengungkapkan pengalaman estetis seseorang dengan menggunakan media 

seni rupa. Jadi seni lukis adalah ungkapan pengalaman estetik yang 

diwujudkan dalam bentuk dua dimensional( Kartika, 2004:56). 

Melukis merupakan kegiatan mengekspresikan jiwa pelukisnya melalui 

media ungkap dan teknik penggarapannya berdasarkan prinsip-prinsip seni 

rupa. Seni lukis adalah hasil karya yang merupakan curahan cita rasa subjek 

pencipta dengan menggunakan media karya yang berupa garis, bidang, warna, 

tekstur, volume, dan ruang dalam bidang dua dimensi (Sukimin & Sutandur, 

2007: 6).  
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Secara teknik seni lukis merupakan tebaran pigmen atau warna cair 

pada permukaan bidang datar (kanvas, panel, dinding,kertas) untuk 

menghasilkan sensasi atau ilusi ruangan,gerakan, tekstur, bentuk sama baiknya 

dengan tekanan yang dihasilkan kombinasi unsur-unsur tersebut. Tentu saja hal 

itu dapat dimengerti, karena alat teknis tersebut dapat mengekspesikan emosi, 

ekspresi, simbol, keragaman dan nilai-nilai lain yang bersifat subjektif. Dapat 

disimpulkan bahwa seni lukis merupakan bahasa ungkapan dari pengalaman 

estetis guna mengungkapkan perasaan, mengekspresikan emosi seseorang 

melalui ungkapan unsur-unsur dan prisip-prinsip rupa. 

Sebagai karya, seni lukis memerlukan media untuk memproduksinya. 

Apa yang dimaksud dengan media dalam seni lukis dapat dijelaskan sebagai 

berikut. Dalam buku (Aryo Sunaryo:2010,29) Media ialah bahan, alat, dan 

teknik yang digunakan untuk memproduksi karya seni rupa.Yang dimaksud 

media dalam melukis atau berkarya seni lukis ialah bahan dan alat  beserta 

perlengkapannya yang digunakan untuk berkarya. Media untuk melukis bisa 

bermacam-macam. Sebagian medianya berupa bahan-bahan atau alat kering, 

misalnya krayon atau pastel. Yang lain, seperti cat, memerlukan bahan 

pengencer. Media yang digunakan didalam penelitian ini digunakan alat, bahan 

dan teknik. Dalam pengertian media melukis terkait dengan persoalan teknik 

dalam melukis ada sejumlah teknik yang digunakan, teknik tersebut adalah 

sebagai berikut : 
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a. Melukis dengan Tarikan Benang 

Bahan dan alat yang diperlukan dalam melukis dengan teknik tarikan benang , 

meliputi : benang kasur, pewarna, kertas gambar, tempat pewarna,kuas. 

Prosedur melukis dengan tarikan benang meliputi : Menyiapkan adonan 

pewarna seperti pada proses batik sederhana. Kemudian ambil benang kasur 

sepanjang 40-45cm. Celupkan sebagian besar benang tersebut pada larutan 

pewarna. Kalau larutan pewarna dirasakan terlalu banyak menempel pada 

benang, maka akan mengakibatkan hasil yang kurang memuaskan.  

Benang diletakkan pada kertas yang sudah di letakkan diatas meja. Letak 

benang bisa diatur atau bebas tergantung pembuat. Ujung benang yang tidak 

terkena warna harus ada diluar bidang kertas. Kemudian kertas dilipat menjadi 

dua, tekan lipatan kertas tersebut jangan sampai benang lepas . Benang di tarik 

perlahan-lahan ke arah luar lipatan kertas. Kertas dibuka secara perlahan-lahan 

dan jadilah lukisan tarikan benang. Jika ingin menampilkan warna yang 

banyak, celupkan benang dalam berbagai warna dalam satu tarikan, agar 

menghasilkan warna yang indah. 

b. Melukis dengan Tetesan Lilin dan Tinta Warna 

Melukis dengan tetesan lilin dan tinta warna memerlukan bahan dan alat yaitu 

lilin, kertas, cat poster, kuas. Proses pembuatannya meliputi : Meneteskan lilin 

diatas kertas terserah pembuat sesuai dengan imajinasi mereka. Setelah lilin 

kering, tambahkan cat poster dengan gambar atau corak sesuai keinginan 
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pembuat. Lilin dan cat poster akan terpisah karena sifat lilin yang berminyak 

dengan cat yang mengandung air tidak bisa menyatu. 

c. Melukis dengan Krayon 

Krayon atau pastel merupakan media menggambar yang berupa batangan padat 

seperti kapur dalam berbagai macam warna, mengandung bahan lilin atau 

minyak. Media ini umumnya sangat disukai anak-anak, karena warna-

warnanya yang cemerlang dan aman tidak beracun.Melukis dengan crayon 

diatas kertas, dapat menggunakan pensil tipis-tipis terlebih dahulu, dapat pula 

langsung menggoreskan crayon ke atas kertas gambar.Setelah lukisan 

menggunakan crayon jadi, dapat ditambahkan pilox clear agar lukisan anak 

menjadi mengkilap. 

d. Melukis dengan Krayon dan Cat Air  (Melukis Mixmedia) 

Krayon atau pastel berwujud seperti batangan kapur warna-warni. Bahan 

krayon mengandung lilin.  biasanya salah satu ujungnya berbentuk lancip. 

Bahan pastel sangat mirip dengan kapur tetapi warna-warnanya sangat pekat. 

Tetapi ada pastel yang mengandung minyak, namanya oilpastel. Pastel jenis ini 

dapat  memempel kuat pada kertas. Selain itu, oilpastel dapat dibasuh dengan 

cairan terpentin sehingga menjadi luntur memberikan efek seperti lukisan cat 

air. Cara menggunakan krayon maupun pastel/ oilpastel umumnya tinggal 

digoreskan pada kertas. 
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Dalam melukis, mencampurkan medium satu dengan yang lain seringkali 

menghasilkan efek-efek rupa yang menarik, teristimewa bila menggunakan 

campuran crayon atau pastel berminyak dengan cat air atau tinta. Media krayon 

atau pastel menolak cat air atau tinta, karena itu dapat menciptakan tekstur 

yang menarik. Paduannya memberikan efek khusus dan memberikan rasa 

keindahan sendiri. Cara ini sesungguhnya pada dasarnya sama dengan proses 

membatik, yakni dengan teknik celup-rintang warna. Cara demikian disebut 

juga melukis menggunakan mixmedia painting. 

2.3. Berkarya Seni Lukis sebagai Respon dan Hasil Pembelajarannya 

2.3.1.  Stimulus dan Respons dalam Berkarya Seni Lukis 

Teori belajar koneksionisme adalah teori yang ditemukan dan dikembangkan 

oleh Edward Lee Thorndike (1874-1949) berdasarkan yang ia lakukan pada 

tahun 1890-an. Teorinya dikenal sebagai connectionism (pertautan, pertalian) 

karena dia berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses “stamping in” 

(diingat), forming, hubungan antara Stimulus dan Respons.Menurut Thorndike, 

belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus  yaitu apa 

saja dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan atau 

hal-hal lain yang dapat diterapkan melalui alat indera.

Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika 

belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan atau gerakan/tindakan. 

Stimulus dan respon merupakan upaya secara metodologis untuk mengaktifkan 

siswa secara utuh dan menyeluruh baik pikiran, perasaan dan perilaku 
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(perbuatan). Salah satu indikadasi keberhasilan belajar terletak pada kualitas 

respon yang dilakukan siswa terhadap stimulus yang diterima dari guru. Seperti 

halnya stimulus pembelajaran melukis dengan berbagai media lukis meliputi: 

melukis dengan tarikan benang, melukis dengan tetesan lilin dan cat poster, 

melukis dengan krayon, dan melukis mixmedia dengan krayon, cat air, dan 

pasta. Setelah pembelajaran diberikan kepada siswa, dapat dilihat respons 

siswa ketika proses pembuatan karya dan respons melihat hasilnya, siswa 

mengalami perasaan senang, sedih, atau takut. 

2.3.2. Karya lukis sebagai hasil pembelajaran siswa 

Pembelajaran seni rupa jenjang SLB berkarya seni mencakup menghasilkan  

karya seni melalui kegiatan eksplorasi dan eksperimen dalam mengolah 

gagasan/ konsep, bentuk, dan media teknik, dengan mengambil unsur-unsur 

dari berbagai bentuk seni tradisi maupun modern. Berdasarkan pendapat di 

atas, diketahui bahwa kategori praktik seni rupa lebih diarahkan ke 

menghasilkan karya seni rupa. Dalam berkarya, pengalaman estetis peserta 

didik menekankan pada aspek estetik dan kekuatan ekspresi dan imajinasi 

siswa melalui kegiatan berkarya seni. Berkaitan dengan hal ini, Sudarmaji 

dalam Ismiyanto (2007:2), mengemukakan beberapa pengalaman yang 

memacu kreativitas peserta didik dalam berkarya seni rupa misalnya 

menggambar, melukis, mematung, membatik dan seterusnya; sebagai proses 

berekspresi dengan media garis, bidang dan warna. Dari berbagai pengalaman 

kreatif dalam pembelajaran seni rupa yang memanfatkan garis, bidang dan 
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warna, salah satu pengalaman berkarya seni yang dapat melatih kreativitas 

peserta didik adalah proses berekspresi melalui seni lukis. 

Seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa. Lukisan (karya 

lukis) adalah karya seni yang proses pembuatannya dilakukan dengan 

memulaskan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet atau peralatan lain, yaitu 

memulaskan berbagai warna dan nuansa gradasi warna, dengan kedalaman 

warna tertentu juga komposisi warna tertentu dari bahan warna pigmen warna 

dalam pelarut (atau medium) dan gen pengikat (lem) untuk pengencer air, gen 

pegikat berupa minyak linen untuk cat minyak dengan pengencer terpenthin, 

pada permukaan (penyangga) seperti kertas, kanvas, atau dinding (Wikipedia, 

2012). 

Menurut fungsinya, karya seni lukis dapat digolongkan ke dalam karya 

seni rupa murni dan terapan. Karya seni rupa murni adalah karya seni rupa 

yang dibuat semata-mata untuk memenuhi kebutuhan artistik, sedangkan seni 

terapan adalah karya seni rupa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan praktis 

(Rondhi dan Sumartono, 2002:13). Dengan demikian, karya seni lukis dapat 

difungsikan sebagai karya seni murni ataupun terapan. Dalam pembelajaran 

seni rupa, praktik seni lukis dapat diberikan kepada peserta didik sebagai 

sarana berekspresi dan berimajinasi yang hasilnya dapat digolongkan sebagai 

karya seni rupa murni (hanya untuk media ekspresi) atau karya seni rupa 

terapan (diterapkan pada benda pakai). 

Seni lukis sebagai hasil pembelajaran, dinilai berdasarkan beberapa hal, 

diantaranyaide/ gagasan, pemanfaatan media dan teknik, tata susunan unsur-
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unsur seni rupa, prinsip dasar berkarya seni rupa, makna ekspresi dan imajinasi 

dalam hasil karya. 

2.3.3 Unsur-unsur dan Prinsip dalam Seni Rupa 

2.3.3.1 Unsur- Unsur dalam Seni Rupa

Menurut Syafii (2006:235) unsur adalah bagian terkecil dari sesuatu yang 

membentuk kesatuan sistem. Menurut Margono (2010:141) unsur seni rupa 

adalah unsur-unsur visual yang dapat dilihat wujudnya yang digunakan untuk 

membentuk karya seni. Wujud atau unsur-unsur seni rupa tersebut berupa titik, 

garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, nada gelap-terang, dan ruang. Dalam 

proses penciptaan karya seni rupa selalu berhubungan dengan unsur-unsur seni 

rupa, karena dengan unsur-unsur seni rupa inilah sebuah karya diciptakan. 

Berikut ini masing-masing unsur akan dijelaskan lebih lanjut. 

2.3.3.1.1Titik

Menurut Bates (dalam Sunaryo, 2002:7) titik atau noktah (spot) sebagai unsur 

yang paling sederhana. Sebuah noktah terjadi ketika sekali sentuhan alat atau 

kuas bertinta menimbulkan jejak pada kertas. Bagaimanapun sebuah titik atau 

noktah, terlebih bila dicermati dan dibesarkan, sesungguhnya noktah tersebut 

memiliki raut. Raut sebuah titik dalam besaran tertentu mungkin berbentuk 

lingkarang atau bulatan. Noktah lebih beragam rautnya (Sunaryo, 2002:7).  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa titik adalah unsur seni 
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rupa yang terjadi sekali sentuhan alat bertinta sehingga meninggalkan jejak 

pada kertas. 

2.3.3.1.2. Garis 

Menurut Sunaryo (2002:7) garis adalah tanda atau markah yang memanjang 

pada sauatu permukaan; batas suatu bidang atau permukaan, bentuk atau 

warna; dan sifat yang melekat pada objek memanjang. Ditinjau dari segi 

jenisnya, terdapat garis lurus, garis lengkung, garis tekuk atau zigzag. Dari 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa garis adalah tanda yang digoreskan 

dari titik yang bergerak memanjang. 

2.3.3.1.3. Raut

Menurut Sunaryo (2002:10) raut merupakan perwujudan yang dikelilingi oleh 

kontur, baik untuk menyatakan suatu yang pipih dan datar, seperti pada bidang, 

maupun yang padat bervolume, seperti pada gumpal atau gempal. Tetapi raut 

juga dapat terbentuk oleh sapuan-sapuan bidang warna. Menurut Wong (dalam 

Sunaryo, 2002:10) dari segi perwujudannya, raut dapat dibedakan menjadi raut 

geometris, raut organis, raut bersudut banyak, dan raut tak beraturan. Dari 

beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa raut adalah perwujudan 

yang tercipta dari unsur garis yang dilingkup dengan keluasan tertentu 

sehingga tecipta suatu bidang. 
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2.3.3.1.4 Warna

Menurut Sunaryo (2002:12) warna adalah kualitas rupa yang digunakan untuk 

membedakan dua objek yang identik bentuk, ukuran, dan nilai gelap terang. 

Warna yang bersumber dari cahaya disebut warna aditif. Contohnya adalah 

warna-warna yang dipancarkan oleh televisi dan sign lamp. Sedangkan warna-

warna pada benda, dedaunan, teksil, lukisan atau cat termasuk warna pigmen, 

yakni butiran-butiran halus bahan warna. Warna-warna pigmen disebut warna 

subtraktif. Jenis warna diklasifikasikan ke dalam jenis warna primer, sekunder, 

dan tersier. Warna primer adalah waran yang tidak diperoleh dari pencampuran 

warna lain. Warna sekunder adalah pencampuran antara kedua warna primer. 

Sedangkan warna tersier adalah pencampuran ketiga unsur warna primer 

(Sunaryo, 2002:13).  

2.3.3.1.5. Tekstur

Menurut Sunaryo (2002:17) tekstur (texture) atau barik ialah sifat permukaan. 

Tekstur dibedakan antara tekstur nyata dengan tekstur semu. Tekstur nyata, 

atau disebut pula tekstur aktual menunjukan adanya kesamaan antara kesan 

yang diperoleh dari hasil penglihatan dengan rabaan. Pada tekstur semu atau 

tekstur ilusi, tidak diperoleh kesan yang sama anatra hasil penglihatan dengan 

rabaan. 

 Dapat disimpulkan bahwa tekstur adalah  sifat permukaan suatu benda 

memiliki kesan halus dan kasar, tekstur dibedakan tekstur semu dan tekstur 
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nyata. Tekstur semu  dapat dilihat tetapi tidak dapat dirasakan dengan rabaan, 

sedangkan tekstur nyata dapat dilihat  dan dapat dirasakan dengan  rabaan. 

2.3.3.1.6. Gelap Terang

Menurut Sunaryo ( 2002:19) unsur rupa gelap terang juga disebut nada. Ada 

pula yang menyebut unsur rupa cahaya. Cahaya menghasilkan bayangan 

dengan keanekaragaman kepekatannya, serta menerpa pada bagian benda-

benda sehingga tampak terang. Ungkapan gelap-terang sebagai hubungan 

pencahayaan dan bayangan dinyatakan dengan gradasi mulai dari yang paling 

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

untuk bagian yang sangat gelap.  

 Dapat disimpulkan bahwa gelap terang adalah  keadaan dimana suatu 

benda terlihat gelap dikarenakan benda tidak terkena cahaya dan benda terlihat 

terang dikarenakan benda tersebut terkena cahaya.  

2.3.3.1.7 Ruang  

Menurut Sunaryo (2002:21) ruang adalah “ unsur atau daerah yang 

mengelilingi sosok bentuknya”. Ruang sebenarnya tak terbatas, dapat kosong, 

terisi sebagian, atau dapat pula terisi penuh. Menurut Margono dan Aziz 

(2010:142)  dalam seni bangunan, ruang terbentuk atas dua atau beberapa 

dinding yang berjarak. Ruang juga bias berupa rongga yang terdapat dalam 

seni patung. Ruang di alam nyata dinamakan ruang nyata. Ruang yang 

diwujudkan dalam gambar dinamakan ruang khayalan (imajiner). Kesan ruang 
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tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan perspektif, gelap terang, dan 

warna. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai ruang, dapat disimpulkan 

bahwa ruang adalah berupakan dinding-dinding yang melingkup dan 

membentuk suatu rongga. 

Dapat disimpulkan unsur-unsur dalam seni rupa meliputi titik, garis, raut, 

warna, tekstur, gelap terang, dan ruang. 

2.3.3.2 Prinsip- Prinsip dalam Seni Rupa 

2.3.3.2.1. Kesatuan (Unity) 

Kesatuan (unity) merupakan prinsip pengoarganisasian unsur rupa yang paling 

mendasar. Menurut Sunaryo (2002: 31) prinsip kesatuan tidak dilihat setara 

dengan prinsip-prinsip yang lain, karena sesungguhnya kesatuan diperoleh 

dengan terpenuhnya prinsip-prinsip yang lain.  

2.3.3.2.2. Keserasian 

Menurut Sunaryo (2002:32) keserasian dalah prinsip yang mempertimbangkan 

keselaran dan keserasian antara bagian dalam suatu keseluruhan sehingga 

cocok satu dengan yang lain dan terdapat keterpaduan yang tidak saling 

bertentangan.. 

2.3.3.2.3 Irama  

Irama (rhythm) merupakan pengaturan unsur atau unsur rupa secara berulangan 

dan berkelanjutan, sehingga bentuk yang tercipta memiliki kesatuan arah dan 
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gerak yang membangkitkan keterpaduan bagian-bagiannya (Sunaryo, 2002: 

35). Senada dengan itu, Kartika (2007: 44) menyatakan bahwa irama 

merupakan pengulangan unsur-unsur pendukung karya seni.  

 Irama dibedakan menjadi beberapa jenis yakni irama repetitif, irama 

alternatif, irama progresif, dan Feldan (dalam Sunaryo, 2002: 35) 

menambahkannya dengan jenis irama flowing. 

2.3.3.2.4 Dominasi 

Menurut Sunaryo (2002:35) Dominasi adalah pengaturan peran atau 

penonjolan bagian tertentu atas bagian lainnya dalam suatu keseluruhan. 

Dominasi dalam suatu karya dapat diciptakan melalui: (1) pengelompokan 

bagian, (2) pengaturan arah, (3) kontras atau perbedaan, dan (4) perkecualian. 

Dengan adanya dominasi, perulangan yang seragam akan terhindar dari irama 

yang menjemukan. 

2.3.3.2.5 Keseimbangan

Menurut Sunaryo (2002:39) keseimbangan merupakan prinsip rupa yang 

berkaitan dengan pengaturan bobot akibat gaya berat dan letak bagian-

bagiannya, sehingga susunan dalam keadaan seimbang. Menurut Margono dan 

Aziz (2010:143)  keseimbangan adalah kesan yang dapat memberikan rasa 

mapan (tidak disalah satu sisi) sehingga tidak ada ketimpangan dalam 

penempatan unsur-unsur rupa. Beberapa bentuk keseimbangan dibedakan 

menjadi tiga yaitu (1) keseimbangan simetris (2) keseimbangan asimetris dan 
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(3) kesimbangan radial. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai 

keseimbangan, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan adalah kesan tidak 

berat sebelah sisi dalam pengaturan bobot dan latak bagian unsur-unsur rupa. 

2.3.3.2.6 Proporsi 

Menurut Sunaryo (2002:40) kesebandingan atau proporsi adalahhubungan 

antar bagian terhadap keseluruhan. Menurut Margono dan Aziz (2010:144) 

proporsi adalah kesan kesebandingan yang ideal antara unsur yang satu dengan 

unsur yang lainnya dalam satu kesatuan unsur rupa. Berdasarkan beberapa 

pendapat mengenai proporsi, dapat disimpulkan bahwa proporsi adalah 

kesebandingan ukuran satu dengan ukuran lain bertujuan agar menampilkan 

keseluruhan unsur rupa yang harmonis. 

 Dapat disimpulkan bahwa, prinsip-prinsip dalam seni rupa meliputi 

kesatuan, keserasian,irama, dominasi, keseimbangan, dan proporsi. 

2.3.4. Karakteristik Gambar Anak 

   Bastomi (1983:51) periodisasi perkembangan seni rupa anak-anak 

terbagi seperti dibawah ini: 

1.Masa coreng- moreng, pada umur 2-3 tahun 

Permulaan bagi anak-anak berekspresi lewat garis-garis. Hasil coreng-

moreng ini sepintas lalu ujudnya menyerupai benang kusut atau cakar 

ayam, namun demikian coretan anak-anak sangat berharga bagi anak-

anak dalam pertumbuhannya. Coreng-moreng itu dibuat dengan 
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sungguh-sungguh dan penuh dengan kejujuran serta murni dari lubuk 

hatinya. Anak seumur itu merupakan masa yang sebaik-baiknya untuk 

melatih ketrampilan tangannya sebagai persiapan belajar melukis. Lama 

kelamaan anak makin menguasai gerak tangannya,hal ini kelihatan 

pada garis-garis yang dihasilkan olehnya nampak makin terarah dan 

dapat menempatkan garis-garis itu pada bidang gambar. Pada masa 

coreng-moreng anak-anak biasanya menempatkan gambar pada bidang 

gambar bagian tengah atau pinggir, sehingga bidang gambar tidak dapat 

dipenuhi. Kenyataan itu tidak memberi alasan, bahwa anak tidak dapat 

memenuhi bidang gambar, tetapi anak-anak menganggap, bahwa 

gambarnya memang sudah selesai, bidang gambar tidak perlu dipenuhi.  

 Perkembangan masa coreng-moreng berikutnya dari bentuk- 

bentuk goresan yang berupa benang kusut kemudian meningkat kearah 

bentuk-bentuk lingkaran , bulat telur, persegi dan bentuk-bentuk yang 

aneh. Pada saat inilah anak mulai memberi kan nama goresannya. Garis 

yang tidak terkendalikan menjadi bentuk –bentuk sebagai pernyataan 

batinnya. Perbuatan tersebut merupakan pangalaman imajinatif. Semua 

bentuk goresan yang dihasilkan pada masa coreng-moreng adalah 

kejadian dari unsur-unsur garis yang bersinambungan tanpa ada yang 

putus-putus, sehingga memberi kesan ekspresif pada gambar tersebut. 
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2.Masa Prabagan, pada umur 3-4 tahun 

Pada masa ini anak mampu mengendalikan gerak tangannya, garis-garis 

yang dihasilkan mulai terarah,tidak lagi berupa garis-garis ribut, tetapi 

menjadi garis-garis yang lebih esensial, walaupun mereka belum 

menemukan bentuk bentuk yang tepat. Fantasi anak-anak mulai 

beruntun, mereka banyak mecoba membuat lingkaran, segi tiga, segi 

empat kemudian bentuk itu digabung –gabungkan sebagai usaha 

menyatakan maksudnya. Bentuk-bentuk itu merupakan gambar bagan 

yaitu simbol-simbol yang tidak mendetail, yang mereka lukiskan 

bagian-bagian yang mereka anggap penting terutama bagian-bagian 

yang menarik baginya. Anak suka melukiskan benda-benda yang 

bergerak, bersuara dan berwarna menyolok. Apabila anak-anak 

melukiskan orang maka unsur-unsurnya terdiri dari bulatan dan garis- 

garis. Bulatan sebagai simbol kepala, sedangkan garis-garis adalah 

simbol tangan dan kaki. Kepala dianggap bagian penting, sedangkan 

tangan dan kaki adalah bagian yang bergerak. Bagian-bagian seperti 

leher, jari tangan dan kaki dianggapnya bagian yang tidak penting, 

maka tidak dituliskan. 

3.Masa bagan simbolis (pada umur 4-6 tahun) 

Pada  masa ini kemampuan anak dalam membuat simbol-simbol 

menjadi makin kuat dan makin jelas, sehingga hasilnya makin mudah 

dimengerti oleh orang lain. Anak-anak mulai pandai membuat bentuk-
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bentuk persegi dan lingkaran. Mereka mulai mengadakan hubungan 

dengan dunia luar, sifat egosentris mulai berkurang, mereka mulai 

tertarik pada alam sekitar dan benda benda bergerak maupun yang 

bersuara. Oleh karena itu obyek yang digambar biasanya pemandangan 

alam, mobil atau orang-orang yang sedang bekerja. Apabila mereka 

melukiskan gunung, maka bentuknya terdiri dari dua buah segitiga itu 

diberi lingkaran atau lengkungan sebagai simbol matahari. Lukisan 

anak-anak pasa masa bagan simbolis ini dapat dibedakan antara hasil 

karya anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak laki-laki biasanya 

suka melukiskan benda bergerak dan bersuara seperti mobil, pesawat 

terbang dan sebagainya.apalagi melukiskan gunung dipilihnya gunung 

yang sedang meletus. Anak-anak perempuan biasanya suka melukiskan 

bunga atau rumah. Itu semua sesuai dengan jiwa mereka masing-

masing bahwa anak laki-laki lebih dinamis dari pada anak perempuan. 

Lukisan mobil yang dibuat oleh anak-anak tentu dilengkapi dengan 

asap yang mengepul dan suara yang menderu. Suara mobil disimbolkan 

berupa garis yang melingkar-lingkar sekaligus sebagai simbol asap 

mobil. Anak-anak perempuan yang melukiskan pot bunga 

mengutamakan bunganya, sedangkan potnya tidak tentu dilukiskan 

karena dianggap tidak penting. Pengalaman ruang yang masih 

sederhana diwujudkan dalam bentuk garis dasar. Segala sesuatu 

diletakkan vertikal diatas garis dasar. Jika garis dasar tersebut 

berkedudukan miring terhadap bidang gambar maka bentuk-bentuk di 
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atas garis dasar itu menjadi miring pula misalnya lukisan sebuah rumah 

di atas gunung, maka kedudukan rumah itu dilukiskan vertikal terhadap 

garis gunung, sehingga kedudukan rumah itu terhadap bidang gambar 

dan terhadap gunung menjadi miring. Bentuk semacam ini disebut 

folding over. Satu hal lagi yang menarik yaitu adanya sifat tembus, 

misalnya jika anak menggambar sebuah rumah yang terlihat dari luar, 

maka isi rumah akan tergambar pula. Sifat lukisan semacam itu disebut 

“X-ray picture”. Anak-anak berumur 4-6 tahun biasanya berada di 

Taman Kanak-Kanak. Oleh karenanya pada masa itulah pendidikan 

seni rupa untuk anak-anak mulai dikembangkan. 

4.Masa analisa realistis, pada umur 6-7 tahun. 

Anak-anak yang berumur 6-7 tahun disebut pula anak masa sekolah 

artinya anak itu telah masak mengadakan hubungan dengan orang lain, 

tidak egosentris lagi, iya mau menerima pendapat orang lain. 

Tanggapan terhadap benda-benda tidak lagi global, tetapi sudah mulai 

cermat sampai pada bagian-bagiannya. Ia mulai tahu pada dirinya 

dalam hubungannya dengan lingkungan atau alam sekitarnya, walaupun 

penemuan konsep tentang manusia dan alam sekitarnya masih berubah-

ubah. Dengan demikian pengamatannya terhadap benda-benda menurut 

realitanya dan telah dianalisis menurut bagian-bagiannya.Tanggapan 

terhadap benda-benda tidak lagi menurut yang mereka mengerti tetapi 

menurut yang mereka lihat. Pada masa-masa sebelumnya anak-anak 
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jika melukiskan orang yang sedang menyapu,tangan yang dilukis hanya 

sebuah saja yaitu tangan yang untuk menyapu. Pada masa ini dua buah 

tangan orang yang menyapu tadi sudah dilukiskan semuanya, bahkan 

dilukiskan pula sepuluh jarinya. Anak-anak melukiskan kucing sedang 

makan tikus pada perut kucing tidak lagi terdapat gambar tikus karena 

anak sudah dapat menganalisa, bahwa tikus yang dimakan kucing telah 

mati, maka bentuk tikus tidak perlu dilukiskan lagi karena tidak 

nampak dari luar perut kucing. Pada umumnya anak suka melukiskan 

alam sekitar, misalnya sawah, rumah dengan pohon-pohonan, bunga-

bunganan di halaman, binatang piaraan dan lain-lain. Hasilnya 

menampakkan, bahwa anak telah mempunyai maksud dan lukisan itu 

merupakan suatu cerita, misalnya layang-layang, mengendarai motor 

dan sebagainya. Pada masa sebelumnya anak membubuhkan warna atas 

dasar desakan emosi, tetapi sekarang sudah mulai mencoba 

menghubungkan warna dengan realita, misalnya daun berwarna hijau, 

dilukiskan dengan warna hijau pula. 

5.Masa permulaan realisme, pada umur 8-9 tahun 

Anak umur 9 tahun telah mengenal jarak dan ruang. Mereka telah dapat 

memperkirakan antara yang dekat dengan yang jauh. Anak telah 

mempunyai tanggapan, bahwa benda-benda yang jauh letaknya nampak 

tidak jelas dan menjadi kecil ukurannya. Hal ini menunjukan, bahwa 

anak-anak telah mengenal gejala-gejala perspektif. Anak umur 8-9 
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tahun jika melukiskan benda tentu berusaha agar hasilnya kelihatan 

tepat seperti kenyataan bendanya. 

6.Masa realisme semu, pada umur 10-13 tahun 

Anak makin kritis setelah mencapai umur 10 tahun, Mereka tidak mau 

menerima hal-hal yang khayal atau yang fantastis, apalagi yang tidak 

masuk akal. Mulai umur 10 tahun anak telah mengenal perspektif, 

mereka kurang menyukai lukisan ekspresif apalagi yang abstrak. Pada 

masa ini intelegensi anak makin berkembang. Padanya ada pendekatan 

realistis terhadap alam sekitar, walaupun belum sebaik dan dengan 

kesadaran sepenuhnya seperti orang dewasa.Tingkah laku mereka 

nampak gelisah, banyak bergerak dan banyak hal yang ingin diketahui. 

Ada gejala suka membentuk  kelompok sebagai manifestasi 

kesadarannya akan perlunya kerjasama. Periodisasi tersebut di atas 

seperti periodisasi menurut Lowen-feld yang merupakan penggolongan 

gambar anak-anak yang didasarkan atas perkembangannya.  

2.4 Anak Tunarungu 

Banyak istilah untuk anak yang mengalami kelainan pendengaran, misalnya 

dengan istilah: “Tuli bisu, tunawicara, cacat dengar, kurang dengar ataupun 

tunarungu”. Istilah- istilah dan pandangan tersebut tidak semuanya benar, 

sebab pengertiannya masih kabur dan tidak menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya. Istilah yang sekarang lazim digunakan di dunia pendidikan 
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khususnya pendidikan luar biasa adalah tunarungu. Tunarungu merupakan 

istilah yang digunakan untuk menunjukan keadaan kehilangan pendengaran 

yang dialami seseorang. Orang atau anak dikatakan tunarungu apabila ia tidak 

mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. 

Berbagai batasan telah dikemukakan oleh berbagai ahli tentang pengertian 

tunarungu atau dalam bahasa asingnya “Hearing impairment” yang meliputi 

The deaf (tuli) dan Hard of Hearing (kurang dengar). Menurut salim(dalam 

Somantri, 2006:93) anak tunarungu adalah anak yang kekurangan atau 

kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak 

berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran sehingga ia mengalami 

hambatan dalam perkembangan bahasanya. 

Secara umum tunarungu digolongkan ke dalam bagian tuli dan kurang 

dengar. Orang tuli adalah seseorang yang kehilangan kemampuan mendengar 

sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, baik 

memakai ataupun tidak memakai alat bantu mendengar. Sedangkan seseorang 

yang kurang dengar adalah seseorang yang biasanya dengan menggunakan alat 

bantu mendengar, sisa pendengaranya cukup memungknkan keberhasilan 

proses informasi bahasa melalui pendengarannya. SelanjutnyaEfendi (2006:57) 

mengemukakan bahwa anak tunarungu adalah anak yang dalam proses 

mendengar terdapat satu atau lebih organ telinga mengalami gangguan atau 

kerusakan disebabkan penyakit, kecelakaan, atau sebab lainnya yang tidak 

diketahui sehingga organ tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan 

baik. 
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Berdasarkan beberapa batasan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa pengertian tunarungu adalah seseorang yang 

mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian 

atau seluruhnya yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau 

seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat 

pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap 

kehidupannya secara kompleks. 

2.4.1 Klasifikasi dan Jenis-jenis Ketunarunguan 

Pada umumnya klasifikasi anak tunarungu dibagi atas dua golongan atau 

kelompok besar, yaitu tuli dan kurang dengar. Tujuan pendidikan anak-anak 

kelainan pendengaran dapat diklasifikasikan sesuai dengan singkat kehilangan 

pendengarannya. Menurut beberapa ahli anak tunarungu diklasifikasikan sesuai 

dengan tujuan dan kepentingan masing-masing. Akan tetapi semua itu tidak 

mengurangi substansi makna dari pengertian anak tunarungu tersebut. 

Menurut Sadja’ah (2005: 70) tunarungu dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1) Taraf pendengaran secara etiologi dibagi menjadi dua kelompok yaitu:  

a) Gangguan pendengaran endogen 

b)Gangguan pendengaran eksogen 

2) Taraf pendengaran secara anatomis fisiologis dikelompokan menjadi: 

a) Gangguan pendengaran konduktif 

b)Gangguan pendengaran persyarafan ( sensorineural ) 
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Sedangkan Kirk (dalam Mohammad Efendi, 2006 : 58) menyatakan 

bahwa klasifikasi ketunarunguan juga dapat ditinjau dari waktu terjadinya 

ketunarunguan, yaitu : 

1) Anak tunarungu pre-lingual

Adalah anak yang lahir dengan kelainan pendengaran atau kehilangan 

pendengarannya pada masa kanak-kanak sebelum bahasa dan bicaranya 

terbentuk. Jenjang ketunarunguan yang dibawa sejak lahir, atau diperoleh 

pada masa kanak-kanak sebelum bahasa dan bicaranya terbentuk, ada 

kecenderungan termasuk dalam kategori tunarungu berat. 

2) Anak tunarungu post-lingual

Adalah anak yang lair dengan pendengaran normal, namun setelah 

mencapai usia dimana anak sudah memahami suatu percakapan tiba-tiba 

mengalami kehilangan ketajaman pendengaran. Jenjang ketunarunguan 

yang diperoleh setelah anak memahami percakapan atau bahasa dan 

bicaranya sudah terbentuk, ada kecenderungan termasuk dalam kategori 

tunarungu sedang atau ringan. 

Ahli lain yaitu Efendi(2006: 59-61) mengklasifikasikan 

ketunarunguan berdasarkan kepentingan tujuan pendidikannya, antara lain: 

1) Anak tunarungu dengan kehilangan pendengaran antara 20-30 Db( slight 

losses) 

Ciri-ciri anak tunarungu dengan kehilangan pendengaran pada rentangan 

tersebut antara lai: kemampuan mendengar masih baik karena berada di 

garis batas antara pendengaran normal dan kekurangan pendengaran taraf 
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ringan, tidak mengalami kesulitan memahami pembicaraan dan dapat 

mengikuti sekolah biasa dengan syarat tempat duduknya perlu 

diperhatikan, terutama hars dekat guru, dapat belajar bicara secara efektif 

dengan melalui kemampuan pendengarannya, perlu diperhatikan kekayaan 

perbendaharaan bahasanya supaya perkembangan bicara dan bahasanya 

tidak terhambat, dan disarankan yang bersangkutan menggunakan alat 

bantu dengar untuk meningkatkan ketajaman daya pendengarannya. Untuk 

kepentingan pendidikannya pada anak tunarungu kelompok ini cukup 

hanya memerlukan latihan membaca bibir untuk pemahaman percakapan. 

2) Anak tunarungu dengan kehilangan pendengaran antara 30-40 Db (mild 

losses)

Ciri-ciri anak tunarungu dengan kehilangan pendengaran pada rentangan 

tersebut antara lain: dapat mengerti percakapn biasa pada jarak sangat 

dekat, tidakmengalami kesulitan untuk mengekspresikan isi hatinya, tidak 

dapat menangkap suatu percakapan yang lemah, kesulitan posisi tidak 

searah dengan pandangannya (berhadapan), untuk menghindari kesulitan 

bicara perlu mendapatkan bimbingan yang baik untuk kelas-kelas 

permulaan sebaiknya dimasukkan ke dalam kelas khusus, dan disarankan 

menggunakan alat bantu dengar (hearing aid) bantu menambah ketajaman 

daya pendengarannya. Kebutuhan layanan pendidikan untuk anak 

tunarungu kelompok ini  yaitu membaca bibir, latihan pendengaran, 

latihan bicara, artikulasi, serta latihan kosakata 
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3) Anak tunarungu dengan kehilangan pendengaran antara 40-60 (moderate 

losses)

Ciri-ciri anak tunarungu dengan kehilangan pendengaran pada rentangan 

tersebut antara lain: dapat mengerti percakapan keras pada jarak dekat, 

kira-kira satu meter, sebab anak kesuliatan menangkap percakapan pada 

jarak normal, sering terjadi mis-undertanding terhadap lawan bicaranya, 

jika diajak bicara,anak tunarungu kelompok ini mengalami kelainan bicara 

terutama pada huruf konsonan “K” atau “G” mungkin diucapkan menjadi 

“T” dan “D”, kesulitan menggunakan bahasa dengan benar dalam 

percakapan, perbendaharaan kosakatanya sangat terbatas. Kebutuhan 

layanan pendidikan untuk anak tunarungu kelompok ini meliputi latihan 

artikulasi, latihan membaca bibir, latihan kosakata, serta perlu 

mendengarkan alat bantu dengar untuk membantu ketajaman 

pendengarannya. 

4) Anak tunarungu dengan kehilangan pendengaran antara 60-75 Db (severe 

losses)

Ciri-ciri anak tunarungu dengan kehilangan pendengaran pada rentangan 

tersebut antara lain : kesulitan membedakan suara dan tidak memiliki 

kesadaran bahwa benda-benda yang ada disekitarnya memiliki getaran 

suara. Kebutuhan layanan pendidikannya, perlu layanan khusus dalam 

belajar bicara maupun bahasa, menggunakan alat bantu dengar, sebab anak 

yang tergolong kategori ini tidak mampu berbicara spontan. Oleh sebab 
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itu, tunarungu ini disebut juga tunarungu pendidikan, artinya mereka 

benar-benar dididik sesuai dengan kondisi tunarungu. 

5) Anak tunarungu dengan kehilangan pendengaran 75 Db ke atas 

(profoundly losses)

Ciri-ciri anak tunarungu dengan kehilangan pendengaran pada rentangan 

tersebut antara lain: anak hanya dapat mendengar suara keras sekali pada 

jarak kira-kira 1 inchi (± 2,54 cm) atau sama sekali tidak mendengar. 

Biasanya ia tidak menyadari bunyi keras, mungkin juga ada reaksi jika 

dekat telinga. Anak tunarungu kelompok ini meliputi membaca bibir, 

latihan mendengar untuk kesadaran bunyi, latihan membentuk dan 

membaca ujaran dengan menggunakan metode-metode pengajaran yang 

khusus, seperti taktil kinestik, visualisasi yang dibantu dengan segenap 

kemampuan inderanya yang tersisa. 

Dwidjosumarto (dalam Somantri : 2006: 94) mengklasifikasikan 

ketunarunguan sebagai berikut . 

Tabel 2.1 Klasifikasi Anak Tunarungu 

No Klasifikasi Pengaruh Gangguan Pendengaran

1) 0 db Menunjukan pendengaran yang optimal

2) 0-26 db Menunjukan seseorang masih mempunyai pendengaran normal

3) 27- 40 db Mempunyai kesulitan mendengar bunyi-bunyi yang jauh, 

membutuhkan tempat duduk yang strategis letaknya dan 

memerlukan terapi bicara ( tergolong tunarungu ringan )

4) 41- 55db Mengerti bahasa percakapan, tidak dapat mengikuti diskusi kelas, 

membutuhkan alat bantu dengar dan terapi bicara ( tergolong 

tunarungu sedang)

5) 56-70 db Hanya bisa mendengar suara dari jarak yang dekat, masih 

mempunyai sisa pendengaran untuk belajar bahasa dan bicara 

dengan menggunakan alat bantu mendengar serta dengan cara yang 

khusus (tergolong tunarungu berat)

6) 71-90 db Hanya bisa mendengar bunyi yang sangat dekat, kadang-kadang 

dianggap tuli, membutuhkan pendidikan luar biasa yang intensif, 

membutuhkan alat bantu dengar dan latihan bicara secara khusus 
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(tergolong tunarungu berat)

7) 91 db keatas Mungkin sadar akan adanya bunyi atau suara dan getaran, banyak 

bergantung pada penglihatan daripada pendengaran untuk proses 

memperoleh informasi, dan yang bersangkutan dianggap tuli 

(tergolong tunarungu berat sekali)

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa  tuli adalah mereka yang tidak 

dapat mendengar atau indera pendengarannya tidak sempurna sehingga 

memerlukan pendidikan dengan metode khusus. Sedangkan anak yang kurang 

dengar adalah mereka yang mampu berbicara dan berbahasa akan tetapi 

pendengarannya sedikit terganggu sehingga tidak memerlukan pendidikan 

khusus seperti anak tuli, Thomas J. Watson (dalam Sadja’ah, 2005: 23).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa secara 

umum ketunarunguan dapat diklasifikasikan tuli dan kurang dengar. Tuli 

adalah kehilangan seluruh kemampuan mendengar, walaupun diberi alat bantu 

tetap saja alat pendengarannya tidak dapat digunakan. Sedangkan kurang 

dengar adalah kehilangan sebagian fungsi pendengaran, sisa pendengaran 

masih dapat dioptimalkan jika menggunakan alat bantu mendengar. 

Ketunarunguan menurut beberapa ahli dapat diklasifikasikan berbeda-beda, 

semua ini berkaitan erat dengan tujuan dan kepentingan masing-masing. Akan 

tetapi semua itu tidak mengurangi substansi makna dari pengertian anak 

tunarungu tersebut. 
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2.4.2 Perkembangan Emosi Anak Tunarungu 

Kekurangan akan pemahaman bahasa lisan atau tulisan seringkali 

menyebabkan anak tunarungu menafsirkan sesuatu secara negatif atau salah, 

dan ini sering menjadi tekanan bagi emosinya. Tekanan pada emosinya itu 

dapat menghambat perkembangan pribadinya dengan menampilkan sikap 

menutup diri, bertindak agresif, atau sebaliknya menampakan kebimbangan 

dan keragu-raguan. Menuruti Somantri (2006: 100) “Emosi anak tunarungu 

selalu bergolak si datu pihak karena kemiskinan bahasanya dan di pihak lain 

karena pengaruh dari luar yang diterimanya”. Akibat dari seringnya salah 

dalam menafsirkan sesuatu, anak tunarungu cenderung memiliki sifat sebagai 

berikut: banyak masalah, serta anak tunarungu lebih cepat marah dan mudah 

tersinggung. 

Perhatian anak tunarungu cenderung lebih sukar dialihkan. Suatu hal 

yang biasa terjadi pada anak tunarungu ialah menunjukan keasyikan bila 

mengerjakan sesuatu, apalagi jika anak menyukai benda atau pandai 

mengerjakan sesuatu. Kesempitan bahasa menyebabkan kesempitan berfikir 

seseorang. Alam pikiran anak tunarungu berkisar pada lingkaran pengertian-

pengertian yang terlalu kecil. Alam pikiran anak tunarungu selamanya terpaku 

pada hal-hal yang konkret, seluruh perhatiannya tertuju pada sesuatu dan sukar 

melepaskannya karena anak tunarungu tidak mempunyai kemampuan lain. Jadi 

jalan pikiran anak tunarungu tidak mudah beralih ke hal lain yang tidak atau 

belum nyata. Anak tunarungu sukar diajak berpikir tentang hal-hal yang belum 

terjadi, artinya anak tunarungu lebih miskin akan fantasi. 
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Anak tunarungu umumnya memiliki sifat polos dan tanpa banyak 

masalah. Anak tunarungu seakan-akan tidak memiliki beban, bisa dengan 

mudah menyampaikan perasaan sesuai dengan apa yang dipikirkan kepada 

orang lain tanpa memandang bermacam-macam segi yang mungkin akan 

menghalanginya. Hal ini juga disebabkan karena kemiskinan dalam 

mengekspresikan perasaan dalam berbagai cara, seharusnya hal tersebut bisa 

disampaikan secara halus dan tidak perlu dengan cara yang kasar. Anak 

tunarungu hampir tidak menguasai sesuatu ungkapan dengan baik, sehingga 

anak akan mengatakan langsung apa yang dimaksudkannya. 

Selain itu, pada umumnya anak tunarungu lebih mudah marah dan cepat 

tersinggung, karena sering mengalami kekecewaan yang timbul dari kesukaran 

menyampaikan perasaan dan pikirannya kepada orang lain dan sulitnya 

mengerti apa yang disampaikan oleh orang lain kepadanya, hal ini biasa 

diekspresikan dengan kemarahan. Akibat sukar memahami orang lain sering 

menimbulkan kejengkelannya, masalah ini bagi anak tunarungu sangat erat 

kaitannya dengan kemampuan mambaca ujaran. Semakin luas bahasa yang 

mereka miliki semakin mudah pula mereka berbicara, sehingga semakin mudah 

memahami maksud orang lain. 

2.4.3 Perkembangan Sosial Anak Tunarungu 

Menurut Somantri (2006:98) manusia sebagai makhluk sosial selalu 

memerlukan kebersamaan dengan oranglain, termasuk juga dengan anak 

tunarungu. Akan tetapi karena anak tunarungu memiliki kelainan dalam segi 
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fisik, menyebabkan suatu kelainan dalam penyesuaian diri terhadap 

lingkungan. Pada umumnya lingkungan melihat anak tunarungu merasa benar-

benar kurang berharga dan frustasi. Hal ini dapat memberikan pengaruh yang 

benar-benar besar terhadap perkembangan fungsi sosialnya. 

Pada orang yang mendengar dapat saja suatu saat dihinggapi perasaan 

takut akan kehidupan, tetapi anak tunarungu lebih sering mengalami hal 

tersebut. Terlebih lagi dengan kemiskinan bahasa yang met anak tunarungu 

tidak mampu menguasai dan menyatukan situasi yang baik. Sehingga situasi 

menjadi tidak jelas. Kemiskinan bahasa membuat anak tunarungu tidak mampu 

terlibat secara baik dalam situasi sosialnya. Sebaliknya, orang lain akan sulit 

memahami perasaan dan pikiran anak tunarungu. Hal ini disebabkan karena 

sering merasa kurang menguasai keadaan yang diakibatkan oleh 

pendengarannya yang terganggu, sehingga anak tunarungu sering merasa 

khawatir dan menimbulkan ketakutan. 

2.4.4 Perkembangan Perilaku Anak Tunarungu 

Somantri (2006: 99) menyatakan bahwa “ Kepribadian pada dasarnya 

merupakan keseluruhan sifat dan sikap pada seseorang yang menentukan cara-

cara yang unik dalam penyesuaian dengan lingkungan”. Oleh karena itu 

banyak ahli berpendapat perlu diperhatikannya masalah penyesuaian seseorang 

agar kita mengetahui bagaimana kepribadiannya. Demikian pula anak 

tunarungu, untuk mengetahui keadaan kepribadiannya, perlu diperhatikan 

bagaimana penyesuaian diri anak tunarungu. 
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Perkembangan kepribadian banyak ditentukan oleh hubungan antara 

anak dan orang tua terutama ibunya, terlebih pada awal perkembangannya. 

Perkembangan kepribadian terjadi dalam pergaulan atau perluasan pengalaman 

pada umumnya dan diarahkan pada faktor anak sendiri. Faktor- faktor dalam 

diri anak tunarungu, seperti ketidakmampuan menerima rangsangan 

pendengaran, kemiskinan berbahasa, ketidaktetapan emosi, dan keterbatasan 

inteligensi yang dihubungkan dengan sikap lingkungan terhadapnya dapat 

menghambat perkembangan kepribadian. 

2.4.5 Pendidikan bagi Anak Tunarungu 

Pada hakekatnya hak anak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak asasi 

manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Hak 

setiap anak berbeda sesuai dengan kebutuhannya,dan setiap kebutuhan harus 

diupayakan pemenuhannya. Anak tunarungu mengalami hambatan dalam 

berkomunikasi,hal ini sangat berpengaruh terhadap pendidikannya. Layanan 

pendidikan bagi anak tunarungu adalah hak sekaligus kebutuhan yang harus 

dipenuhi agar anak tunarungu lebih berdaya. Sangatlah jelas bahwa setiap anak 

memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, termasuk anak 

tunarungu. Pernyataan di atas menegaskan perlunya pendidikan diberikan. 

Namun begitu pelayanan pendidikan terhadap anak tunarungu tidak dapat 

disamaratakan, kondisi anak harus dipahami secara individual, agar apa yang 

dibutuhkan anak dapat diberikan secara tepat. 
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Menurut Somad dan Hermawati ( 1995: 59) sistem pendidikan formal 

yang digunakan bagi anak tunarungu adalah sistem segregasi dan sistem 

integrasi. Sistem pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan yang terpisah 

dari sistem pendidikan anak normal. Dengan kata lain, anak tunarungu 

diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan khusus untuk anak luar 

biasa, baik Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) maupun Sekolah Luar Biasa 

Khusus anak tunarungu (SLB/B). Somad dan Hernawati (2004: 56) 

menyatakan bahwa sistem pendidikan segregasi ini merupakan sistem 

pendidikan yang paling tua. Pada awalnya, sistem ini dilaksanakan karena 

adanya kekhawatiran atau keraguan terhadap kemampuan anak tunarungu 

untuk belajar bersama dengan anak yang mendengar. Selain itu, akibat kelainan 

fungsi pendengaranya, membuat anak tunarungu memerlukan pelayanan 

pendidikan dengan menggunakan metode khusus sesuai kelainannya.Sistem 

lain dari pendidikan formal bagi anak tunarungu adalah sistem pendidikan 

integrasi/ terpadu. 

Sistem pendidikan integrasi merupakan sistem pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada anak luar biasa belajar bersama-sama anak 

normal disekolah umum. Dengan demikian, melalui sistem integrasi anak 

tunarungu dapat belajar bersama-sama dengana anak mendengar dalam satu 

atap. Sistem pendidikan integrasi sering disebut sistem pendidikan terpadu, 

yaitu sistem pendidikan yang membawa anak tunarungu kepada suasana 

keterpaduan dengan anak biasa (anak mendengar), baik keterpaduan secara 

meneluruh penuh, sebagian atau keterpaduan yang bersifat sosialisasi. Pada 
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sistem keterpaduan secara penuh dan sebagian, jumlah anak luar biasa dalam 

satu kelas maksimal 10% dari jumlah keseluruhan siswa dan hanya ada satu 

jenis kelainan. 

Dapat disimpulkan bahwa anak tuna rungu merupakan anak yang tidak 

mampu mendengar atau kurang mampu mendengar. Anak tunarungu terdapat 

berbagai klasifikasi jenisnya meliputi dilihat dari waktu terjadinya 

ketunarunguan,dilihat dari kepentingan tujuan pendidikannya. Anak tunarungu 

dalam pendidikannya juga mempengaruhi  pada perkembangan emosi, sosial, 

dan perilakunya. 
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2.5 Kerangka Berpikir Penelitian 

 
Pendidikan Seni Rupa

Kebutuhan 

Berimajinasi dan  

Pembelajaran 

Melukis
Media Seni 

Lukis

Anak Tunarungu

Respon Anak 

Faktor 

P d k

Proses Berkarya Faktor Penghambat

Hasil Respons

Analisis 

Unsur- unsur Seni 

Rupa

Analisis

Prinsip- Prinsip 

Seni Rupa

Makna sebagai Cermin 

Pemenuhan Kebutuhan 

Berimajinasi dan 

Proses

Berimajinasi dan 

Berekspresi



66

Keterangan :  Saling berkaitan satu dengan yang lainnya 

Berkaitan langsung 

Pendidikan seni rupa disini melibatkan kebutuhan berimajinasi dan 

berekspresi yang saling berkaitan dengan pembelajaran melukis yang saling 

berkaitan juga dengan media seni lukis. Kebutuhan berimajinasi dan 

berekspresi dalam pembelajaran melukis dengan berbagai media seni lukis 

diberikan oleh anak tunarungu. Anak akan memberikan respon mereka dalam 

berkarya melukis.  

Dalam proses merespon pembelajaran melukis untuk menghasilkan 

karya seni lukis, akan ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. 

Kedua hal ini akan mempengaruhi bagaimana hasil karya seni lukisnya. Hasil 

karya seni lukis akan dianalisis unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip seni 

rupa yang ada didalam hasil karya seni lukis itu.Kedua hal ini digunakan juga 

untuk melihat bagaimana mereka berimajinasi dan berekspresi. 

Dari adanya unsur-unsur rupa, dan prinsip-prinsip rupa yang 

terkandung di dalam karya lukis tersebut, dapat dilihat bagaimana anak 

mengungkapkan imajinasi dan ekspresinya, sehingga karya lukis ini memiliki 

makna sebagai cermin pemenuhan kebutuhan berimajinasi dan berekspresi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka peneliti dapat 

menyimpulan sebagai berikut: 

Pertama, respon anak tunarungu kelas 4 di SLB B Manunggal Slawi Kabupaten 

Tegal dalam pembelajaran melukis dengan berbagai media terkait dengan pemenuhan 

kebutuhan imajinasi dan ekspresi adalah sangat beragam. Pada kegiatan melukis dengan 

tarikan benang, respon siswa yaitu ketakutan ketika menarik benang dari lipatan kertas,

kebingungan dan kurang percaya diri. Pada kegiatan melukis dengan tetesan lilin dan cat 

poster, respon siswa yang positif yaitu percaya diri, santai dan sangat ekspresif senang 

sedangkan respon negatif yang ditunjukkan yaitu ketakutan  ketika  memegang  lilin dan 

takut dengan api serta bingung dalam proses meneteskan lilin. Pada kegiatan melukis 

dengan media krayon, respon yang ditunjukkan siswa yaitu sangat senang dan dengan 

cepat dapat  mewarnai sketsa dengan  krayon karena sudah terbiasa menggunakan media 

krayon namun ketika menyemprot hasil karya dengan pilox clear siswa masih kaku dalam 

memegang pilox clear dan agak takut dengan pilox clear baunya menyengat dan 

semprotannya sangat  kuat. Pada kegiatan melukis dengan mixmedia berupa krayon, cat 

air, dan pasta, respon siswa sangat positif yaitu sangat senang, semangat, percaya diri  

dan dengan cepat dapat  mewarnai sketsa dengan krayon karena sangat mahir dan sudah 

terbiasa menggunakan media krayon. 
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Kedua, kebutuhan imajinasi dan ekspresi siswa dapat terpenuhi dengan penggunaan 

berbagai media yang tercermin dalam hasil karya anak tunarungu di SLB B Manunggal 

Slawi Kabupaten Tegal. Imajinasi dan ekspresi siswa semakin meningkat/berkembang 

seiring dengan penggunaan media yang beragam. Imajinasi yang ditampilkan siswa 

tunarungu kebanyakan terkait dengan alam lingkungan sekitar dan kegiatan makhluk 

hidup ciptaanNya. Penggunaan mixmedia yang terdiri dari krayon, cat air, dan pasta 

mampu memenuhi kebutuhan ekspresi dan imajinasi yang lebih komplek dalam setiap 

unsur gambar dan warna-warnanya.

Ketiga, faktor-faktor yang mendukung proses pembelajaran melukis dengan 

berbagai media di SLB B  Manungggal Slawi  Kabupaten Tegal merupakan faktor yang 

mempermudah dan membuat pembelajaran berlangsung dengan baik, lancar, dan sesuai 

tujuan pembelajaran. Faktor pendukung tersebut yaitu perencanaan yang baik dalam 

pembelajaran, motivasi belajar siswa yang tinggi. Sedangkan faktor penghambat yaitu 

faktor yang mempersulit dan membuat pembelajaran berlangsung dengan kurang baik 

dan lancar, sehingga tujuan yang hendak dicapai kurang sesuai. Faktor penghambat 

tersebut berupa latar belakang guru bukan dari bidang seni rupa, kurangnya pengetahuan 

guru terhadap melukis dengan berbagai media, tidak tersedianya sumber belajar (buku 

paket siswa, LKS maupun akses internet), dan hambatan dalam berkomunikasi dengan 

siswa tunarungu. 
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah 

Hasil penelitian yang ditemukan yaitu kurangnya media pembelajaran seni 

rupa dan sumber belajar mempengaruhi siswa dalam memenuhi kebutuhan 

imajinasi dan ekspresi. Siswa mengalami ada yang kurang percaya diri, dan 

kurang berani dalam melukis dengan berbagai media . Hendaknya Kepala Sekolah 

membuat kebijakan tentang penyediaan media pembelajaran seni rupa yang 

beragam dan sumber belajar sebagai pendukung proses kegiatan melukis bagi 

siswa yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Kepala sekolah 

juga perlu melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran guru sehingga 

dapat diketahui secara pasti peningkatan kinerja guru dan kemampuan siswa. 

2. Kepada Guru 

Hasil penelitian yang didapatkan peneliti, Guru belum memilik pengetahuan 

tentang melukis dengan berbagai media serta RPP lengkap pembelajaran melukis 

dengan berbagai media. Hendaknya, dalam pengembangan materi pembelajaran 

yang dibuat guru dan peneliti juga dapat dijadikan bahan ajar bagi siswa, sehingga 

diharapkan dalam satu semester guru mempunyai RPP lengkap dengan 

perencanaan media pembelajaran melukis yang beragam dan guru dapat 

menguasai pembelajaran melukis dengan berbagai media secara maksimal. 
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3. Kepada Siswa 

Hasil penelitian yang didapatkan peneliti, siswa ada yang kurang berani 

dalam berekspresi dan berimajinasi dalam mencoba berbagai media pelajaran, 

sehingga siswa perlu meningkatkan keberanian dalam mencoba berbagai media 

pembelajaran melukis sehingga pengalaman dalam berimajinasi dan berekresi 

dapat meningkat. Siswa dapat memanfaatkan sumber-sumber belajar dan media 

yang ada dilingkungannya untuk kegiatan melukis. 

Ke empat pengamatan terkendali ini terdapat satu  pengamatan terkendali 

yang lebih menampakan pemenuhan imajinasi dan ekspresi anak yaitu pada 

pengamatan terkendali 2 yaitu melukis dengan tetesan lilin dan tinta. Anak  

terlihat sangat lepas dalam mengekspresikan apa yang ingin mereka ungkapkan 

karena media ini bersifat spontan. 
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