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SARI

Rosida, Andika.R. Pembelajaran Ekstrakurikuler Menggambar di SD Negeri 03 
Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Skripsi. Jurusan 
Seni Rupa FBS UNNES. Pembimbing: I. Drs. PCS. Ismiyanto, M. Pd. 
II. Drs. Syafii, M. Pd.

Kata Kunci: Pembelajaran, Ekstrakurikurikuler, Menggambar, Gambar Anak.

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan 
proses belajar mengajar untuk membimbing, membina dan mengembangkan 
potensi anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler 
menggambar sangat penting karena kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan 
dan menyalurkan minat siswa pada bidang yang disukainya, serta bertujuan 
menambah pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dalam bentuk apresiasi dan 
motorik dalam bentuk kecakapan berkarya seni. Salah satu sekolah yang 
menyelenggarakan pembelajaran ekstrakurikuler menggambar adalah SD Negeri 
03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Permasalahan yang 
dikaji dalam penelitian ini adalah: bagaimana pembelajaran ekstrakurikuler 
menggambar di SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 
Pekalongan, bagaimana hasil pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD 
Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, serta apa 
sajakah faktor-faktor determinan pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD 
Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Lokasi 
yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah SD Negeri 03 Podo Kecamatan 
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Sasaran penelitian ini adalah pembelajaran 
ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni 
Kabupaten Pekalongan. Subyek penelitian ini adalah peserta didik ekstrakurikuler 
menggambar dan guru ekstrakurikuler menggambar. Teknik yang digunakan 
dalam pengumpulan data ini meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi. 
Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, intepretasi 
data, serta penarikan simpulan. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa tujuan dalam pembelajaran 
ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo telah tercapai, hal ini 
ditunjukkan dengan indikasi bahwa siswa mempunyai kepekaan sosial, memiliki 
jiwa yang mandiri, kreatif, edukatif, dan memiliki keterampilan menggambar, 
serta bakat siswa dibidang seni dapat berkembang. Pembelajaran ekstrakurikuler 
menggambar melalui tiga tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan 
pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Dalam kegiatan perencanaan, guru menyusun 
kurikulum berupa program kegiatan ekstrakurikuler menggambar. Pada proses 
pelaksanaan pembelajaran, guru memiliki sikap sabar dan tekun dalam 
membimbing dan membina siswa. Siswa memiliki minat dan motivasi besar 
dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler menggambar. Metode pembelajaran 
yang digunakan oleh guru cukup bervariasi, metode yang sering digunakan adalah 
metode demonstrasi. Materi yang diajarkan berupa pelatihan menggambar dengan 
media krayon dan cat air, tema yang diberikan antara lain kelestarian alam, 
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kepedulian terhadap sesama, dan pentas budaya. Media pembelajaran yang 
digunakan berupa media visual dalam bentuk contoh gambar. Sumber bahan ajar 
mencakupi gambar karya siswa, referensi dari buku, hand out, dan artikel dari 
internet. Kegiatan evaluasi berdasarkan proses dan hasil gambar, aspek penilaian 
proses meliputi minat, keseriusan, ketekunan dan ketepatan waktu, sedangkan 
aspek penilaian hasil gambar meliputi kesesuaian tema, gagasan, goresan, 
pewarnaan, keseimbangan dan kreativitas. Hasil karya kegiatan ekstrakurikuler 
menggambar menunjukkan bahwa karakteristik umum gambar siswa adalah 
stereotip, penumpukan, tutup menutup,  dimensi, dan naratif. Determinan dalam 
pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo di antaranya 
adalah minat, wawasan, pengalaman siswa, kemampuan guru, sarana dan 
prasarana yang menunjang, metode pembelajaran, serta alokasi waktu. 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada (1) Sekolah hendaknya 
menyediakan sarana prasarana yang lebih lengkap untuk mendukung 
pembelajaran ekstrakurikuler menggambar lebih berkembang. Prasana tersebut 
berupa galeri atau ruang pameran. (2) Guru hendaknya lebih berhati-hati dalam 
memilih metode pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran 
ekstrakurikuler menggambar dapat tercapai dengan maksimal. (3) Guru 
hendaknya memperbaiki proses evaluasi pembelajaran dan lebih menerapkan 
sikap disiplin dan tegas dalam proses evaluasi hasil pembelajaran pada siswa.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Banyak anggapan bahwa mata pelajaran seni merupakan pelajaran yang 

tidak penting dan dikesampingkan. Padahal seni merupakan unsur penting dalam 

kehidupan sehari-hari, hal ini karena seni merupakan salah satu unsur kebudayaan 

yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap nilai-nilai 

keindahan. 

Seni merupakan hasil usaha pemenuhan kebutuhan manusia untuk 

mengungkapkan perasaan (Garha, 1980: 5). Menurut Clive Bell (dalam Bahari, 

2006: 65) bahwa seni adalah ungkapan perasaan manusia. Lebih lanjut dikatakan 

bahwa seni merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk mengubah bahan-

bahan alamiah menjadi sesuatu yang berguna dan indah. Ungkapan perasaan itu 

dapat melalui berbagai cara dan media, misalnya seni musik disalurkan melalui 

suara,seni tari disalurkan melalui penglihatan dan gerak tubuh, seni drama melalui 

media gerak tubuh serta suara dan disampaikan melalui penglihatan dan 

pendengaran, dan seni rupa dengan media bentuk dan rupa disalurkan melalui 

penglihatan.

Seni rupa adalah karya cipta manusia yang merupakan curahan isi jiwa 

(akal, pikiran, dan perasaan) sebagai hasil sentuhan pengalaman yang berkesan, 

yang diwujudkan melalui unsur-unsur visual (rupa) seperti garis, bidang, warna, 

tekstur, volume, dan bentuk (Affandi, 2004: 3). Seni mempunyai peran yang 

1
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sangat penting bagi pendidikan dasar manusia, memenuhi kebutuhan dasar 

estetika, pengembangan sikap dan kepribadian, dan berpengaruh terhadap 

kecerdasan lainnya.

Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan 

kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya. Melalui proses 

pendidikan semua bakat dan kemampuan seseorang baik masih anak-anak 

maupun sudah dewasa dapat berkembang. Hal ini sejalan dengan pendapat Salam 

(2001: 15) yang mengemukakan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah salah 

satu kegiatan yang bertujuan ganda, yakni untuk mengembangkan  kepribadian 

seseorang dan sekaligus mempersiapkannya menjadi masyarakat yang mandiri 

dan bertanggung jawab. Bila dikaitkan dengan seni, pendidikan seni memiliki 

potensi yang penting dalam pengembangan kepribadian anak, kepekaan rasa, 

kemampuan kreatif dan pengembangan intelektual.

Ada dua pendekatan mengenai pendidikan seni menurut Ismiyanto (2010:

1),  yaitu  “seni dalam pendidikan” (Art in Education), dan “pendidikan melalui 

seni” (Education through Art). Adapun pendekatan seni dalam pendidikan adalah 

upaya pendidik dan institusi pendidikan dalam rangka mewariskan 

mengembangkan, dan melestarikan berbagai kesenian melalui sekolah. 

Melestarikan budaya tradisi menjadi salah satu tugas lembaga pendidikan, yaitu 

melalui pendidikan seni di sekolah. Sedangkan pendidikan melalui seni memiliki 

peranan dalam rangka mengembangkan aspek-aspek kepribadian anak. Dalam 

pendekatan ini seni digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, 

sehingga pelaksanaannya lebih menekankan pada proses daripada hasil. Melalui 
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pendidikan seni peserta didik akan mampu menghasilkan dan melakukan kegiatan 

seni yaitu mampu berekspresi, memiliki kemampuan untuk berkreasi, dan 

menghargai karya orang lain (apresiasi). 

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan 

proses belajar mengajar untuk membimbing, membina dan mengembangkan 

potensi anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekolah bukan hanya 

mengembangkan potensi siswa yang bersifat keilmuan belaka, melainkan juga 

mampu membimbing peserta didik agar bakat-bakat yang dimiliki dapat 

berkembang dengan baik. 

Berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah terdapat dua kegiatan 

belajar dan pembelajaran yang saling terkait dan melengkapi, yaitu kegiatan 

intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah 

kegiatan yang dilakukan pada jam pelajaran sekolah dan terdapat pada kurikulum, 

sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam 

sekolah dan tidak tercantum dalam kurikulum sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler

sangat penting dan menunjang kegiatan intrakurikuler, karena kegiatan ini 

bertujuan untuk mengembangkan dan menyalurkan minat siswa pada bidang yang 

disukainya, serta bertujuan menambah pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) 

dalam bentuk apresiasi dan motorik dalam bentuk kecakapan berkarya seni. 

Peranan kegiatan ekstrakuriler sangat menunjang dalam menyalurkan serta 

mengarahkan minat dan bakat siswa dalam bidang seni.

Dalam kaitannya dengan pendidikan seni rupa,  kegiatan menggambar 

merupakan salah satu bagian dari pendidikan yang tidak dapat dilewatkan dalam 
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perkembangan kehidupan anak, karena dengan menggambar dapat 

menumbuhkembangkan daya kreatif.  Menggambar bagi anak merupakan media 

berekspresi, rekreasi dan berkomunikasi. Menggambar merupakan kegiatan yang 

ekspresif yang dapat mengungkapkan kemauan, ide, imajinasi, keinginan atau 

gagasan secara bebas dan jujur dalam diri seorang anak. Melalui kegiatan 

menggambar anak menemukan kebebasan dan kegembiraan, seperti halnya 

dengan bermain. Dengan bermain anak dapat mengembangkan daya fantasinya, 

dapat mencurahkan isi hatinya, dan dapat melatih keterampilannya. Pengalaman 

berseni rupa mengantarkan anak untuk mampu mengembangkan dirinya menuju 

pembentukan pribadi secara harmonis, baik dari segi intelektual (kecakapan akal), 

emosional (kepekaan perasaan), skill (keterampilan berbuat), maupun keberanian 

dan kepercayaan diri. Imajinasi anak pada usia sekolah dasar diperlukan adanya 

pembinaan, arahan dan bimbingan dari guru atau pengajar yang berkompeten 

dibidang seni rupa, yaitu melalui kegiatan yang kreatif dan positif .

Berdasarkan orientasi, melalui observasi awal di SD Negeri 03 Podo sebagai 

lokasi penelitian, diperoleh informasi bahwa SD tersebut merupakan salah satu 

sekolah yang peduli pentingnya pengembangan bakat dan minat siswa. Sarana dan

prasana yang memadai menunjang aktivitas siswa untuk berkembang lebih baik. 

Kegiatan ekstrakurikuler sebagai penunjang kegiatan intrakurikuler dilaksanakan 

dengan maksimal. Kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di SD Negeri 03 Podo 

mempunyai tujuan untuk mengembangkan daya kreatif, motivasi, dan sikap siswa

untuk mempelajari sesuatu yang akan menimbulkan minat positif. Kegiatan 

ekstrakurikuler di SD Negeri 03 Podo dibagi menjadi 2 terdiri dari pilihan wajib 
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dan pilihan bebas. Dalam hal ini kegiatan ekstrakurikuler menggambar termasuk 

dalam ketegori pilihan bebas. Dari observasi yang dilakukan selama dua minggu 

tersebut juga diperoleh informasi bahwa di sekolah tersebut, pembelajaran 

ekstrakurikuler menggambar telah berhasil. Keberhasilan tersebut dapat dilihat 

dari seringnya siswa menjuarai berbagai lomba menggambar, baik pada tingkat 

kabupaten maupun tingkat karisidenan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Proses 

Pembelajaran Ekstrakurikuler Menggambar di SD Negeri 03 Podo Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

B. RUMUSAN MASALAH

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 

Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ?

b. Bagaimana hasil pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 

03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ?

c. Apa sajakah faktor-faktor determinan pembelajaran ekstrakurikuler

menggambar di SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan ?
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C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembelajaran ekstrakurikuler 

menggambar di SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan.

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan hasil pembelajaran ekstrakurikuler 

menggambar di SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan.

c. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor determinan pembelajaran 

ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoretis

Sebagai khasanah pengembangan pengetahuan tentang pembelajaran 

ekstrakurikuler menggambar di SD.

2. Secara Praktis

a. Bagi guru

Dapat dijadikan acuan untuk merencanakan pembelajaran menggambar yang 

lebih efektif dan variatif serta metode yang kreatif.

b. Bagi pihak sekolah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi pihak sekolah 

untuk mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
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E. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara umum dan menyeluruh skripsi ini disusun dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan penulis, halaman motto dan persembahan, abstrak, daftar isi, daftar 

gambar, daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri atas lima bab, yaitu bab pendahuluan, landasan teoretis, 

metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Bab I pendahuluan yang

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi. Bab II landasan teoretis yang berisi: teori 

mengenai menggambar dan gambar anak, belajar dan pembelajaran, 

ekstrakurikuler, ekstrakurikuler, dan determinan pembelajaran. Bab III metode 

penelitian berisi uraian pendekatan penelitian, lokasi dan sasaran penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV hasil dan pembahasan penelitian berisi: (a) gambaran umum SD 

Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, (b) komponen 

pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, (c) hasil pembelajaran ekstrakurikuler 

menggambar di SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan, (d) determinan pembelajaran ekstrakurikuler menggambar SD Negeri 
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03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Bab V penutup berisi 

simpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berupa daftar pustaka dan lampiran.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Menggambar dan Gambar Anak

1. Pengertian  Menggambar

Menggambar adalah membuat gambar. Menggambar berasal dari kata 

gambar. Menurut Salam (2001: 139) gambar sebagai sebuah sketsa, desain atau 

representasi yang diwujudkan dalam bentuk garis-garis. Menurut Ching (2002) 

menggambar didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menghasilkan kemiripan, 

atau menyajikan suatu objek, dengan menarik garis demi garis di atas permukaan 

medium.

Gambar menurut Bahari (2008: 83) adalah karya seni rupa dua dimensi yang 

dibuat di atas permukaan kertas atau media lainnya. Media lainnya dapat berupa 

kain, triplek, tembok, kayu, dan lain sebagainya. Pada umumnya gambar 

didominasi dengan unsur  titik, garis, dan bidang-bidang yang dibuat dengan 

pensil atau pena dalam bentuk warna hitam dan putih. Dalam perkembangannya, 

gambar telah disertai dengan unsur warna, namun tetap didominasi dengan unsur 

garis yang kuat.

Sedangkan menurut Wallcholaeher dan Snyder dalam Syakir dan Mudjiono 

(2007: 4) gambar adalah proses awal untuk menggambarkan atau menghadirkan 

figur dan bentuk pada sebuah permukaan dengan menggunakan pensil, pen, atau 

tinta untuk menghasilkan garis, nada warna, tekstur dan sebagainya sehingga 

mampu memperjelas image. 

9
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Drawing  atau gambar  pada garis besarnya memiliki tiga fungsi. Pertama, 

gambar merupakan notasi (catatan) tentang benda atau situasi pada saat tertentu 

yang dianggap menarik oleh penggambar. Kedua, gambar hadir dan membuktikan 

dirinya sebagai karya seni yang utuh dan berdiri sendiri. Terakhir, gambar 

berfungsi sebagai media studi yang melandasi pekerjaan berikutnya meliputi 

lukis, patung, arsitektur, ilmu pengetahuan atau lainnya (Susanto, 2003:34).

Simon (dalam Nisa, 2003: 1) menyatakan bahwa gambar adalah ekspresi. Gambar 

merupakan sesuatu yang erat dan alami yang ada hubungannya dengan keinginan 

manusia. Dengan gambar, manusia ingin mengekspresikan diri, pola piker, dan 

emosi-emosinya. Artinya melalui kegiatan menggambar, manusia dapat, 

mengekspresikan segala yang dirasakan dalam pikirannya. Demikian Read dalam 

Rohidi ( dalam Sawitri, 1997: 21), mengungkapkan bahwa gambar sebagai hasil 

aktifitas berkarya di dalam pendidikan seni dan dianggap sebagai media paling 

besar peluangnya bagi pengembangan rohani peserta didik, terutama yang 

berkaitan dengan pengembangan kreativitas.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa menggambar adalah

suatu usaha untuk mengekspresikan diri atau mengungkapkan apa yang dirasakan 

dalam pikiranya dengan menghasilkan atau menyajikan figur atau bentuk pada 

sebuah permukaan ( kertas, triplek, kain, kayu, tembok) dengan menggunakan 

pensil, pen, atau tinta untuk menghasilkan garis, nada warna, tekstur dan 

sebagainya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan manusia, seni 

menggambar mengalami perkembangan. Menggambar sudah menjadi bidang 
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keilmuan  yang merupakan induk dari segala ilmu seni rupa seperti seni lukis, seni 

grafis, seni keramik. Seni lukis dan seni gambar mempunyai persamaan yaitu 

mengungkapkan pengalaman keindahan ke bidang dua dimensional dengan 

menggunakan garis dan warna. Perbedaan antara gambar dan lukis terletak pada 

media yang digunakan. Gambar menggunakan media gores, seperti pensil, krayon, 

dan pensil warna, sedangkan lukis menggunakan media sapuan kuas seperti cat 

air, cat minyak, cat poster, dan cat akrilik.

Menggambar menurut Garha (1979: 32-42), dibagi menjadi lima jenis yaitu

menggambar ilustratif, menggambar dekoratif, menggambar ekspresif, 

menggambar bentuk, dan menggambar konstruktif. Adapun menurut Salam 

(2004: 46-51) jenis kegiatan menggambar menurut kurikulum pada buku 

pedoman pendidikan seni rupa di sekolah antara lain: menggambar bentuk, 

menggambar dekorasi/ hiasan, menggambar poster, menggambar ekspresi dan 

menggambar imajinasi.

Menggambar ilustrasi ialah cara menggambar yang memvisualisasikan suatu 

cerita. Menggambar dekorasi, ialah menggambar dekorasi terapan untuk 

memproduksi benda-benda atau gambar yang memiliki nilai praktis. Menggambar 

ekspresi, ialah cara mengambar yang lebih mengutamakan pencurahan perasaan 

dari pada kesesuaian bentuk gambar dengan bentuk benda yang digambarkan. 

Menggambar bentuk, ialah menggambar yang obyek gambarnya berupa bentuk 

benda. Menggambar konstruksi, ialah cara membuat gambar yang bentuknya 

dikonstruksi menurut ketentuan-ketentuan konstruksi matematika. Menggambar 

poster adalah membuat gambar berfungsi untuk memberi informasi atau himbauan
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kepada masyarakat. Menggambar imajinasi adalah membuat gambar yang 

memberi kesempatan pada anak untuk menyatakan daya khayalnya.

Dengan demikian jenis gambar sangat banyak. Menurut paparan di atas 

menggambar terdiri dari berbagai jenis yang meliputi gambar ilustrasi, gambar 

ekspresi, gambar bentuk, gambar poster, gambar konstuksi, gambar imajinasi dan 

gambar dekorasi. Orang dapat membedakan dan mengenali jenis-jenis gambar 

sesuai sifat dan ciri-cirinya.

2. Gambar Anak

a. Pengertian Gambar Anak

Pengalaman berseni rupa bagi anak merupakan bagian dari kehidupannya. 

Melalui kegiatan berseni rupa anak mengenal olah pikir, olah rasa, dan olah 

tangan sebagai lahan bermain yang harmonis (Affandi, 2004: 2). Dalam 

bermain anak menemukan kebebasan dan kegembiraan. Salah satu kegiatan 

berseni rupa yang disukai anak adalah menggambar. Menggambar adalah 

media yang paling ekspresif yang dapat langsung mengekspresikan gagasan 

dalam diri seorang anak. Kapan pun pensil dan kertas tersedia, secara otomatis 

anak akan menggambar (Beal dan Miller, 2003: 47).

Melalui kegiatan ini anak belajar dengan  bermain dan kebebasan 

berfantasi tanpa adanya paksaan dari luar dirinya, atau batasan-batasan antar 

unsur dan teknik dalam mengungkapkan kreativitasnya. Imajinasi dan fantasi 

anak kurang berkembang jika tanpa pembinaan dan bimbingan dari guru. Ide, 

imajinasi, dan fantasi anak dapat disalurkan melalui aktivitas yang kreatif.
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Gambar bagi anak merupakan salah satu bentuk media ekspresi dan 

komunikasi ketika kemampuan berbahasa verbalnya belum sempurna. Melalui 

kegiatan menggambar, anak-anak lebih mudah menuangkan imajinasi dan 

perasaannya dalam bentuk goresan-goresan daripada melalui perkataan. 

Menggambar adalah suatu cara untuk mengekpresikan isi jiwa seseorang dalam 

bentuk garis-garis, oleh karena itu, bila anak membuat coreng-moreng di atas 

kertas, di tembok, di papan atau di mana pun, maka anak itu sedang 

menggambar (Sujanto 1996:34). Maka dari itu kegiatan menggambar hampir 

tidak bisa terlepas dari dunia anak-anak. Melalui gambar, anak-anak dapat 

mengekspresikan emosi dan mengungkapkan ide dalam bentuk goresan-

goresan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik simpulan bahwa gambar 

anak adalah ungkapan ekspresi, imajinasi,  ide, dan perasaan yang ada dalam 

diri  anak dalam bentuk goresan yang ekspresif dan spontan yang dituangkan 

dalam bidang gambar.

b. Karakteristik Gambar Anak

Perkembangan gambar anak erat kaitannya dengan perkembangan usia 

anak, baik perkembangan psikologis maupun psikomotorik anak. Masa anak 

usia sekolah dasar adalah enam sampai duabelas tahun (Kartono, 1995: 133). 

Pada masa ini anak mulai memasuki masyarakat di luar keluarga, dan menjadi 

pengamat yang baik bagi lingkungannya. Menurut Kartono (1995: 137) anak 

sekolah dasar mulai memandang semua peristiwa dengan obyektif. Semua 

kejadian ingin diselidikinya dengan tekun dan penuh minat. Pikiran, ingatan 
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fantasi anak mulai berkembang, serta anak mulai memiliki perasaan dan 

kemauan.

Menurut Salam (2004: 33-35) gambar anak dari seluruh dunia 

menunjukkan kesamaan, kesamaan tersebut tercermin pada sifat-sifat antara 

lain: ekspresif, melebih-lebihkan, dan naratif. Sifat ekspresif gambar anak 

tercermin pada kejujuran anak untuk menggambarkan ide  atau hasil 

pengamatannya berdasarkan sudut pandang anak itu sendiri. Seperti halnya 

menggambar tubuh manusia hanya digambarkan menggunakan garis saja. Sifat 

ekspresif ini tampak pada anak usia taman kanak-kanak serta anak kelas bawah 

sekolah dasar. 

Sifat melebih-lebihkan, gambar anak khususnya yang berusia 4-10 tahun 

cenderung menggambarkan secara berlebih-lebihan dari objek gambar yang 

dianggapnya penting. Obyek yang dianggap penting digambarkan secara lebih 

menonjol dari segi ukuran atau bagian obyek lainnya sehingga gambar tampak 

tidak proporsional. 

Naratif, gambar anak pada dasarnya adalah cerita anak tentang diri sendiri 

dan lingkungannya sekitarnya. Tidak mengherankan jika anak menghadirkan 

tema-tema yang disenangi oleh anak, misalnya tema ayah, ibu, atau anggota 

keluarga, kemudian seiring luasnya pergaulan anak tema pun menjadi 

berkembang seperti tema permainan, tempat yang pernah dikunjungi.

Untuk mengetahui karakteristik gambar anak, dapat dilihat berdasarkan 

tipe gambar, perspektif anak atau sudut pandang anak, dan tahapan 

perkembangan gambar anak. Anak-anak memiliki tipe gambar yang berbeda 
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dengan orang dewasa. Dengan mengetahui adanya berbagai tipe gambar anak, 

dapat diketahui bahwa setiap anak mempunyai gaya sendiri untuk 

mengungkapkan perasaan, ide dan gagasannya melalui gambar yang dibuat.

Garha (1980: 114-115) menjelaskan tipe gambar anak sebagai berikut:

1) Tipe Visual

Gambar dengan tipe visual lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman 

visual atau penglihatan. Dalam mengungkapkan sesuatu melalui bentuk, anak 

ini memperhatikan dan mementingkan kesamaan karya dengan bentuk yang

dihayatinya, serta memperhitungkan pula proporsinya (perbandingan), 

pernyataan ruang telah dipecahkan dengan menggunakan ilmu perspektif  dan 

warna-warna  yang dipilih hampir sesuai dengan warna-warna yang ada pada 

benda. Hasil keseluruhan hampir sesuai dengan kenyataan yang melalui 

penglihatan, atau setidak-tidaknya cenderung ke arah tersebut.  

2) Tipe Haptik

Gambar dengan tipe haptik ini mengutamakan tampilan obyek yang dapat 

mewakili ungkapan perasaannya. Apa yang ada di luar dirinya digambar sesuai 

dengan reaksi emosional, tidak dari hasil penglihatannya. Hasilnya lebih 

bersifat ungkapan ekspresi pribadi dari pada berorientasi pada kenyataan yang 

ada. Dalam hal ini anak cenderung menonjolkan bagian-bagian yang dianggap 

penting saja dalam obyeknya, menggunakan pertimbangan nilai yang sesuai 

dengan dirinya. Benda yang dianggap penting digambar lebih besar dan yang 

tidak penting digambar lebih kecil. 
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3) Tipe Campuran 

Tipe ini memiliki sifat dan ciri-ciri dari gabungan tipe sebelumnya, yaitu 

tipe visual dan haptik.

Terkait dengan tipe gambar anak yang berbeda dengan orang dewasa, 

karena setiap anak memiliki cara tersendiri untuk mengungkapkan ide 

gagasannya dalam bentuk gambar. Ungkapan khusus ini berdasarkan sudut 

pandang atau perspektif anak terhadap dunia yang dilihatnya yang dituangkan 

dalam bentuk gambar. Garha (1980: 130-112) menjelaskan ungkapan khusus

gambar anak terdiri atas : stereotip, ideoplastis, penumpukan, perebahan, tutup 

menutup, perspektif burung, pengecilan dan dimensi. Bentuk ungkapan khusus 

anak dalam menggambar dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Stereotip (perulangan)

Gejala stereotip terjadi dalam bentuk berbeda-beda secara bertahap yaitu 

perulangan total, perulangan obyek dan perulangan unsur. Perulangan total 

merupakan bentuk perulangan secara menyeluruh (total), maka gambar yang 

muncul adalah sama dan tidak bervariasi. Anak merasa bangga dengan karya 

yang telah berhasil dibuatnya sehingga akan dibuatnya berulang-ulang.

Perulangan obyek, bentuk perulangan obyek tidak meliputi seluruh gambar. 

Bentuk perulangan obyek terjadi apabila anak harus menggambarkan obyek 

yang banyak pada sebuah gambar, misal sekumpulan orang, pohon-pohon. 

Bentuk yang digambar hampir sama baik bentuk maupun ukurannya. Hal ini 

dikarenakan kemampuan anak masih kurang ketika harus memberi variasi 

bentuk. Perulangan unsur, perulangan unsur dalam gambar terjadi 



17

dimungkinkan karena keberhasilan anak dalam menemukan bentuk tertentu, 

keberhasilan tersebut memaksanya mengulang bentuk itu dalam berbagai 

penggambaran yang dibuatnya.

2) Ideoplastis (tembus pandang)

Ideoplastis yaitu cara anak menggambar figur atau sesuatu yang dianggap 

penting baginya sekalipun tertutupi oleh dinding atau benda lain. Gambar 

ideoplastis bukan merupakan gambar visual, melainkan gambar yang lebih 

banyak ditentukan oleh ingatan pembuatnya. Contoh anak-anak menggambar 

anggota-anggota badan dengan jelas meskipun seharusnya berpakaian, gambar 

mobil yang terlihat mesin, kursi dan pengendara serta penumpangnya nampak 

utuh seluruh tubuhnya. 

3) Penumpukan

Salah satu cara anak kecil untuk memperoleh ruang dalam menggambar 

yang dibuatnya melalui penumpukan. Obyek-obyek yang digambarkan disusun 

secara bertimbunan atau bertumpukan, gambar yang letaknya lebih dekat 

digambarkan di bawah bidang gambar dan semakin jauh letak suatu obyek 

digambarkan semakin mendekati sisi atas bidang gambar.

4) Perebahan

Perebahan merupakan cara yang digunakan oleh anak-anak untuk 

memperoleh kesan ruang dalam gambar yang dibuatnya. Dalam cara ini, anak 

merebahkan benda-benda di sekitarnya dan  seakan-akan berada di tengah-

tengah alam yang akan digambarnya. 
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5) Tutup Menutup (tumpang tindih)

Tutup menutup merupakan cara untuk memperoleh kesan ruang dalam 

gambar yang dibuatnya, aktivitas menggambarnya lebih banyak dipengaruhi 

oleh hasil pengamatan visualnya. Dalam kenyataan, suatu benda yang letaknya 

lebih jauh akan terhalang atau tertutupi benda atau obyek-obyek yang letaknya 

lebih dekat. Atas dasar ini, dengan menutupi sebagian obyek tertentu dengan 

obyek lain, kesan ruang dalam gambar dapat dicapai.

6) Perspektif Burung

Perspektif burung merupakan cara anak-anak dalam menggambar obyek, 

seakan-akan obyek tersebut dilihat dari ketinggian tertentu. Dengan cara ini 

anak-anak leluasa untuk menggambar, karena seakan-akan tidak ada yang 

menghalangi obyeknya.

7) Pengecilan

Pengecilan merupakan cara menggambar obyek-obyek yang ditampilkan

dalam gambar tidak sama ukuranya untuk menggambarkan benda yang 

letaknya jauh, penggambarannya diperkecil terhadap obyek gambar yang akan 

digambarkannya sebagaimana terlihat di alam.

8) Dimensi

Gambar yang dibuat oleh anak memperlihatkan kesan ruang dengan cara 

memperkecil ukuran benda ataupun orang yang terletak lebih jauh 

dibandingkan dengan benda yang lebih dekat dengan mata. Anak bukan tidak 

menyadari perbedaan ukuran itu, melainkan dibuatnya dengan suatu maksud. 
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Cara demikian juga dilakukan orang dewasa ketika melukis objek di sekitar 

mereka.

Perkembangan gambar bagi anak-anak erat kaitannya dengan 

perkembangan usianya. Secara umum gambar yang dihasilkan oleh anak-anak 

menunjukkan adanya perkembangan yang tetap dan berpola. Sifat gambar anak 

yang berusia dua tahun berbeda dengan anak yang berusia tujuh tahun atau dua 

belas tahun. Agar dapat memberikan sikap secara positif terhadap kegiatan 

anak dalam berseni rupa dan memiliki pandangan terhadap hasil kegiatan 

tersebut, perlu untuk mengetahui dan mencermati proses dan tahap 

perkembangan gambar anak.

Para ahli telah banyak mempelajari gambar anak-anak. Salah seorang 

pakar pendidikan yakni, V. Lowenfeld dan Brittain (1987; lihat juga 

Garha,1980: 103) yang didukung oleh Affandi (2004: 36-40) telah membagi 

perkembangan gambar anak-anak menurut perkembangan usianya dalam lima 

kategori, yaitu: (a) Masa coreng moreng, (b) masa prabagan, (c) masa bagan, 

(d) masa permulaan realisme, (e) masa naturalisme semu. Dengan merujuk 

pendapat Lowenfeld tersebut, secara lebih rinci karakteristik dari tiap-tiap 

kategori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Masa Coreng-moreng (usia balita: 2-4 tahun)

Pada tahapan coreng moreng dibagi menjadi 3 tahapan yaitu: corengan 

tak  beraturan, corengan tak terkendali, dan corengan bernama. Coretan tak 

beraturan dengan bentuk sembarangan. Dalam mengambar mengabaikan 

penempatan batas pada bidang kertas, coretan kadang berada di tepi kertas. 
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Belum mencoba membuat figur manusia. Pada corengan terkendali sudah 

menemukan kendali visual terhadap coretan yang dibuatnya. Coretan berada 

dalam area bidang gambar. Memusatkan perhatian pada bagian tertentu dari 

gambar yang dibuat. Mencoba membuat figur manusia dengan perulangan 

bentuk-bentuk lingkaran dan garis. Corengan Bernama berupa coretan-coretan

yang ditempatkan dengan sengaja menggunakan batas pada kertas. Bentuk 

semakin bervariasi mulai memberi nama pada hasil coretan.

2) Masa Prabagan (usia prasekolah: 4-5 tahun)

Pada tahapan ini bentuk benda yang digambarkan berbentuk geometris, 

penempatan dan ukuran obyek ditentukan secara subyektif. Obyek yang 

digambar tidak sama antara satu dengan yang lain. Obyek-obyek gambar 

terlihat mengapung, kertas gambar terkadang diubah atau dibalik ketika 

menggambar. Ukuran dan proporsi obyek tidak sesuai antara satu dengan yang 

lain. Figur manusia dibuat dengan simbol kepala dan kaki, gambar orang 

seringkali digambar menjadi bentuk lingkaran sebagai kepala yang langsung 

dihubungkan dengan beberapa garis untuk tangan atau kaki. Gambar 

mengalami pendistorsian dan penghilangan bagian dari obyek, namun baju, 

rambut dan lain-lain mulai  berusaha dibuat detail.

3) Masa Bagan (usia sekolah dasar : 7-9 tahun )

Pada tahap ini, bentuk-bentuk yang ditampilkan merupakan perulangan 

dari tampilan gambar-gambar yang telah dibuat sebelumnya, konsep ruang 

mulai nampak dengan adanya pengaturan atau hubungan antara obyek dan 

ruang. Gambar yang dihasilkan merupakan refleksi pengetahuan atau 
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pengalaman anak dari lingkungannya. Penggunaan garis dasar atau sejumlah 

garis dasar tempat menggambarkan obyek-obyek gambarnya berdiri, meskipun 

ada kalanya tampak terbalik (gambar rebahan). Selain itu juga terdapat gejala 

penggambaran secara tembus pandang (X-ray) yang memperlihatkan sekaligus 

bagian luar dan dalam sebuah gambar bangunan atau benda lainnya. Pada tahap 

ini sudah ada kesadaran dalam penggunaan warna.

4) Masa Permulaan Realisme (usia SD pertengahan 9-12 tahun)

Pada tahap ini, kesadaran visual anak semakin berkembang. Kehidupan 

fantasi anak mulai berkurang dan konsep bagan yang sudah ada pada masa 

sebelumnya sudah mendetail. Sudah ada kesadaran lebih untuk menggambar 

lebih rinci, terlihat adanya kesadaran untuk menghias atau mengisi obyek 

gambar. Karakteristik peristiwa digambarkan secara natural. Tidak puas dengan 

skematis, namun untuk menggambarkannya belum bisa. Untuk menutupi 

kekurangan dalam menggambar orang, maka menampilkan bentuk pakaian 

yang sifatnya masih kaku. Garis-garis dasar mulai ditinggalkan dan diganti 

dengan bidang untuk menggambarkan konsep ruang. Mengerti sifat tutup 

menutup, mengerti sifat tanah lapang, mengerti garis-garis langit.

Penggambaran tembus pandang sudah disadari sebagai yang tak wajar.

Menggunakan warna secara subyektif emosional yang biasanya dihubungkan 

dengan pengalaman.

5) Masa Naturalisme  Semu ( usia SD akhir: 12-14 tahun )

Pada tahapan ini, anak menjadi kritis terhadap karyanya sendiri, dan 

kegiatan menggambar merupakan akhir dari kegiatan spontan. Pada tahap ini 
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gambar tidak datar lagi walaupun untuk menyatakan ruang kadang-kadang 

tidak berhasil, tetapi telah dapat menunjukkan sifat-sifat perspektif. Sifat 

gambar datar untuk menunjukan dimensi ketiga dibuatnya dengan meletakkan 

apa yang akan digambar itu agak ke atas. Gambar sudah menunjukkan 

karakteristik jenis kelamin yang ditekankan pada obyek gambarnya. Dalam 

periode ini muncul gambar yang tumpang tindih dan mulai tumbuh kesadaran 

bahwa ruang mempunyai kualitas tiga dimensi.

Berdasarkan paparan para ahli di atas, dapat diketahui bahwa 

karakteristik gambar anak dapat dilihat berdasarkan sifat, tipe, dan ungkapan 

khusus, serta pola perkembangan/ tahapan gambar anak. Bertolak pada tahap 

perkembangan gambar anak, usia siswa SD termasuk dalam kategori masa 

bagan, masa permulaan realisme, dan masa naturalisme semu.

B. Belajar dan Pembelajaran

1. Belajar

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan 

tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar dapat 

didefinisikan sebagai berikut: “Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya” (Slameto, 2003:2).
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Adapun menurut Mudjiono dan Dimyati (1994:156), belajar adalah proses 

melibatkan manusia secara orang per orang sebagai satu kesatuan organisme 

sehingga terjadi perubahan pada pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sardiman 

(2007: 20) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku atau 

penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru dan sebagainya.

Belajar adalah suatu tingkah laku atau kegiatan dalam mengembangkan diri, 

baik dalam aspek kognitif, psikomotor, maupun sikap atau afektif (Darsono dalam 

Susmiyati, 2008: 9). Gagne (dalam Slameto, 2003: 13) memberikan dua definisi 

belajar, yaitu (1) belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam 

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku, (2) belajar adalah 

penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari intruksi.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut dapat ditarik simpulan 

bahwa belajar adalah suatu proses  usaha seseorang yang untuk melakukan 

perubahan tingkah laku (psikomotorik), pengetahuan (kognitif), maupun sikap

(afektif) sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.

2. Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Dimyati dan Mudjiono (dalam Sobandi, 2008: 152) 

adalah sebagai kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk 

membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber 

belajar. Pendapat yang sama termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No.20 tahun 2003 (2003: 6) bahwa pembelajaran adalah proses interaksi
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peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Senada dengan arti pembelajaran tersebut, Briggs (dalam Sobandi 2008:9) 

menjelaskan bahwa pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang 

mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa, sehingga peserta didik itu 

memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk 

memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

(Surya dalam Sobandi, 2008: 153). Sedangkan menurut Degeng (dalam Uno, 

2006: 2) pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Menurut 

Hamalik (2007: 57) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang 

saling mempengaruhi mencapai tujuan.

Pembelajaran merupakan suatu sistem, karena pembelajaran adalah kegiatan 

yang bertujuan, yaitu membelajarkan siswa. Menurut Sanjaya (2009: 49) 

dinyatakan bahwa sistem adalah kesatuan komponen yang satu sama lain saling 

berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan 

secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut 

Mudoffir (dalam Uno, 2006: 22) sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan 

unsur-unsur yang saling terintegrasi dan berintegrasi secara fungsional yang 

memproses masukan menjadi pengeluaran.

Proses pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan 

berbagai komponen (Sanjaya, 2007: 51). Sejalan dengan pernyataan di atas Uno 
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(2008: 14) mengemukakan pembelajaran merupakan suatu sistem yang 

mempunyai sejumlah komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. 

Komponen sistem pembelajaran tersebut meliputi kondisi pembelajaran, strategi 

pembelajaran, dan hasil pembelajaran yang saling behubungan dan berinteraksi 

satu sama lain. 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 antar komponen. Komponen-komponen 

tersebut adalah tujuan, materi pelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media 

dan evaluasi (Sanjaya,2007: 59). 

Berdasarkan beberapa pengertian pembelajaran di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah proses pemberian pesan berupa materi yang 

disampaikan oleh pendidik kepada siswa dengan berbagai pendekatan, metode 

atau strategi serta diadakannya evaluasi agar tercapai tujuan yang dikehendaki. 

Pembelajaran dapat dikatakan sebagai sebuah sistem, karena di 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 berinteraksi untuk mencapai tujuan yang 

dikehendaki dalam pembelajaran.

3. Komponen-komponen Pembelajaran

Pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah merupakan 

sistem dengan komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lainnya. 

Djamarah (2002: 48) mengemukakan bahwa kegiatan belajar mengandung 
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sejumlah komponen yang meliputi tujuan, penampilan guru, aktivitas siswa,

materi atau bahan, kegiatan belajar mengajar, metode, alat dan sumber, dan 

evaluasi.

a. Tujuan Pembelajaran

Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu 

kegiatan. Tidak ada suatu kegiatan yang diprogramkan tanpa tujuan, karena hal itu 

adalah suatu hal yang tidak memiliki kepastian dalam menentukan ke arah mana 

kegiatan itu dibawa (Djamarah, 2002: 48). Roestiyah (dalam Djamarah, 2002: 49) 

mengatakan bahwa suatu tujuan pengajaran adalah deskripsi tentang penampilan 

perilaku (performance) murid-murid yang kita harapkan setelah mereka 

mempelajari bahan pelajaran yang kita ajarkan. Tujuan pembelajaran merupakan 

aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan, sebab segala kegiatan 

pembelajaran muaranya pada tujuan tersebut (Uno, 2006:  34).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran merupakan rumusan tingkah 

laku dan kemampuan yang harus dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan 

serangkaian kegiatan belajar.

b. Bahan atau Materi Pembelajaran

Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses 

belajar mengajar (Djamarah, 2002: 50). Senada dengan pernyataan tersebut, 

Slameto (1991: 99) menjelaskan bahwa materi pembelajaran yaitu bahan yang 

disajikan dalam pembelajaran. Menurut Bastomi (2005: 3) materi pelajaran yaitu 

isi pelajaran yang terorganisasi dalam satu proses pembelajaran yang dipilih dan 



27

disampaikan oleh guru kepada siswa untuk mencapai hasil pembelajaran yang 

telah ditetapkan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan  materi pembelajaran adalah bahan 

pelajaran yang dipilih dan disampaikan oleh guru kepada siswa guna mencapai 

tujuan tertentu.

Djamarah (2002: 50)  mengemukakan bahwa ada dua persoalan dalam 

penguasaan bahan pelajaran, yakni terdiri dari penguasaan bahan pelajaran pokok 

dan bahan pelajaran pelengkap. Bahan pelajaran pokok adalah bahan pelajaran 

yang menyangkut bidang studi yang dipegang oleh guru sesuai dengan profesinya 

(disiplin keilmuannya). Sedangkan bahan pelajaran pelengkap atau penunjang 

adalah bahan pelajaran yang dapat membuka wawasan siswa agar dalam mengajar 

menunjang penyampaian bahan pelajaran pokok. Pemakaian bahan ajar penunjang 

ini disesauikan dengan bahan ajar pokok agar dapat memberikan motivasi pada 

peserta didik.

c. Kegiatan Belajar Mengajar 

Kegiatan belajar mengajar adalah kegiatan inti dari proses pembelajaran. Hal 

ini artinya bahwa dalam kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua 

komponen pembelajaran seperti bahan, kegiatan, metode, media, serta evaluasi 

pembelajaran yang menjadi tolok ukur ketercapaian tujuan bembelajaran. Seperti 

halnya yang diungkapkan oleh Djamarah (2002: 51), dalam kegiatan belajar 

mengajar akan melibatkan semua komponen pengajaran, kegiatan belajar 

mengajar akan menentukan sejauh mana arah tujuan yang telah ditetapkan akan 

dicapai.
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Dalam kegiatan belajar mengajar terjadi interaksi antara guru dan siswa. 

Interaksi adalah bentuk hubungan dua arah antara orang satu dengan orang lain. 

Dalam kegiatan belajar mengajar guru berperan sebagai fasilitator dan motivator 

untuk menyampaikan bahan pelajaran.  Interaksi belajar mengajar menurut Utomo 

(2006: 20) adalah bentuk hubungan dua orang atau lebih yang ada dalam satu 

peristiwa komunikasi timbal balik yang masing-masing berperan aktif untuk 

saling memberi dan menerima dan klimaksnya terjadi titik kesepakatan makna / 

kesepakatan nilai baru yang berdampak pada kualitas tingkah laku bagi murid 

yang sesungguhnya menjadi tujuan / sasaran pendidikan yang telah disusun 

sebelumnya. Jadi interaksi yang dibangun adalah bentuk interaksi yang bersifat 

edukatif. 

Djamarah (2002: 52) menyatakan bahwa dalam kegiatan belajar, guru 

sebaiknya memperhatikan perbedaan individual anak didik, yaitu pada aspek 

biologis, intelektual, dan psikologis. Dalam kegiatan belajar mengajar , guru akan 

menemui bahwa anak didiknya sebagian ada yang dapat menguasai bahan 

pelajaran secara tuntas dan ada pula ada anak didik yang kurang menguasai bahan 

pelajaran secara tuntas. Hal ini berkaitan dengan ciri-ciri atau karakteristik anak 

yang bersangkutan. 

d. Metode Pembelajaran

Tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif jika pembelajaran 

menggunakan cara-cara yang tepat. Cara yang digunakan pembelajaran disebut 

metode. Menurut Djamarah (2002: 53) metode adalah suatu cara yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemilihan metode 
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dapat dikatakan sebagai salah satu kiat atau keterampilan yang dilakukan oleh 

guru. Dengan pemilihan metode yang tepat maka pembelajaran akan lebih 

menarik.

Dalam kegiatan belajar mengajar guru tidak harus terpaku dengan 

menggunakan satu metode, tetapi guru sebaiknya menggunakan metode yang 

bervariasi agar tidak membosankan, tetapi menarik perhatian anak didik. Syafii

(2006: 34) menyatakan bahwa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam 

memilih metode antara lain adalah karakteristik siswa, materi, dan waktu 

pembelajaran. Semua metode memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karena itu 

guru perlu memilih kesesuaian metode dengan sasaran pembelajaran yang 

diharapkan. 

Ada beberapa jenis metode pembelajaran yang diungkapkan oleh para ahli, 

jenis- jenis metode pembelajaran di antaranya adalah: metode ceramah, metode 

tanya jawab, metode latihan (drill), metode demonstrasi, metode mencontoh, 

metode dikte, metode karya wisata, metode ekspresi bebas.

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk 

menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan dan  prestasi belajar anak 

tercapai, guru perlu menetapkan metode, antara lain metode ceramah, tanya 

jawab, demonstrasi, drill, mencontoh, kerja kelompok dan ekspresi bebas. Semua 

metode memiliki keunggulan dan kelemahan, karena itu pemilihan metode yang 

tepat dan penggunaan berbagai variasi metode pembelajaran yang akan 

mendukung kelancaran proses pembelajaran, selain itu dapat menciptakan situasi 

pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Pemilihan metode 
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pembelajaran agar lebih tepat sasaran disesuaikan dengan materi yang akan 

diberikan, perumusan tujuan, fasilitas, kemampuan siswa, dan waktu 

pembelajaran.

e. Media Pembelajaran

Dalam penyampaian sumber belajar maupun bahan ajar, guru memerlukan 

media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat/ wahana yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan 

pembelajaran (Sugandi, 2004: 30). Demikian Sukmadinata (2009: 108), 

mendefinisikan media pembelajaran sebagai segala macam bentuk perangsang 

dan alat yang disediakan oleh guru untuk menolong siswa belajar. Djamarah 

(2002: 54) mengemukakan bahwa yang dimaksud alat atau media adalah segala 

sesuatu yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan.

Gagne dalam Sukmadinata (2009: 110) membagi perangsang belajar 

menjadi kata-kata tertulis (buku pengajaran berprogram, bagan, proyektor, slide, 

checklist, dan sebagainya), lisan (guru, rekaman suara), gambar dan lisan (slide-

tape, slide bersuara, ceramah, poster), gambar bergerak, kata-kata dan suara 

(proyektor film bergerak, televisi, dan demonstrasi), serta konsep teoretis melalui 

gambar (film bergerak, permainan boneka/ wayang).

Media pembelajaran digolongkam menjadi empat jenis yaitu: (1) media 

pembelajaran berdasarkan cerapan indera seperti: media audio yang 

menghantarkan pesan lewat suara/ melalui pendengaran (radio, tape recorder, 

MP3 player dan lain-lain), media visual yang memanfaatkan indera penglihatan 

atau mata (gambar, foto, ilustrasi, dan lain-lain), audio visual yang memanfaatkan 
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indera pendengaran dan penglihatan (tayangan televise, film, VCD, DVD, hingga 

tampilan berbasis komputer); (2) Media pembelajaran seni rupa berdasarkan alat 

bantu proyeksi yang dibagi menjadi media visual yang tidak diproyeksikan 

(gambar, diagram, grafik, poster, foto, dan media cetak), dan media visual 

transparan/ diproyeksikan (slide proyektor dan overhead proyektor/ OHP); (3) 

media pembelajaran berdasarkan matra atau dimensi yang dibagi menjadi dua 

dimensi (memiliki unsur panjang dan lebar serta hanya dapat dilihat dari satu 

arah) dan tiga dimensi (memiliki unsur panjang, tinggi dan lebar/ volume, 

sehingga dapat dilihat dari berbagai arah); (4) media pembelajaran berbasis 

komputer (CD/ VCD interaktif, LCD proyektor/  lacer proyektor/ data proyektor) 

(Supatmo, 2007: 15-49).

Dalam perkembangannya guru dapat menciptakan media pembelajaran 

meliputi media visual (chart, grafik, transparansi, dan slide), media berbasis 

audiovisual (video dan audio tape) dan media berbasis komputer (komputer dan 

video interaktif) (Arsyad, 1997: 105).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala macam bentuk perangsang dan alat/wahana yang 

digunakan oleh guru untuk membatu penyampaian pesan dan sekaligus 

mendorong siswa untuk belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

f. Sumber Pembelajaran

Menurut Winataputra dan Ardiwinata (dalam Djamarah, 2002: 55) 

mengemukakan bahwa sumber-sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau asal 
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untuk belajar seseorang. Sumber belajar sesungguhnya banyak sekali terdapat di

mana-mana yaitu di sekolah, di halaman, di pusat kota, di pedesaan, dan 

sebagainya. Pemanfaatan sumber-sumber pengajaran tersebut tergantung pada 

kreativitas guru, waktu, biaya, serta kebijakan-kebijakan lainnya (Sudirman, 

dalam Djamarah, 2002: 56).

Roestiyah ( dalam Djamarah, 2002: 54) mengatakan sumber-sumber belajar 

itu adalah: manusia (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat), buku/ 

perpustakaan, media massa (majalah, surat kabar, gambar, kaset, tipe, radio, papan 

tulis, spidol, dan lain-lain), museum (tempat penyimpanan benda-benda kuno).

Sedangkan menurut Sudirman (dalam Djamarah, 2002: 540)  dikemukakan 

macam-macam sumber belajar sebagai berikut: manusia (people), bahan 

(material), lingkungan (setting), alat dan perlengkapan (tool and equipment),

aktivitas (pengajaran berprogram, simulasi, karyawisata, sistem pengajaran 

modul).

g. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata evaluation, yang 

mengandung makna pemberian nilai atau penilaian untuk memberi keputusan 

tentang bagus atau buruk, benar atau salah. Menurut Wand dan Brown (dalam 

Djamarah, 2002: 57), evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk 

menentukan nilai dari sesuatu. Sesuai dengan pendapat di atas, maka menurut

Sumartana (dalam Djamarah, 2002: 58) evaluasi pendidikan dapat diartikan 

sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu 
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dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia 

pendidikan. 

Menurut Winkle (dalam Djamarah, 2002: 59) evaluasi diarahkan menjadi 

dua yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil.  Evaluasi proses yang dimaksud 

adalah suatu evaluasi yang diarahkan untuk menilai bagaimana pelaksanaan 

proses belajar mengajar yang telah dilakukan mencapai tujuan, apakah dalam 

proses tersebut ada kendala, dan bagaimana kerjasama antar komponen  

pengajaran yang telah diprogramkan. Evaluasi produk dimaksudkan adalah suatu 

evaluasi yang diarahkan kepada bagaimana hasil belajar yang telah dilakukan oleh 

siswa terhadap bahan/ materi pelajaran yang telah guru berikan ketika proses 

belajar mengajar berlangsung. 

Dalam evaluasi pembelajaran seni rupa khususnya menggambar proses 

kreatif atau produktif berkenaan dengan aspek keterampilan atau proses berkarya 

seni rupa. Berkenaan dengan proses, perilaku siswa pada waktu produksi karya 

seni dan hasil karyanya dapat dijadikan sebagai fokus atau objek amatan dalam 

evaluasi. Syafii (2006: 36) mengemukakan pada aspek proses hal yang dapat 

dijadikan indikator pertimbangan evaluasi adalah kepuasan dan kesungguhan. 

Kepuasan ini dapat dilihat dari raut muka, dan sikap ketika sedang berkarya. 

Sementara kesungguhan dapat diukur melalui intensitas pemanfaatan media atau 

waktu yang digunakan. Pada aspek hasil, dalam hal ini berupa karya seni siswa, 

maka pertimbangan–pertimbanagan evaluasi karya seni secara umum dapat 

digunakan, antara lain struktur visual, gagasan, dan kreativitas. Dalam struktur 

visual dipertimbangkan keunikan dari karya yang ditampilkan, misalnya objek 
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yang ditampilkan, perspektif dalam gambar.  Pertimbangan gagasan berkenaan 

dengan penerjemahan tema yang muncul dalam subjek karya siswa, relevan atau 

tidak. Kreativitas dalam berkarya ini dapat dilihat dari kelancaran dalam 

mengemukakan gagasan, memunculkan kebaruan atau orisinalitas. 

Adapun fungsi evaluasi pembelajaran bagi siswa adalah sebagai motivator 

dalam belajar dan sebagai pengukur prestasinya. Bagi guru melalui evaluasi 

pembelajaran guru dapat melihat keberhasilannya dalam mengajar, bagi sekolah , 

kepala sekolah dapat mengambil kebijakan atas program yang telah dilakukan 

selama ini diteruskan, diperbaiki, atau dihentikan. Sementara bagi orang tua, 

dengan evaluasi dapat mengetahui prestasi belajar anaknya dalam kurun waktu 

tertentu. Bagi pemerhati pendidikan, peneliti misalnya akan memperoleh 

informasi yang berupa data yang bermanfaat bagi dunia pendidikan.

C. Ekstrakurikuler

1. Pengertian Program Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam 

pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah untuk lebih memperkaya dan 

memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari dari 

berbagai mata pelajaran dari kurikuler (Dekdikbud, 1990: 18). Kegiatan 

ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu bidang pelajaran 

yang diminati oleh sekelompok siswa, misalnya olahraga, kesenian, dan 

kepramukaan yang dilaksanakan di luar jam sekolah di luar jam pelajaran. 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler antara sekolah satu dengan yang lain bisa 
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saling berbeda. Variasinya sangat ditentukan oleh kemampuan guru, siswa dan 

kemampuan dari sekolah itu sendiri.

Menurut Arikunto (1997: 271) yang dimaksud dengan program 

ekstrakurikuler adalah sederetan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 

pencapaian tujuan kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran. Kegiatan 

ini dilaksanakan di sore hari. Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk 

mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok 

siswa, misalnya olahraga, kesenian, dan berbagai macam keterampilan lainnya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler  adalah 

kegiatan tambahan di luar struktur program di luar jam pelajaran biasa agar 

memperkaya wawasan dan pengetahuan serta kemampuan siswa.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Ekstrakurikuler

Tujuan dari ekstrakurikuler secara umum  untuk meningkatkan bakat, minat, 

kemampuan serta keterampilan. Dalam upaya pembinaan pribadi, juga siswa 

mampu dan dapat menerapkan seluruh mata pelajaran ke dalam kehidupan di

masyarakat. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan seperangkat pengalaman belajar 

memiliki nilai-nilai manfaat bagi pembentukan kepribadian siswa. Adapun tujuan 

dari pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menurut Direktorat Sekolah 

Dasar (dalam Imam, 2009) adalah sebagai berikut.

a. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan siswa 

bersikap efektif.
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b. Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi 

menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif.

c. Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan  antara hubungan satu 

pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya.

Lebih lanjut Direktorat Pendidikan Dasar menegaskan bahwa ruang lingkup 

kegiatan ekstrakurikuler harus berpangkal pada kegiatan yang dapat menunjang 

dan mendukung program intrakurikuler yaitu mengembangkan pengetahuan dan 

kemapuan penalaran siswa, keterampilan melalui hobi dan minatnya serta 

mengembangkan sikap yang ada pada program intrakurikuler dan program 

kurikuler. 

Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu 

bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa, misalnya olahraga, 

kesenian, dan kepramukaan yang dilaksanakan di luar jam sekolah di luar jam 

pelajaran. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler antara sekolah satu dengan yang 

lain bisa saling berbeda. Variasinya sangat ditentukan oleh kemampuan guru, 

siswa dan kemampuan dari sekolah itu sendiri.

3. Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler

Daien (dalam Imam, 2008) kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi dua 

yaitu bersifat rutin dan bersifat periodik. Kegiatan yang bersifat rutin adalah 

bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus menerus, seperti 

latihan bola voli, latihan sepak bola, kesenian dan sebagainya. Sedangkan 

kegiatan yang bersifat periodik adalah bentuk kegiatan yang dilaksanakan 
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sewaktu-waktu tertentu saja, misalnya lintas alam, pertandingan olahraga, dan 

sebagainya.

Banyak macam dan jenis kegiatan ekstrakurikuler menurut Sutisna (dalam 

Imam,2008) yaitu sebagai berikut: (1) Organisasi murid seluruh siswa, (2) 

Organisasi kelas dan organisasi tingkat-tingkat kelas, (3) Kesenian, tari-tarian, 

band, vocal group, (4) klub-klub hobi, fotografi, jurnalistik, (5) Pidato dan drama, 

(6) klub-klub yang berpusat pada suatu mata pelajaran ( klub Ilmu Pengetahuan 

Alam, Klub Ilmu Pengetahuan Sosial (dan seterusnya, (7) Publikasi sekolah 

(Koran sekolah, buku tahunan sekolah, dan laim-lain), (8) Organisasi yang 

disponsori secara kerjasama (pramuka, PMR, dan sebagainya).

Ditinjau dari sifatnya kegiatan ekstrakurikuler bersifat terbuka. Maksudnya 

diperuntukkan bagi siapapun yang ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tanpa 

ada unsur  diskriminasi selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan 

upaya pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler agar berjalan secara efektif dan 

efisien, diperlukan adanya dukungan dan kebijaksanaan dari pihak sekolah, 

misalnya dengan mengadakan alat dan fasilitas yang ada dan memadai, dana yang 

mencukupi, serta pengajar ekstrakurikuler yang profesional.

Kegiatan ekstrakurikuler lebih menitik beratkan pada pembinaan dan 

pengembangan kepribadian siswa secara utuh, tidak hanya mencakup 

pengembangan keterampilan saja, akan tetapi juga sikap, perilaku, pola pikir yang 

utuh, dan termasuk memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keimanan 

dan ketakwaan. Kegiatan hubungan antar berbagai mata pelajaran, penyaluran 

bakat dan minat, serta melingkupi pembangunan manusia seutuhnya. 
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Jadi kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan interaksi antara pendidik 

(guru) dengan peserta didik (siswa) maupun lingkungan  sekitar dalam rangka 

pengembangan diri baik potensi maupun bakat siswa melalui kegiatan-kegiatan 

yang wajib diikuti maupun kegiatan pilihan yang dilaksanakan di luar jam 

pelajaran.

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, 

ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan bakat 

siswa yang diselenggarakan oleh sekolah dan diselenggarakan di luar jam 

pelajaran. Yang kedua adalah tujuan ekstrakurikuler yakni berupaya 

mengembangkan kemampuan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, bertanggung jawab, serta meningkatkan pengetahuan siswa yang bersifat 

kognitif, mengembangkan bakat dan minat siswa agar menuju ke arah yang 

positif.

4. Pentingnya Kegiatan Ekstrakurikuler bagi Sekolah Dasar

Dilihat dari lingkup tujuan pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler termasuk 

kegiatan yang bersifat afektif. Menurut Simpson dalam Garminah, tujuan tersebut 

berkenaan dengan aspek perasaan, nilai, sikap, minat, dan perilaku peserta 

didik/siswa (http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/30497210218.pdf). Kegiatan 

ekstrakurikuler dilakukan diluar jam sekolah dan kegiatan ini dilakukan secara 

berkala (Dekdikbud, 1992: 113). Kegiatan yang berkala merupakan kegiatan yang  

dilakukan secara bertahap dan terus menerus sampai tercapai tujuan. Selain untuk 

menentukan dan mempertimbangkan keberhasilan siswa, kegiatan ekstrakurikuler 
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juga dapat digunakan untuk menentukan peringkat siswa di kelasnya. Hal ini 

sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa nilai ekstrakurikuler merupakan 

salah satu bahan yang digunakan untuk menentukan peringkat siswa (Dekdikbud, 

1991: 69).

Dengan berpedoman pada beberapa pendapat di atas, maka menjadi semakin 

jelas pentingnya pembinaan kegiatan ekstrakurikuler terutama di Sekolah Dasar. 

Penekanan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dasar, adalah karena 

lembaga pendidikan ini merupakan peletak dasar bagi jenjang pendidikan 

selanjutnya. Apabila sejak di sekolah dasar siswa telah melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler, maka mereka akan terbiasa untuk melaksanakan kegiatan pada 

tingkat sekolah yang berikutnya, karena siswa telah merasakan manfaatnya.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan menggambar 

merupakan kegiatan yang bersifat menyenangkan bagi anak, kegiatan yang 

menyenangkan ini memunculkan minat dan motivasi untuk mempelajarinya, 

karena menggambar merupakan media untuk mengembangkan kemampuan anak 

dalam mengolah ide, mengembangkan imajinasi, mengekspresikan diri dan 

perasaan kearah yang positif dan baik bagi perkembangan psikologis, 

psikomotorik, dan afektif anak. Maka dari itu kegiatan ekstrakurikuler 

menggambar sangat bermanfaat bagi perkembangan anak.

D. Determinan Pembelajaran 

Sanjaya (2009:2) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kegiatan proses sistem pembelajaran, di antaranya 
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faktor guru, faktor siswa, sarana, alat dan media yang tersedia, serta faktor 

lingkungan. 

a. Faktor Guru

Dalam proses pembelajaran guru memegang peranan penting, peran guru 

sangat penting terutama untuk siswa pada usia pendidikan dasar tak mungkin 

digantikan dengan perangkat lain. Dalam proses pembelajaran guru tidak hanya 

menjadi model atau teladan bagi siswa yang diajarnya, tetapi juga sebagai 

pengelola pembelajaran (manajer of learning). Keberhasilan suatu proses 

pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru.

Menurut Dunkin (Sanjaya, 2009: 53) dingemukakan aspek-aspek yang 

mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dilihat dari faktor guru, yaitu: (1) 

Teacher formatif experience, meliputi jenis kelamin serta pengalaman hidup guru 

yang menjadi latar belakang sosial mereka (latar belakang budaya, keluarga, adat 

istiadat), (2) Teacher training experience, meliputi pengalaman-pengalaman yang 

berhubun gan dengan aktivitas dan latar belakang pendidikan guru (tingkat 

pendidikan, jabatan), (3) Teacher properties, adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan sifat yang dimiliki guru, misal sikap guru terhadap siswa, 

kemampuan atau intelegensi guru, dan kemampuan pengelolaan pembelajaran, 

baik merencanakan, aplikasi, dan evaluasi dalam pembelajaran.

b. Faktor Siswa

Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap 

perkembangannya. Perkembangannya meliputi seluruh aspek kepribadiannya dan 

karakteristik tiap anak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses 
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pembelajaran dilihat dari siswa meliputi latar belakang siswa (tingkat sosial 

ekonomi, keluarga, tempat tinggal, dan lain-lain), serta  faktor sikap dan 

penampilan siswa di dalam kelas.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana, kelengkapan sarana dan prasarana dapat 

menumbuhkan gairah dan motivasi guru dalam mengajar, serta dapat memberikan

 berbagai pilihan pada siswa untuk belajar. 

d. Faktor Lingkungan

Dilihat dari dimensi lingkungan ada dua faktor yang dapat mempengaruhi 

proses pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas dan faktor iklim sosial 

psikologis. faktor organisasi kelas meliputi jumlah siswa, jumlah siswa yang 

terlalu besar akan kurang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Iklim 

sosial psikologis adalah hubungan antara orang yang terlibat dalam lingkungan 

sekolah, misal siswa dengan guru, guru dengan kepala sekolah, pihak sekolah 

dengan luar sekolah.

Menurut Anni (2007: 13) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah 

kondisi internal dan kondisi eksternal pembelajar.

a. Kondisi Internal

Kondisi internal mencakup kondisi fisik , seperti kesehatan organ tubuh; 

kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual dan emosional; kondisi sosial, 

seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Faktor-faktor internal ini 

dapat terbentuk sebagai akibat dari pertumbuhan, pengalaman belajar, dan 

perkembangan. 
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b. Kondisi Eksternal

Sama kompleknya dengan kondisi internal, kondisi eksternal berada pada 

lingkungam pembelajar. Beberapa faktor internal antara lain variasi derajat 

kesulitan materi (stimulus) yang dipelajari (respon), tempat belajar, iklim, suasana 

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

dan hasil belajar. Tempat belajar yang kurang memenuhi syarat, iklim atau cuaca 

yang panas menyengat dan suasana lingkungan yang bising akan mengganggu 

konsentrasi belajar.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggali data berupa 

deskripsi pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo 

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Seperti yang dikemukakan 

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006: 4) penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Hasil pendekatan penelitian kualitatif tersebut kemudian dilaporkan dalam 

bentuk uraian naratif bukan dalam bentuk angka, dengan kata lain penelitian ini 

bersifat deskriptif. Ismiyanto (2003: MP/III/3) menerangkan bahwa, penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah atau 

bidang-bidang tertentu.

Berdasarkan pemaparan di atas ditegaskan bahwa pendekatan  yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

B. Lokasi dan Sasaran Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah SD Negeri 03 Podo, 

yang beralamatkan di jl. Raya Balai Desa Podo No.11 Desa Podo, Kedungwuni-

Pekalongan 51173.

43
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2. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di 

SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Dalam hal 

ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1) Proses pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo 

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

2) Hasil pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo 

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

3) Faktor-faktor determinan pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD 

Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

C. Sumber Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan maka ditentukan 

sumber data atau informasi yang terdiri dari narasumber yang dipandang memiliki 

pengetahuan atau wawasan yang memadahi tentang informasi yang diperlukan. 

Dengan demikian, sumber data penelitian yang bersifat kualitatif ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung 

melalui wawancara dengan responden atau informan lapangan yang berkaitan 

dengan penelitian ini, yakni guna mendapatkan data tentang pembelajaran 

ekstrakurikuler menggambar. Narasumber yang dimaksud adalah siswa, guru 

mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan, pengajar ekstrakurikuler 

menggambar dan Kepala Sekolah SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan
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2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya yaitu: buku-buku, dokumen, sumber lain yang relevan. Data sekunder 

yang telah peneliti gunakan berupa dokumen sekolah berkenaan dengan profil dari 

SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pencatatan hasil penelitian yang mencakup 

segala peristiwa, fakta, keterangan, dan angka yang dapat dijadikan sebagai bahan 

untuk menyusun informasi yang diperlukan untuk maksud tertentu. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Observasi 

Teknik observasi adalah kegiatan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek yang menggunakan seluruh alat indera yang dapat 

dilakukan melalui indera penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan 

pengecap (Arikunto, 1998: 46). Observasi adalah pengamatan ke obyek 

penelitian, dalam hal ini adalah pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler 

menggambar di SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan.

Teknik observasi yang digunakan berupa teknik observasi langsung dan 

tidak langsung. Teknik observasi langsung diperoleh dari pengamatan secara 

langsung oleh peneliti, sedangkan observasi secara tidak langsung diperoleh 

melalui alat bantu berupa kamera.
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Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data-data berupa :

(1) Letak gedung sekolah dan keadaan gedung SD Negeri 03 Podo, meliputi: 

jumlah ruang, fungsi ruang, serta kelayakan ruang.

(2) Sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler 

menggambar di SD Negeri 03 Podo.

(3) Perilaku guru dan siswa pada saat berlangsungnya proses pembelajaran 

ekstrakurikuler menggambar.

(4) Proses berkarya siswa dalam menggambar.

(5) Hasil karya gambar anak.

2. Teknik Wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 1998:

145). Menurut Moleong (1990: 135) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan  oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviwer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (spoke person) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas 

terpimpin yaitu pewawancara membawa pedoman yang merupakan garis besar 

tentang hal yang akan diteliti. Pertanyaan ini secara khusus ditujukan kepada 

informan peneliti, yakni kepala sekolah, guru Seni Budaya dan Keterampilan, dan 

siswa  SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 

Dalam metode penelitian ini penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan 

data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan kepala sekolah, guru 
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bidang studi Seni Budaya dan Keterampilan, guru ekstrakurikuler menggambar, 

dan siswa. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah teknik wawancara 

langsung. Wawancara pada penelitian ini ditujukan pada beberapa responden di

antaranya:

a. Wawancara dengan Ibu Nur Khasanah,S.Pd (49 tahun) yang menjabat sebagai 

Kepala Sekolah  SD Negeri 03 Podo bertujuan untuk mengetahui tentang 

gambaran secara global mengenai keadaan sekolah. Aspek-aspek yang digali 

melalui kepala sekolah antara lain adalah: profil sekolah, tujuan 

ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo.

b. Wawancara dengan Bapak Fuad Khasan (26 tahun) selaku guru bidang studi 

Seni Budaya dan Keterampilan dan penanggung jawab kegiatan 

ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo, wawancara dilakukan 

untuk mengetahui karakteristik siswa, karakteristik guru, perencanaan, 

pelaksanaan, dan hasil pembelajaran serta faktor penunjang dan penghambat 

pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo.

c. Wawancara dengan Bapak Tri Asmujiono (49 tahun) selaku guru pembina 

ekstrakurikuler menggambar di SD negeri 03 Podo, yaitu menyangkut tentang 

proses pembelajaran ekstrakurikuler menggambar: (1) berapa jumlah peserta 

ekstrakurikuler menggambar, (2) metode apa yang diterapkan dalam 

pembelajaran ekstrakurikuler menggambar, (3) tahapan pembelajaran 

ekstrakurikuler menggambar, dan (4) bagaimana evaluasi hasil karya

ekstrakurikuler menggambar.
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d. Wawancara kepada siswa ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo, 

wawancara menyangkut tentang bagaimana perasaan anak saat menggambar, 

pemahaman anak terhadap intrusi yang guru berikan, media apa saja yang 

digunakan dalam menggambar, bentuk gambar yang sering digambar anak, 

pendapat tentang guru, nilai yang diberikan guru, dan arti gambar bagi anak.

e. Wawancara kepada orang tua siswa ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 

03 Podo, wawancara menyangkut tentang bagaimana bentuk dukungan orang 

tua kepada anak terhadap kegiatan ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 

03 Podo.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal yang 

variabel yaitu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen, legger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 1998: 236). 

Dalam teknik ini data yang dicari berupa daerah letak dan bentuk kondisi 

bangunan tempat belajar mengajar, data keadaan siswa, sarana dan prasarana, 

foto-foto yang berhubungan dengan ekstrakurikuler menggambar yang ada di SD 

Negeri 03 Podo.

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder guna melengkapi 

data yang belum diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara. Kemudian 

hasil dokumentasi ini disusun sedemikian rupa menjadi data sekunder yang 

digunakan untuk melengkapi data primer hasil wawancara dan pengamatan.
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E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara menganalisis data yang diperoleh dari 

penelitian untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Proses analisis data 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang telah 

diperoleh dari penelitian dilapangan, yaitu dari wawancara, pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, foto dan sebagainya (Moeleong, 2001: 190). Proses pengolahan data 

dimulai dengan mengelompokkan data-data yang terkumpul melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka maupun catatan yang dapat 

menunjang dalam penelitian ini untuk diklasifikasikan dan dianalisa berdasarkan 

kepentingan penelian. Hasil analisis data tersebut selanjutnya disusun dalam 

bentuk laporan dengan teknik dekskriptif analisis, yaitu dengan cara 

mendeskripsikan keterangan-keterangan atau data-data yang telah terkumpul dan 

dianalisis berdasarkan teori–teori yang ada.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

mereduksi data, menyajikan data, menginterpretasi data, serta menarik 

kesimpulan. Langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berkaitan erat dengan proses 

analisis data. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data yang dibuang, cerita 

mana yang sedang berkembang itu merupakan pilihan-pilihan analisis. Reduksi 
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data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverivikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang terkumpul dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

bentuk wacana naratif (pencerahan kronologis) yang merupakan penyederhanaan 

dari informasi yang banyak jumlahnya ke dalam kesatuan bentuk yang 

disederhanakan.

3. Interpretasi Data

Interpretasi merupakan suatu usaha untuk menafsirkan secara keseluruhan 

dari data. Hal tersebut dilakukan untuk membuat kesimpulan-kesimpulan dari 

keseluruhan data yang diperoleh selama proses penelitian di SD Negeri 03 Podo 

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

4. Menarik Kesimpulan

Langkah ini merupakan suatu usaha untuk mengungkapkan hasil utama atau 

pokok selama proses pelaksanaan penelitian, yaitu mengungkapkan pikiran 

tertentu yang didasari data empirik.
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BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni 
Kabupaten Pekalongan

1. Letak SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 
Pekalongan

SD Negeri 03 Podo berdiri di atas tanah seluas 1400 , terletak di Jalan 

Raya Balai Desa Podo No.11 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 

Secara geografis SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan menempati lokasi yang strategis karena tempatnya berada di tengah-

tengah perkampungan penduduk. Batas- batas wilayah SD Negeri 03 Podo  adalah 

sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Balai Desa Podo, 

sebelah timur berbatasan dengan SD Negeri Podo 02 Kedungwuni dan Koramil 

Kedungwuni, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Podo dan pemukiman 

penduduk, dan sebelah barat berbatasan dengan Balai Desa Podo.  

Letak SD Negeri 03 Podo strategis  dan mudah dijangkau dengan kendaraan 

roda dua, kendaraan roda empat dan angkutan umum, perjalanan menuju SD 

tersebut dapat ditempuh selama 30 menit dari kota Pekalongan. Jalan Raya Balai 

Desa Podo  merupakan jalan raya yang menghubungkan Kota Pekalongan dengan 

Kecamatan Kedungwuni. Di sekitar SD Negeri 03 Podo terdapat beberapa 

kompleks perumahan dengan sebagian besar siswa SD Negeri 03 Podo bertempat 

tinggal di pemukiman tersebut. Kawasan SD Negeri 03 Podo cukup ramai hal ini 
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dikarenakan terdapat kompleks pertokoan yang sering dikunjungi masyarakat 

sekitar dan lokasi berdekatan dengan jalan utama menuju Kabupaten Pekalongan.

Gambar 1 
SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan
          (  Peneliti 2011)\

Gambar 2
Denah Lokasi Penelitian

(Digambar oleh peneliti 2011)



53

2. Sejarah SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan

SD Negeri Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan berdiri 

pada tahun 1979. Sejarah berdirinya SD Negeri 03 Podo berawal dari masyarakat 

Desa Podo yang sangat peduli dengan pendidikan dan makin meningkatnya 

jumlah siswa SD Negeri 02 Podo yang telah berdiri lebih dulu. Karena kedua 

alasan tersebut, pemerintah Desa Podo melakukan musyawarah dengan 

pemerintah. Setelah diadakan musyawah diambil keputusan untuk membangun 

sekolah baru guna menampung jumlah siswa yang semakin meningkat. Pada 

tanggal 17 Desember 1979, Kepala Desa Podo melepas hak tanak Bengkoknya 

kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk dibangun gedung SD Negeri 03 

Podo. Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen sekolah, dapat diketahui 

bahwa lokasi pembuatan gedung SD Negeri 03 Podo di atas tanah eks bengkok 

Kepala desa yang terletak di desa Podo berdasarkan buku letter C nomor 1 Persil 

7 Kelas D IV dengan luas tanah 1400 m².

Selama menunggu pembangunan gedung selesai, proses pembelajaran SD 

Negeri Podo menumpang pada gedung SD Negeri 02 Podo, dengan meminjam 

dua gedung. Setelah pembangunan gedung selesai, Pemerintah Kabupaten 

Pekalongan melantik secara resmi Bapak Joko Susilo sebagai Kepala Sekolah SD 

Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 

Hingga saat ini SD Negeri 03 Podo pernah dipimpin oleh kepala sekolah : 

Bapak Joko susilo, Ibu  Alifiyah, Bapak Rasdi, S.Pd, Ibu Triningsih, S.Pd, Ibu 

Nur Khasanah, S.Pd. dengan masa jabatan masing-masing enam tahun.
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3. Kondisi  SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 
Pekalongan

a. Kondisi Fisik Bangunan Sekolah

Kondisi fisik bangunan SD Negeri 03 Podo cukup baik dan memadai untuk 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. SD Negeri 03 Podo Kedungwuni berdiri 

di atas tanah seluas 1.400 m² dengan luas bangunan 377 m². Pintu gerbang 

menghadap ke utara, sebelah selatan pintu gerbang adalah lapangan voli dan 

lapangan upacara. Pada awal mulanya SD Negeri 03 Podo hanya terdiri dari tiga 

lokal, sekarang telah berkembang menjadi enam lokal dengan tiga gedung baru. 

Gedung SD Negeri 03 Podo ini bersebelahan dengan gedung SD Negeri 02 

Podo yang telah dibangun lebih dulu. Gedung SD Negeri 03 Podo terdiri atas  

enam kelas, satu ruangan guru, kepala sekolah, kantor, UKS, perpustakaan, dua 

kamar mandi / WC, satu gudang, tempat parkir, lapangan voli, dan lapangan 

olahraga yang berfungsi sebagai tempat upacara dan sarana bermain. Di depan 

gedung kelas terdapat halaman, setiap halaman ditanami pepohonan yang 

fungsinya selain penghias sekaligus pelindung.

b. Kondisi Lingkungan Sekolah

1) Tingkat Kebersihan

Tingkat kebersihan SD Negeri 03 Podo tergolong baik. Masing-masing 

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

kebersihan sekolah  senantiasa membersihkan seluruh lingkungan sekolah, 

menyapu halaman sekolah dan mengepel lantai setiap pagi, serta membuang 

sampah-sampah seusai pulang sekolah. Terdapat rak sepatu di setiap kelas yang 

digunakan untuk meletakkan sepatu ketika hujan tiba untuk menjaga kebersihan 
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ruangan kelas. Kebersihan sekolah sangat diperhatikan guna menciptakan suasana 

yang bersih, nyaman dan sehat bagi anak didiknya.

2) Tingkat Kebisingan

SD Negeri 03 Podo  berada pada lokasi yang dekat dengan jalan raya, 

sehingga memiliki tingkat kebisingan yang cukup tinggi. Sebagian bangunan 

sekolah berbatasan langsung dengan jalan raya yang lalu lintasnya cukup ramai 

dilalui oleh kendaraan bermotor.  Kebisingan lalu lintas pada saat jam pelajaran 

cukup mengganggu KBM yang sedang berlangsung.

3) Jalan Penghubung dengan Sekolah

Akses  menuju SD Negeri 03 Podo sangat mudah. Hal ini dikarenakan jalan 

menuju SD Negeri 03 Podo yang telah diaspal masih dalaam kondisi baik. Namun 

jalan dari gerbang sekolah menuju gedung sekolah cukup sulit, hal ini 

dikarenakan  untuk menuju gedung sekolah  harus melewati lapangan yang secara 

geografis berupa tanah yang becek dan labil. Sarana transportasi menuju SD 

Negeri 03 Podo banyak tersedia, misalnya angkutan umum. Pada saat pagi hari 

dan siang hari waktu siswa berangkat dan pulang sekolah, keadaan lalu lintas 

terlihat ramai dan lancar. Jadi untuk masuk dan keluar SD Negeri 03 Podo terlihat

mudah.

4) Masyarakat Sekitar

Masyarakat sekitar pada umumnya cukup baik. Sebagian masyarakat 

lingkungan sekitar  bermata pencaharian wiraswasta, pegawai negeri, dan 

karyawan pabrik, dan buruh. Kondisi lingkungan sekitar cukup berfariasi sesuai 
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keadaan ekonominya. Jadi masyarakat sekitar dapat dikategorikan sebagai 

masyarakat menengah kebawah.

4. Sarana dan Prasarana SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni 
Kabupaten Pekalongan

Sarana yaitu meliputi semua tempat yang digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar, sedangkan prasarana adalah sesuatu yang menunjang dan dibutuhkan 

dalam sarana sehingga pembelajaran dapat berjalan efektif. Berdasarkan 

pengamatan peneliti SD Negeri 03 Podo mempunyai sarana dan prasarana 

penunjang pembelajaran yang cukup lengkap. Sarana penunjang pembelajaran SD 

Negeri 03 Podo meliputi : 

1) Ruang Kepala Sekolah dan Guru

Ruang kepala sekolah dan ruang guru menjadi satu tempat dengan ukuran 

12x8 m². Ruangan ini cukup memadai dengan fasilitas berupa meja dan kursi 

guru,  lemari dan rak buku untuk menyimpan dokumen  penting, lemari kaca 

untuk menyimpan piala, dua buah komputer, satu buah televisi, satu buah pesawat 

telepon, dan satu set  meja kursi untuk tamu. Ruangan ini ditempati kepala 

sekolah dan beberapa guru. Untuk memisahkan ruangan satu dan lainnya 

digunakan sekat yang terbuat dari kerajinan rotan. Ruangan ini digunakan ketika 

guru sedang tidak mengajar di ruang kelas. Ruangan ini juga dimanfaatkan untuk 

menyelenggarakan rapat rutin guru dengan kepala sekolah mengenai kegiatan 

belajar mengajar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. 

2) Ruang Kelas

Ruang kelas merupakan ruangan khusus yang digunakan untuk 

melangsungkan kegiatan belajar mengajar. Di dalam ruang kelas terdapat meja 
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kursi siswa dan meja kursi guru. Ruang kelas di SD Negeri 03 Podo ini berjumlah 

enam ruangan, yang terdiri dari ruang kelas I, ruang kelas II, ruang kelas III, 

ruang kelas IV, ruang kelas V, dan ruang kelas VI. Pada sore hari ruangan kelas I 

digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler tari, ruangan kelas II digunakan untuk 

kegiatan ekstrakurikuler menggambar  dan  ruang kelas VI digunakan untuk 

ruangan jam tambahan bagi kelas enam. 

Fasilitas pendukung pembelajaran di SD Negeri 03 Podo yaitu: ruang 

perpustakaan, ruang UKS, kamar kecil/ WC, tempat parkir, kafetaria, gudang, dan 

lapangan olahraga. Perpustakaan sebagai ruang baca siswa SD Negeri 03 Podo.  

Ukuran bangunan 10x8 m². Ruangan tersebut memiliki daya tampung kurang  

memadai. Jumlah rak buku dan tempat duduk kurang memadai sehingga membuat 

kurang nyaman untuk membaca.Penataan ruangan dan rak buku dinilai kurang 

menarik. Ruang UKS berguna untuk menyediakan layanan kesehatan bagi siswa. 

UKS terletak di sebelah kamar kecil/ WC siswa. Sehingga ruangan ini kurang 

nyaman untuk digunakan. Fasilitas UKS berupa satu buah kasur, meja kursi, dan 

peralatan P3K. Kamar kecil yang tersedia yaitu dua ruang khusus  untuk siswa, 

dua  ruang khusus untuk guru. Masing-masing berukuran 2x2 m². Ruangan ini 

bersebelahan dengan UKS dan Gudang sekolah. Kondisi Kamar kecil siswa 

kurang layak, hal ini dilihat dari dinding kamar mandi yang penuh coretan, dan 

tembok yang sudah mengelupas. Kebersihan kamar mandi kurang terjaga, hal ini 

mengakibatkan bau yang tidak sedap.

Tempat parkir terletak di halaman belakang dekat dengan kantin sekolah.  

Termpat parkir ini disediakan untuk parkir kendaraan guru dan parkir sepeda 
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siswa SD Negeri 03 Podo. Terdapat satu buah kafetaria yang terletak di halaman 

belakang sekolah, berdekatan dengan  tempat parkir sekolah. Kafetaria 

menyediakan makanan kecil untuk guru dan siswa. Terdapat satu gudang ruang 

penyimpanan. Benda-benda yang disimpan di dalam gudang seperti alat olahraga, 

alat kebersihan, dan  meja kursi yang sudah tidak terpakai. Ruangan ini berukuran 

4x6 meter persegi, dan letaknya bersebelahan dengan kamar kecil. Terdapat satu 

lapangan voli berada di sebelah timur gedung sekolah. Lapangan ini digunakan 

untuk olah raga dan upacara sekolah jika lapangan utama tidak memungkinkan 

untuk dipakai. Menurut pengamatan peneliti, kondisi lapangan voli kurang layak, 

karena permukaan lantai yang tidak rata dan banyak yang berlubang.

Kondisi sarana yang dimiliki SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Kondisi Sarana Penunjang Pembelajaran SD Negeri 03 Podo Kecamatan 
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

No Sarana Kondisi Jumlah
1 Ruang Kelas baik 6
2 Ruang Perpustakaan baik 1
3 Ruang Kantor Sekolah baik 1
4 Ruang Tamu baik 1
5 Ruang guru baik 1
6 Ruang UKS baik 1
7 Kamar mandi / WC guru cukup baik 2
8 Kamar mandi / WC murid cukup baik 2
9 Gudang baik 1
10 Tempat parkir baik 1
11 Kantin baik 1
12 Lapangan Voli Cukup baik 1

( Sumber data SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan 2010)
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Berdasarkan tabel di atas, fasilitas sekolah sudah memadai untuk 

melaksanakan pembelajaran yang baik. Fasilitas yang baik dapat mendukung 

keberhasilan proses pembelajaran. Namun masih ada beberapa sarana yang 

kurang baik yaitu kamar mandi murid dan lapangan voli, karena pada tempat ini 

terdapat kerusakan yang dapat menghambat proses pembelajaran.

Sebagai Penunjang pembelajaran, prasarana di SD Negeri 03 Podo antara 

lain terdiri dari : Bangku, almari, rak buku, papan tulis, komputer, meja guru, 

meja kantor, meja kursi tamu, meja murid, kursi kantor. Untuk mengetahui lebih 

jelas menurut kondisi dan jumlahnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2 : Kondisi prasarana penunjang pembelajaran di SD Negeri 03 Podo 
Kecamatan Kedungwuni Kabupeten  Pekalongan

( Sumber data SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 2010)

Fasilitas pembelajaran di SD Negeri 03 Podo, secara keseluruhan sudah 

memadai dan memenuhi syarat sebagai sekolah SSN. Berkaitan dengan sekolah, 

sekolah ini belum memiliki ruang kesenian dan aula. Sehingga dalam praktek 

No Prasarana 
Penunjang KBM

Kondisi Jumlah

1 Bangku 1 anak Baik 110

2 Bangku 2 anak Baik 60
3 Almari Baik 13
4 Rak Buku Baik 5
5 Papan Tulis Baik 6
6 Komputer Baik 2
7 Meja Guru Baik 7
8 Meja Kantor Baik 2
9 Meja Kursi Tamu Baik 1 set
10 Meja murid Baik 110
11 Kursi Kantor Baik 14
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berkarya seni masih menggunakan ruang kelas sebagai ruang pembelajaran 

ekstrakurikuler. 

Gambar 3
Gedung SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

( Sumber : dokumentasi peneliti 2011)

Gambar 4
Kondisi Lapangan SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

(Sumber : dokumentasi peneliti 2011)
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Gambar 5
 Denah Gedung SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

(Digambar Oleh Peneliti 2011)



62

5. Visi, Misi, dan Tujuan SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni 
Kabupaten Pekalongan

Untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara utuh , SD Negeri 03 

Podo mempunyai visi, misi, dan tujuan yang diterapkan. Visi SD Negeri 03 Podo 

adalah unggul dalam berprestasi, santun dalam berperilaku. Misi SD Negeri 03 

Podo adalah menciptakan generasi cerdas, takwa dan berbudi luhur.

Berdasarkan visi dan misi SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan tujuan SD Negeri Podo adalah: tujuan pendidikan tingkat 

kesatuan pendidikan dasar mengacu pada tujuan umum pendidikan dasar yaitu 

meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

Sedangkan secara khusus, sesuai dengan visi, misi sekolah, serta tujuan Sekolah 

Dasar Negeri Podo 03 pada akhir tahun ajaran 2006/ 2007, sekolah mengantarkan 

siswa didik untuk :

1. Mengoptimalkan proses pembelajaran guna meraih prestasi

2. Siswa bertingkah laku santun di lingkungan sekolah maupun di   

rumah.

3. Melatih siswa agar terbiasa taat beribadah.

4. Siswa terbiasa berperilaku sehat, disiplin dan mandiri

6. Kondisi Guru dan Karyawan SD Negeri 03 Podo Kecamatan 
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan dari sumber wawancara dengan kepala sekolah dan sumber

data berupa  dokumen sekolah SD Negeri 03 Podo, diperoleh data guru dan 
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karyawan di SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 

tahun 2010/2011. 

Tabel 3 : Data guru dan karyawan di SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni 
Kabupaten Pekalongan Tahun 2010/2011

No Nama Guru dan 
Karyawan

Tempat dan 
Tanggal Lahit

Jabatan / Bidang 
Studi

Pendidikan 
Terakhir

1 Nurchasanah, S.Pd Pekalongan
09-01-1962

Kepala Sekolah S1 2002

2 Sunarti, S.Pd Pekalongan
17-07-1952

Guru Kelas S1 2003

3 Solichatun Pekalongan
02-12-1953

Guru Kelas D II 2000

4 Siswantinah Kendal
12-05-1962

Guru Kelas D II 2004

5 Wijayanti Pekalongan
16-04-1955

Guru Kelas D II 2005

6 Masyhudi,S.Ag Pekalongan
17-08-1955

Guru Agama S1 2001

7 Endang Supriyanto Pekalongan
15-10-1965

Guru Kelas D II 2003

8 Erna Yusfawati Pekalongan
14-11-1980

Guru Kelas D II 2004

9 Fuad Khasan Pekalongan
08-11-1985

Guru Wiyata Bakti 
SBK

D II 2007

10 Elsa Hernensi Pekalongan
08-12-1981

Guru Kontrak 
Penjaskes

SLTA

11 Istitoah Pekalongan
21-10-1981

Guru Kontrak 
Bahasa Inggris

D II PAI

12 Rofi Hariyanto Pekalongan
06-08-1979

Wiyata Bakti 
Penjaga

SMP 2005

(Sumber data SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni 
Kabupaten Pekalongan 2010)

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan guru dan karyawan di SD 

Negeri 03 Podo adalah sebagai berikut: Sebanyak 3 orang berpendidikan Strata 1, 

tujuh orang berpendidikan Diploma 2, satu orang berpendidikan SMA dan satu

orang berpendidikan SMP. Sebagian besar guru di SD Negeri 03 Podo Kecamatan 
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Kedungwuni Kabupaten Pekalongan berlatar belakang Diploma II yang berasal 

dari PGSD. Dilihat dari usia, guru tergolong usia produktif sebagai tenaga 

pengajar. Selain tingkat usia guru, pengalaman dan lamanya mengajar 

memepengaruhi kualitas dalam mengajar. Tenaga non guru yaitu penjaga sekolah 

berlatar belakang SMP, dilihat dari pekerjaannya tidak dituntut untuk 

berpendidikan sarjana.

Dari semua guru dan karyawan yang berjumlah 12 orang dengan perincian 

satu orang kepala sekolah, enam orang guru kelas, empat orang guru mapel dan 

satu orang penjaga sekolah.

Gambar 6 
Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan
( Sumber : dokumentasi peneliti 2011)

7. Kondisi Siswa SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 
Pekalongan

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, diperoleh informasi bahwa jumlah 

keseluruhan siswa SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 
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Pekalongan tahun 2010/2011 mencapai 212 siswa. Dengan rincian sebagai 

berikut:

Tabel 4 : Data jumlah siswa SD Negeri 03 Podo SD Negeri 03 Kecamatan 
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2010/2011

SiswaKelas
Laki-laki Perempuan

Jumlah

I 19 10 29
II 25 18 43
III 19 18 37
IV 18 20 38
V 14 19 33
VI 17 15 32
Jumlah 112 100 212

( Sumber data SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni 
Kabupaten Pekalongan 2010)

Berdasarkan tabel di atas jumlah keseluruhan siswa  sebanyak  212 siswa,  

dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 112  orang dan siswa perempuan 

sebanyak 100 orang. Dengan rincian, kelas I sebanyak 29 orang dengan jumlah 

siswa laki-laki 19 orang dan siswa perempuan 10 orang, kelas II sebanyak 43 

orang dengan jumlah siswa  laki-laki 25 dan  siswa perempuan 18 orang, kelas III 

sebanyak 37 orang dengan jumlah siswa laki-laki 19 dan siswa perempuan 18 

orang, kelas IV sebanyak 38 orang, laki-laki 18 orang sedangkan perempuan 20 

orang, kelas V sebanyak 33 orang, laki-laki 14 sedangkan perempuan 19 orang, 

kelas VI sebanyak 32 orang, laki-laki 17 sedangkan perempuan 15 orang.

Seluruh siswa SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan memeluk agama Islam. Data tersebut diperoleh dari dokumen 

sekolah, berikut ini tabel data agama siswa SD Negeri 03 Podo.
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Tabel 5 : Data agama siswa SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni 
Kabupaten Pekalongan tahun 2010

Agama Kelas Jumlah
I II III IV V VI

Islam 29 43 37 38 33 32 212
Katolik - - - - - -
Kristen - - - - - -
Hindu - - - - - -
Budha - - - - - -
Jumlah 29 43 37 38 33 32 212

( Sumber data SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten
Pekalongam tahun 2010)

Ditinjau dari tempat tinggal,  sebagian besar siswa berasal dari desa yang 

masih dekat dengan sekolah, yaitu Desa Podo,  Gembong, Perumahan Puri Utara, 

Perumahan  Pisma Griya Permai. Tetapi ada dari sebagian anak yang tempat 

tinggalnya cukup  jauh dari sekolah yaitu Desa Surobayan yang jaraknya ± 5 km.

Mayoritas siswa SD Negeri 03 Podo berasal dari keluarga ekonomi 

menengah kebawah. Latar belakang orang tua siswa bekerja sebagai karyawan 

pabrik, wiraswasta, pedagang, PNS, dan buruh. 

8. Pembelajaran Ekstrakurikuler 

Sekolah membekali siswa dengan berbagai bidang keahlian, bidang keahlian 

tersebut dikemas dalam kegiatan ekstrakurikuler. Untuk melengkapi kompetensi 

anak, SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 

memiliki program pembelajaran ekstrakurikuler yang dilakukan setelah jam 

sekolah pada setiap hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Hal ini dilakukan karena di SD 

Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tidak ingin 

membebani anak dengan kegiatan yang berlebihan, dampaknya anak menjadi 

jenuh dengan pemilihan kegiatan tersebut. Kegiatan ekstrakurikuler mengacu pada 
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kurikulum nasional yang dikembangkan. Adapun kegiatan ekstrakurikuler SD 

Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dibagi menjadi 

dua, yaitu kegiatan ekstrakurikuler wajib, dan kegiatan ekstrakurikuler pilihan. 

Kegiatan ekstrakurikuler wajib adalah pramuka, sedangkan kegiatan 

ekstrakurikuler pilihan adalah: ekstrakurikuler menggambar, ekstrakurikuler tari, 

olah raga, kaligrafi, komputer. Dengan catatan setiap siswa boleh memilih 

maksimal dua pilihan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minatnya.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, dapat diketahui bahwa 

tujuan tujuan kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di SD Podo 03  

adalah untuk mengembangkan minat dan bakat siswa sebagai bekal keterampilan 

di masa depan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Adapun wawancara dengan 

Kepala Sekolah yaitu Ibu Nurchasanah (49 tahun) pada bulan Januari 2011 

sebagai berikut: “Tujuan ekstrakurikuler  di SD Negeri 03 Podo ini adalah agar 

anak mempunyai keterampilan, mampu menyalurkan minat dan mengembangkan 

potensi anak sesuai  dengan visi dan misi sekolah”.

Tabel 6 : Data guru pembimbing kegiatan ekstrakurikuler SD Negeri 03 
Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

No Ekstrakurikuler Nama Guru Waktu 
Pelaksanakan

1 Pramuka Sholichatun, A.Ma.Pd Kamis, jam 14.00
2 Menggambar Fuad Khasan (pemabida)

Tri Asmujiono ( Pelatih)
Jumat, jam 14.00

3 Tari Fuad Khasan (pemabida)
Haris, S.Pd ( Pelatih)

Jumat, jam 16.00

4 Olah raga Elsa Hernensi Sabtu jam 13.00
5 MTQ Masyhudi Kamis, jam 14.00
7 Komputer Istithoah, A.Ma Sabtu, jam 14.00

( Sumber data SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan 2010)
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Kegiatan ekstrakurikuler dibimbing oleh guru penanggung jawab 

ekstrakurikuler (lihat tabel 6). untuk ekstrakurikuler menggambar dan tari guru 

penanggung jawab kegiatan menggunakan guru dari luar untuk mengajar 

ekstrakurikuer di SD Podo. Berdasarkan observasi yang dilakukan, tidak semua 

kegiatan ekstrakurikuler berjalan dengan baik. Kegiatan ekstrakurikuler yang 

berjalan kurang baik adalah ekstrakurikuler MTQ, ekstrakurikuler olah raga, dan 

komputer. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler yang berjalan dengan baik adalah 

kegiatan ekstrakurikuler menggambar dan ekstrakurikuler seni tari. 

Ekstrakurikuler olah raga dilaksanakan menjelang perlombaan. Menurut 

informasi dari wawancara dengan Bapak Fuad Khasan (26 tahun), siswa sangat 

berminat dengan kegiatan olahraga, namun untuk mengikuti ekstra tersebut harus 

melalui proses seleksi. 

Ekstrakurikuler MTQ dibimbing oleh Bapak Masyudi,S.Ag (51 tahun) 

selaku guru mapel Agama Islam di SD Negeri 03 Podo. Berdasarkan wawancara 

dengan Kepala sekolah, ekstrakurikuler MTQ sebenarnya telah berjalan sejak 

awal tahun pembelajaran 2010, namun peminat ekstrakurikuler tersebut sedikit 

dan  kian menurun, karena minimnya prestasi yang diperoleh dari pembinaan 

ekstrakurikuler MTQ. Maka dari itu sekolah menutup kegiatan ekstrakurikuler 

MTQ sejak bulan Januari 2011.

Ekstrakurikuler komputer diselenggarakan setiap hari sabtu pukul 13.00 

WIB. Ekstrakurikuler komputer dilaksanakan menjelang perlombaan, sama seperti 

ekstra olah raga. Peserta ekstrakurikuler ini dipilih oleh guru, sehingga minat 

siswa terhadap ekstrakurikuler ini kurang tersalurkan dengan baik.
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Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang berjalan dengan  baik adalah 

ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler menggambar, dan ekstrakurikuler tari. 

Kegiatan ekstrakurikuler pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib bagi siswa 

SD Negeri 03 Podo, sehingga diikuti oleh seluruh siswa. 

Kegiatan ekstrakurikuler tari dilaksanakan mulai pukul 16.00 WIB, 

ekstrakurikuler tari dilatih oleh Bapak Haris, S.Pd. Bapak Haris merupakan guru 

pembina dari luar sekolah. Berdasarkan observasi di lapangan, kegiatan 

ekstrakurikuler tari berlangsung dengan baik.

Kegiatan ekstrakurikuler menggambar telah berlangsung sejak tahun 2008. 

Guru ekstrakurikuler yang sekarang adalah Bapak Tri Asmujiono,S.Pd.  Selama 

empat tahun berlangsung ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo 

telah berhasil mendapatkan prestasi.

Kegiatan ekstrakurikuler menggambar diikuti oleh 32 siswa, sedangkan 

ekstrakurikuler tari dikuti 24 siswa. Minat siswa terhadap ekstrakurikuler 

menggambar lebih tinggi dari pada ekstrakurikuler tari. Berikut ini wawancara 

dengan Bapak Fuad Khasan (26 tahun): “ Siswa yang ikut ekstra menggambar 

lebih banyak daripada ekstra tari, namun ada pula siswa yang minat dan mengikuti 

kedua ekstrakurikuler tersebut, karena ekstrakurikuler tari dilaksanakan setelah 

ekstrakurikuler menggambar”.

Seluruh kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri 03 Podo mendapat dukungan 

dari sekolah, berupa sarana dan prasarana yang disediakan melalui dana BOS. 

Semua kegiatan ekstrakurikuler tidak memungut biaya dari siswa. Perhatian 

sekolah terhadap kegiatan ekstrakurikuler guna mencetak prestasi adalah ketika 
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mengeluarkan dana lomba yang cukup besar. Sudah banyak prestasi yang diraih 

sekolah dalam bidang seni. Banyak piala yang didapat sekolah dalam bidang seni 

sebagai bukti seni lukis/gambar benar-benar diperhatikan. 

Tabel 7 : Prestasi yang diraih siswa SD Negeri 03 Podo tahun 2008-2011.

No Tanggal Jenis Kegiatan Kejuaraan Tingkat
1 21-4-2008 Lomba seni tari putra 

Popda seni
Juara III Kab. 

Pekalongan
2 21-4-2008 Lomba seni lukis putri 

Popda seni
Harapan II Kab. 

Pekalongan
3 26-4-2009 Lomba seni tari putra 

Popda seni
Juara III Kab. 

Pekalongan
4 26-4-2009 Lomba seni lukis putra 

Popda seni
Juara III Kab. 

Pekalongan
5 26-4-2009 Lomba seni lukis putri 

Popda seni
Juara I Kab. 

Pekalongan
6 26-4-2009 Lomba seni paduan 

suara Popda seni
Juara I Kab. 

Pekalongan
7 21-5-2009 Lomba seni paduan 

suara Popda seni
Harapan III Eks. 

Karisidenan
8 21-5-2009 Lomba seni lukis putri 

Popda seni
Harapan II Eks. 

Karisidenan
9 05-5-2010 Lomba seni tari putra 

Popda seni
Juara III Kab. 

Pekalongan
10 05-5-2010 Lomba seni lukis putra 

Popda seni
Juara I Kab. 

Pekalongan
11 05-5-2010 Lomba seni paduan 

suara Popda seni
Juara I Kab. 

Pekalongan
12 21-5-2010 Lomba seni paduan 

suara Popda seni
Harapan III Eks. 

Karisidenan

(Sumber data SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni 
 Kabupaten pekalongan 2011)
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B. Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Menggambar SD Negeri 03 
Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

SD Negeri 03 Podo memfasilitasi siswanya untuk mengembangkan diri 

dalam berbagai bidang, salah satunya bidang seni dan hobi. Menggambar 

merupakan bidang seni yang diajarkan dalam ekstrakurikuler sekolah. 

Ekstrakurikuler menggambar SD Negeri 03 Podo merupakan suatu proses 

pembelajaran yang memiliki tujuan seperti halnya pembelajaran pada umumnya. 

Suatu proses pembelajaran memilki komponen-komponen pembelajaran seperti 

tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, aktivitas guru dan murid, dan 

evaluasi. Dalam proses pembelajaran juga terdapat faktor yang mempengaruhi 

sistem pembelajaran yaitu karakteristik guru, dan karakteristik siswa.

1. Karakteristik Siswa 

Siswa yang aktif dan kreatif serta memiliki semangat maju dan berkembang 

merupakan modal utama dalam keberhasilan pembelajaran ekstrakurikuler di 

sekolah. Murid yang mengikuti ekstrakurikuler dibina dan diarahkan oleh guru 

pembina dalam menghadapi setiap kesulitan mengenai materi pembelajaran yang 

telah ditetapkan.

Kegiatan ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo dapat diikuti 

oleh siswa kelas I sampai kelas V. Siswa kelas VI tidak dilibatkan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler, karena mereka harus menyiapkan diri untuk menghadapi UAN/ 

UANAS. Pada tahun ajaran 2010/2011 siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler menggambar  berjumlah 32 orang, yang terdiri dari kelas I 

sebanyak delapan anak, kelas II sebanyak tujuh anak , kelas III sebanyak 14 anak, 

dan kelas V sebanyak tiga anak, sedangkan untuk kelas IV sama sekali tidak ada 
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siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menggambar. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Pak Fuad diperoleh informasi bahwa siswa kelas empat 

banyak yang mengikuti ekstrakurikuler tari.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan siswa, tujuan mereka mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler menggambar ini adalah siswa ingin pandai menggambar. 

Alasan mereka mengikuti kegiatan ini  karena mereka semua senang 

menggambar, dan hobi menggambar. Siswa memiliki antusias yang besar, hal 

tersebut dapat dilihat dari presentase kehadiran siswa pada tiap pertemuan 

kegiatan.

Jumlah siswa ekstrakurikuler menggambar pada tiap tahunnya mengalami 

turun naik, sebagaimana dituturkan oleh Bapak Fuad Khasan (26 tahun) :

“Pada tahun ajaran 2010/2011 ini, untuk siswa yang mengikuti 
ekstrakurikuler menggambar cukup tinggi yaitu 32 anak, dibandingkan 
tahun lalu hanya 20 orang saja. Secara umum siswanya memiliki 
kemampuan yang baik, ketika pelajaran menggambar anak-anak terlihat 
senang dan semangat sekali, mereka memiliki antusias yang besar”.

Berikut ini daftar nama siswa yang mengikuti ekstrakurikuler menggambar.

Tabel 8 : Daftar Nama-nama Siswa Ekstrakurikuler Menggambar tahun ajaran 
2010/2011

No Nama Siswa Kelas
1 Ari Tri Anggraini II
2 Anis Suronniyah II
3 Dhiya Adha Istinan II
4 Nur Aini Maharani II
5 Achmad Dzikron II
6 Titik Hardiyanti III
7 Ana Ristiana III
8 Muna Faiqoh III
9 Novi Kurniasari III
10 Tri Murni Laksanawati III
11 Ontisa Nia Rahma III
12 M.  Idris Ibnu Azza III
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13 M. Budi Prasetyo III
14 Raga Sukma Wijaya III
15 Hamka Ramadhan III
16 M. Tajul Arifin III
17 Rozikin III
18 Ihza Maulina V
19 Nur Fandila V
20 Farah Khairunnisa I
21 Eva Dzikroidah II
22 Isadora II
23 Novi kurniasari III
24 Nafis V
25 Ovinda III
26 Azmi I
27 Maila I
28 Alifia Ardian P I
29 Dita I
30 Amelsa Pramesti R.P I
31 Azizil Nur M. I
32 Muh. Fathul Hadi I

( Sumber data SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni 
Kabupaten Pekalongan 2010)

Berdasarkan data di atas, jumlah siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler menggambar sebanyak 32 siswa, yang terdiri dari 22 siswa 

perempuan dan 10 siswa laki-laki. Usia siswa antara tujuh sampai sebelas tahun. 

Berdasarkan perkembangan seni rupa anak, usia enam sampai tujuh tahun 

memasuki masa bagan sedangkan usia sembilan sampai dua belas tahun  anak 

telah memasuki masa permulaan realisme. Dalam pembelajaran menggambar, 

guru membagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. 

Pembagian siswa ke dalam kelompok menurut guru berdasarkan tahap 

perkembangan gambar anak. Menurut pandangan peneliti, pemberian nama 

kelompok kecil dan kelompok besar kurang tepat, karena pembagian karakteristik 

siswa SD yaitu berdasarkan tingkatan kelas, yaitu kelas tinggi ( kelas IV,IV,V) 
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dan kelas rendah (Kelas I,II,III). Kelas tinggi yaitu kelas IV dan kelas V yang 

telah memasuki masa permulaan realisme, sedangkan kelas rendah diikuti oleh 

kelas I, dan kelas II telah memasuki masa bagan. Kelas III dimasukan ke kategori 

kelas tinggi oleh guru, karena telah masuk masa permulaan realisme. 

Gambar 7
 Kegiatan Peserta Ekstrakurikuler Menggambar

( Sumber : dokumentasi peneliti 2011)

Latar belakang keluarga siswa menurut informasi yang dituturkan oleh 

Bapak Fuad Khasan (26 tahun) selaku penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler 

menggambar sebagian besar berasal dari keluarga menengah kebawah. Profesi 

orang tua siswa adalah sebagai karyawan pabrik, buruh, PNS, wiraswasta,dan 

perawat. Orang tua siswa mendukung kegiatan tersebut. Uraian dari guru di atas 

juga didukung oleh pernyataan siswa bernama Rozikin (kelas III, 9 tahun) dalam 

wawancara tanggal 4 Februari 2011 sebagai berikut: “Saya senang sekali 

mengikuti ekstrakurikuler menggambar, karena menggambar adalah hobiku, 
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bapak ibu mendukung sekali, mereka membelikan krayon dan buku gambar yang 

bagus”.

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa orang tua siswa 

sangat mendukung anaknya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

menggambar. Hal ini terbukti dengan wawancara dengan orang tua Rozikin, yaitu 

dengan Bapak Tohirin (40 tahun) yang sangat mendukung kegiatan 

ekstrakurikuler menggambar: “Saya sangat mendukung anak saya, kegiatan ini 

sangat positif, saya membelikan semua kebutuhan menggambar seperti krayon, 

pensil dan buku gambar”. Bentuk dukungan yang lain yaitu perhatian orang tua 

dengan mengantar jemput anak untuk mengikuti ekstrakurikuler menggambar, 

sebagaimana hasil wawancara kepada orang tua Azizil (kelas II, 7 tahun), yaitu 

Ibu Sumiyati  (38 tahun), ia  menuturkan:“ bentuk dukungan saya kepada Azizil 

tentu saja dengan membelikan peralatan menggambar dan selalu mengantar 

jemput ketika anak saya ikut kegiatan ekstrakurikuler menggambar”. 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa siswa, ada beberapa siswa 

yang kurang mendapat dukungan dari orang tua, hal ini dikarenakan keadaan 

ekonomi yang pas-pasan. Kurangnya dukungan orang tua berdampak pada 

motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menggambar. 

2. Guru Pembina Estrakurikuler Menggambar SD Negeri 03 Podo 
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Guru pembina ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo adalah 

Bapak Tri Asmujiono,S.Pd. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi 

bahwa guru tersebut adalah lulusan Pendidikan Fisika dari Universitas 
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Sarjanawiyata Taman Siswa Jogjakarta. Latar belakang pendidikan guru tersebut 

sama sekali tidak ada hubungannya dengan seni rupa, namun Bapak Tri aktif 

menyalurkan hobinya dalam kegiatan seni rupa. Pengalaman-pengalaman Bapak 

Tri Asmujiono di dunia seni yaitu pernah mengikuti pameran lukis di Kabupaten 

Pekalongan pada tahun 1997. Selain itu ia menjabat sebagai Anggota Dewan 

Kesenian Daerah Kabupaten Pekalongan periode 2007-2010 dan periode 2010 

sampai sekarang. Pada tahun 2008 pernah mengikuti Training of Trainer (TOT) 

Seni Lukis Propinsi jawa Tengah. Pada tahun  2008 dan 2009 menjadi pembicara

workshop  Menggambar Anak untuk guru TK dan SD se-Kabupaten Pekalongan. 

Sejak tahun 2001 Bapak Tri Asmujiono juga menjadi pelatih lukis untuk 

lomba/festival SMP di Kabupaten Pekalongan. Pengalaman mengajar seni 

pertama kali di SMP Islam Wonopringgo pada tahun 1985, karena kekurangan 

guru seni. Bapak Tri Asmujiono merupakan guru yang aktif dan kreatif, selain 

mengajar pelajaran seni dan pelajaran fisika di sekolahnya, beliau juga mengajar 

berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti drum band, menggambar, pramuka. 

Bapak Tri Asmujiono diangkat sebagai PNS pada tahun 2007 di SMP 

Negeri 03 Doro Pekalongan mengajar fisika dan seni budaya. Bapak Tri 

Asmujiono telah berpengalaman membina siswa-siswa berbakat dibidang seni 

rupa. Dalam membina siswa-siswanya Bapak Tri Asmujiono sangat sabar dan 

telaten, banyak sekali prestasi tingkat nasional  yang diraih oleh siswa 

bimbingannya. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Fuad Khasan (26 tahun), 

ia menuturkan sebagai berikut:

 “Saya sudah lama mengenal Pak Tri, pengalamannya dibidang seni rupa 
dan pengembangan bakat anak melalui ekstrakurikuler membuat saya tertarik 
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untuk merekrut beliau untuk mengajar ekstrakurikuler menggambar di SD 
Negeri 03 Podo. Sejak Pak Tri mengajar ekstrakurikuler menggambar dari 
tahun 2008, siswa yang berminat dengan ekstrakurikuler menggambar 
bertambah banyak, siswa sangat senang diajar Pak Tri, karena menurut anak-
anak Pak Tri adalah orang yang humoris, bersahabat.Metode yang digunakan 
lebih bervariasi, merangsang siswa untuk berpikir kritis dan anak tidak 
menjadi bosan. Sejak Pak Tri mengajar ekstrakurikuler mengambar telah 
banyak sekali prestasi bidang seni lukis yang telah diraih oleh siswa kami”.

Dari hasil paparan di atas dapat diketahui bahwa guru pembina 

ekstrakurikuler di SD Negeri 03 Podo adalah seorang guru fisika yang memiliki 

hobi menggambar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Fuad Khasan, 

diperoleh informasi bahwa SD Negeri 03 Podo tertarik untuk menjadikan Pak Tri 

Asmujiono sebagai guru pembina di sekolah tersebut karena pengalamannya di 

bidang seni rupa dan kebetulan Pak Fuad Khasan sebagai guru pembimbing 

ekstrakurikuler telah mengenal Pak Tri dengan baik. Pengalaman-pengalaman 

membimbing siswa dalam setiap lomba dan prestasi dari guru tersebut dapat 

menjadi pendukung bagi lancarnya kegiatan ekstrakurikuler menggambar di SD 

Negeri 03 Podo.

Gambar 8 
Wawancara dengan Guru Pembina Ekstrakurikuler Menggambar

(  Sumber : dokumentasi peneliti 2011)
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3. Kurikulum 

Dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler guru menyiapkan perangkat 

pembelajaran yang sangat komplek sesuai dengan kurikulum yang ada dan 

pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari kurikulum yang telah ditetapkan 

sekolah. Lain halnya dengan pembelajaran ekstrakurikuler masing-masing sekolah 

bisa berbeda tergantung kebutuhan sekolah.  Maka jumlah kegiatan 

ekstrakurikuler masing-masing sekolah jumlahnya tidak sama, jenis kegiatannya 

belum tentu sama. Dalam ekstrakurikuler hanya bersifat pembinaan kegiatan yang 

mengarah pada bakat, minat, kreativitas. Hal ini terlihat di SD Negeri 03 Podo, 

dalam pelaksanaannya guru pembina menyiapkan program kegiatan pembinaan 

yang terencana (program kegiatan ekstrakurikuler menggambar) selama satu 

tahun, daftar absen siswa, materi.

Adapun program kegiatan ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 

Podo tahun ajaran 2010/2011 adalah: pengenalan ragam gambar anak, pengenalan 

teknik gambar anak, pengenalan media gambar anak, menggambar benda, 

menggambar ilustrasi, menggambar model, menggambar tema, mengikuti  

kegiatan lomba tingkat kabupaten, provinsi, nasional, maupun internasional. 

Program kegiatan ekstrakurikuler menggambar dibuat oleh guru 

ekstrakurikuler menggambar sendiri. Program tersebut telah disetujui dan 

dirapatkan oleh komite sekolah. Sekolah memberi kebebasan kepada guru 

ekstrakurikuler untuk menyusun kurikulum sendiri. Kurikulum yang disusun 

harus sejalan dengan visi dan misi sekolah. 
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4. Tujuan pembelajaran Ekstrakurikuler Menggambar

Ekstrakurikuler menggambar SD Negeri 03 Podo merupakan suatu proses 

pembelajaran yang memiliki tujuan seperti halnya pembelajaran pada umumnya. 

Yaitu suatu proses pembelajaran yang terdiri dari komponen-komponen tujuan, 

materi, metode, sumber belajar dan evaluasi. Secara umum tujuan pembelajaran 

menggambar adalah agar siswa memiliki kemampuan mengungkapkan ide 

gagasan, memiliki kepekaan artistik (keindahan), mampu berkomunikasi dan 

mengekspresikan diri   melalui kegiatan kreatif. 

Tujuan ekstrakurikuler menggambar menurut kepala sekolah adalah untuk 

mengembangkan daya kreatif dan motivasi siswa untuk mengembangkan bakat 

dan minatnya di bidang menggambar.

Tujuan dari pembelajaran ekstrakurikuler menggambar SD Negeri 03 Podo 

pada tahun ajaran 2010/2011 yang dituangkan dalam  sumber dokumen adalah :

(1) peserta memiliki rasa kepekaan sosial, (2) peserta memiliki keterampilan 

teknik menggambar. (3) peserta dapat mengeksplorasi bakat kesenian melalui 

menggambar, (4) peserta memiliki jiwa mandiri, kreatif, dan edukatif, (5) Peserta 

mempunyai keseimbangan otak kanan dan otak kiri

Tujuan pembelajaran ekstrakurikuler menggambar menurut guru ekstra 

kurikuler menggambar  adalah untuk menyalurkan minat dan bakat siswa, serta 

mengembangkan kreativitas anak. Berikut ini hasil wawancara kepada Bapak Tri 

Asmujiono (49 tahun) selaku guru pembina ekstrakurikuler SD Negeri Podo 03 :

“Kegiatan menggambar bertujuan untuk menyalurkan minat dan 
mengembangkan bakat anak, mengeksplor kreativitas anak, dan 
menyeimbangkan perkembangan  otak kanan dan otak kiri, gambar anak 
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tidak perlu bagus-bagus, yang terpenting adalah anak berani 
mengekspresikan ide gagasannya sendiri ”. 

Berdasarkan pengamatan peneliti pembelajaran ekstrakurikuler menggambar 

di SD Negeri 03 Podo secara umum telah berhasil. Keberhasilan pembelajaran 

ekstrakurikuler menggambar ini berdasarkan tercapainya tujuan yang 

pembelajaran, tujuan yang telah tercapai meliputi: (1) siswa memiliki rasa 

kepekaan sosial, hal ini terbukti dalam materi yang disampaikan oleh guru 

mengandung unsur yang mendidik siswa untuk peka terhadap lingkungan sosial, 

yakni melalui tema-tema sosial yang diangkat  seperti tema pentas budaya, peduli 

alam, peduli terhadap sesama dan penghijauan; (2) siswa memiliki keterampilan 

teknik menggambar, hal ini dapat dilihat dari kemampuan seluruh siswa yang 

pada awalnya belum mampu menggambar dengan baik setelah mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler menggambar menjadi mampu menguasai teknik menggambar 

yang telah diajarkan oleh guru dengan baik. (3) siswa dapat mengembangkan 

bakat kesenian melalui menggambar, hal ini terbukti dengan siswa-siswa yang 

memiliki minat dan bakat dibidang seni rupa dapat berkembang melalui kegiatan 

ekstrakurikuler menggambar, siswa yang memiliki bakat menggambar yang 

menonjol telah banyak berprestasi di tingkat kabupaten; (4) siswa memiliki jiwa 

mandiri, kreatif dan edukatif, hal ini dapat dilihat dari kemandirian siswa dalam 

kegiatan pembelajaran siswa tampak mandiri dalam menggambar tanpa meminta 

bantuan orang lain, siswa mampu berpikir kreatif dalam mengembangkan ide dan 

gagasannya, serta pengetahuan siswa menjadi bertambah melalui materi ajar yang 

edukatif. (5) siswa mempunyai keseimbangan otak kanan dan otak kiri, 

berdasarkan wawancara dengan Bapak Fuad Khasan (26 tahun), keseimbangan 
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otak kanan dan otak kiri siswa telah tercapai hal ini dilihat dari perkembangan 

gambar anak jauh lebih maju dan kreatif dalam mengembangkan ide dan 

gagasannya, rata-rata siswa memiliki nilai akademik yang bagus serta dikelasnya 

siswa termasuk siswa-siswa berprestasi.

Berdasarkan hasil pengamatan, tujuan pembelajaran ekstrakurikuler 

menggambar di SD Negeri 03 Podo telah tercapai, hal ini dapat dilihat dari 

kemampuan siswa dalam menggambar telah berkembang dan prestasi yang telah 

diraih siswa dalam berbagai perlombaan, serta bakat, minat dan kreativitas siswa 

tersalurkan dengan baik.

5. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran ekstrakurikuler menggambar disesuaikan dengan 

program kegiatan ekstrakurikuler menggambar yang telah dibuat oleh guru 

pembina. Program kegiatan ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo 

berisi materi yang akan diajarkan selama satu tahun. Tiap sub materi memiliki  

alokasi waktu 120 menit. Standar kompetensi yang akan dicapai adalah: 

mengetahui alat gambar dan kegunaannya, menggambar benda tak bergerak, 

menggambar benda bergerak, menggambar alam, menggambar bentuk, 

menggambar tema, pameran sekolah, dan persiapan lomba porseni. 

Berdasarkan informasi dari guru pembina ekstrakurikuler, materi kegiatan 

yang disusun sesuai dengan program kegiatan ekstrakurikuler menggambar di SD 

Negeri 03 Podo adalah ( lihat lampiran):

Pengertian menggambar, pengenalan teknik, media menggambar dan 

kegunaannya. Pengertian menggambar berdasarkan informasi dari guru adalah 
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suatu kegiatan menggoreskan garis untuk menghasilkan kemiripan, atau suatu 

objek dalam bentuk dua dimensi. Media menggambar terdiri dari alat dan bahan. 

Alat menggambar terdiri dari :

1) Pensil jenis 2B, pensil digunakan untuk menggambar sketsa.

2) Spidol hitam, digunakan untuk memberi outline atau garis pinggir pada 

gambar.

3) Pensil warna, digunakan untuk mewarnai obyek gambar, sifatnya agak 

keras, karena terbuat dari bahan arang.

4) Krayon, digunakan untuk mewarnai obyek gambar, sifatnya lunak dan 

mudah digunakan karena mengandung lilin.

5) Cat air, digunakan untuk mewarnai obyek gambar. Bersifat transparan, 

penggunaannya harus dicampur dengan air.

6) Penghapus, digunakan untuk menghapus gambar yang dibuat dengan 

pensil.  

Bahan menggambar terdiri dari: kertas manila putih, digunakan sebagai 

media menggambar siswa. Kertas yang digunakan berukuran A3 dan A4. Siswa 

juga dapat menggunakan buku gambar.

Berdasarkan informasi dari guru, teknik menggambar yang diajarkan adalah 

cara yang diterapkan dalam menggambar, teknik yang diajarkan ada tiga, yaitu: 

teknik kering, teknik basah dan mix media. Teknik kering adalah teknik yang 

digunakan dengan media yang bersifat kering tanpa menggunakan air, yaitu pensil 

warna dan krayon. Yang termasuk teknik kering yaitu teknik gradasi, teknik blok, 

dan teknik arsir. Teknik basah adalah teknik yang digunakan dengan media yang 
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bersifat basah atau mengandung air, seperti cat air dan cat poster. Yang termasuk 

teknik basah yaitu teknik aquarel (bersifat transparan) dan teknik plakat (bersifat 

menutup). Mix media adalah teknik yang menggunakan gabungan dari teknik 

basah dah teknik kering, yaitu dengan menggunakan media krayon dan cat air. 

Jenis-jenis menggambar menurut informasi guru adalah menggambar benda 

tak bergerak, meliputi: menggambar bentuk bangunan, seperti: gedung, rumah. 

Menggambar benda yang berada di alam sekitar, seperti: gunung, hutan, sawah, 

bukit. Menggambar manusia melakukan aktivitas, misalnya manusia berjalan, 

manusia berlari. Menggambar manusia dengan ekspresi seperti ekspresi wajah 

sedih, senang, marah, melamun. Menggambar alam, yaitu menggambar alam yang 

ada di lingkungan sekitar, meliputi alam pegunungan, alam laut, alam pedesaan, 

suasana hutan. Menggambar bentuk, meliputi: hewan berkaki empat, hewan 

berkaki dua, hewan tak berkaki. Menggambar tema yaitu menggambar dengan 

tema tertentu, siswa mengembangkan tema yang telah ditentukan sesuai dengan 

kreatifitas anak masing-masing. tema yang diberikan yaitu : keramaian pasar 

tradisional, kegiatan nelayan, bermain, lalu lintas, pasar malam, pentas budaya, 

penghijauan, peduli lingkungan, peduli terhadap sesama, kekayaan alam 

Indonesia.

Menurut informasi dari guru, materi yang diberikan selama satu tahun 

diakhiri dengan pameran bersama. Pameran adalah menyajikan karya untuk 

diapresiasi oleh khalayak umum. Pameran sekolah diselenggarakan di sekolah. 

Karya yang dipamerkan adalah karya terbaik siswa. Karya dipajang di papan 

panel yang ada di depan ruang kantor dan di pajang di dinding-dinding kelas.
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Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru pada akhir tahun 

pembelajaran,  siswa dipersiapkan untuk mengikuti lomba-lomba porseni. Latihan 

khusus dan rutin diterapkan pada siswa yang akan mengikuti lomba. Biasanya 

tema yang diajarkan adalah tema yang sering keluar pada lomba/festival, seperti 

keramaian pasar tradisional, pentas budaya tradisional, gotong royong, dan lain-

lain.

Materi pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo

dijabarkan pada program kegiatan ekstrakurikuler menggambar. Dapat diambil 

simpulan bahwa materi kegiatan menggambar antara lain: pengertian 

menggambar, pengenalan media dan teknik menggambar, menggambar alam 

benda dan lingkungan sekitar, menggambar tema, pameran sekolah, dan persiapan 

lomba. Selain tema-tema yang sudah ada dalam kurikulum, guru pembina juga 

mengembangkan tema, biasanya tema diambil dari lingkungan yang ada, misal 

Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru China, bencana alam gempa bumi, dan lain 

sebagainya. Materi yang diberikan menitik beratkan pada tingkat kemampuan 

anak dan tingkatan usia. Pada kelas rendah (kelas satu dan dua) materi yang 

diberikan berasal dari lingkungan sekitar dan materi gambar yang diberikan 

sederhana, misal tema halaman rumahku. Pada kelas tinggi (kelas tiga, empat, 

lima) dilihat dari tingkat usia, kemampuannya lebih berkembang dibandingkan 

kelas rendah, materi yang diberikan lebih bervariasi dan sedikit lebih rumit, objek 

yang digambarkan lebih banyak misalnya tema keramaian pasar. Hal ini diperjelas 

dengan pernyataan Bapak Tri Asmujiono (49 tahun) selaku guru pembina 

ekstrakurikuler menggambar sebagai berikut: “Materi yang saya berikan 
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dibedakan sesuai dengan konteks usia anak dan kemampuan anak, pada kelas satu 

dan kelas dua materi yang diberikan seputar lingkungan anak sehari-hari, 

sedangkan materi untuk kelas tiga, empat, dan lima lebih berkembang dan seputar 

pusat-pusat keramaian”. 

Materi mengenai macam-macam media dan teknik diajarkan pada siswa 

pada awal tahun ajaran. Dalam pembelajaran media yang sering digunakan oleh 

guru adalah krayon, dan buku gambar A3. Materi mengenai teknik tidak semua di 

ajarkan, teknik yang sering diajarkan guru adalah teknik blok dan teknik gradasi. 

Menurut guru pembina ekstrakurikuler menggambar, siswa lebih mudah 

menggunakan media krayon karena lunak. Sedangkan teknik gradasi dan teknik 

blok sering diajarkan guru karena materi ini lebih mudah ditangkap siswa, dengan 

teknik ini siswa lebih mudah mengekspresikan melalui goresan spontan dari 

krayon yang bersifat lunak. Berdasarkan pengamatan peneliti selama proses 

pembelajaran, teknik basah dan teknik mix media tidak diajarkan oleh guru. 

Menurut hasil wawancara dengan guru, diperoleh informasi bahwa teknik basah 

dan mix media diajarkan oleh guru sebagai pengetahuan dan keterampilan siswa 

mengenai macam-macam teknik menggambar, kedua teknik ini diajarkan kepada 

siswa yang telah diseleksi dan dipersiapkan untuk mengikuti perlombaan, hal ini 

dikarenakan terbatasnya waktu dan kemampuan siswa lebih matang dari siswa 

yang lain.

Berdasarkan pengamatan peneliti, materi yang tercantum dalam program 

kegiatan ekstrakurikuler menggambar tidak ada penggolongan materi berdasarkan 

tingkatan usia. Namun dalam prakteknya materi pembelajaran diberikan pada 
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siswa sesuai dengan perkembangan usia anak. Teknik yang diajarkan oleh guru 

kepada siswa yaitu teknik gradasi dan blok saja, sedangkan teknik basah dan 

teknik mix media diajarkan pada siswa yang telah dipersiapkan untuk perlombaan.

6. Metode Pembelajaran 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran ekstrakurikuler menggambar 

adalah metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi , metode drill 

(latihan).

a. Metode ceramah 

Metode ceramah merupakan metode yang digunakan oleh guru 

pembina ekstrakurikuler menggambar SD Negeri 03 Podo dalam memberikan 

pengarahan dan penjelasan materi pembelajaran kepada siswa. Melalui metode 

ceramah guru membawa siswa agar memahami materi yang bersifat teoretis, 

misalnya tentang pengertian, media (alat dan bahan), tema dan sebagainya. 

Berdasarkan pengamatan peneliti metode ceramah diterapkan ketika guru 

memberi penjelasan mengenai tema “pasar tradisional” yang akan digambar. 

Guru bercerita tentang Pasar Kedungwuni, yaitu pasar terdekat dari sekolah. 

Kegiatan penjelasan guru melalui metode ceramah dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini:
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Gambar 9
Guru sedang menerapkan metode ceramah

( Sumber dokumentasi peneliti 2011)

b. Metode tanya jawab

Metode tanya jawab dalam pembelajaran ekstrakurikuler menggambar 

di SD Negeri 03 Podo merupakan cara untuk memotivasi dan merangsang 

siswa agar selalu aktif. Metode tanya jawab yang diberikan guru yaitu berupa 

pertanyaan kepada siswa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan materi.

Berdasarkan pengamatan peneliti setelah memberi penjelasan menggunakan 

metode ceramah kepada siswa, guru akan memancing pendapat siswa dengan 

memberi pertanyaan-pertanyaan, seperti: “apa saja yang ada di halaman 

rumahmu?”. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru dapat dijawab secara 

bersama-sama ataupun individu. Siswa menjawab dengan mengacungkan 

tangan secara serempak. Siswa juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

seperti: “boleh menggambar ayam pak?”, “ boleh ditambah kolam pak”?. 

Kegiatan tanya-jawab antara guru dan siswa dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini:
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Gambar 10
Kegiatan guru dan siswa dengan metode tanya-jawab

( Dokumen Peneliti 2011)

Berdasarkan pengamatan peneliti, siswa yang telah dirangsang dengan 

pertanyaan guru akan teringat dengan objek-objek yang pernah dilihatnya. 

Kemudian siswa tuangkan dalam bentuk gambar. 

c. Metode demonstrasi

Metode demonstrasi dinilai sangat efektif dalam kegiatan 

ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo, karena dengan metode  

ini guru pembina mempertunjukkan kepada siswa  dengan menunjukkan 

contoh model/ benda asli, atau dengan mempertunjukkan urutan prosedur 

menggambar dengan baik. Dalam metode ini guru memberikan contoh-contoh 

gambar dan teknik yang diperagakan langsung di depan siswa, sehingga siswa 

merasa termotivasi dan bersemangat karena adanya gambar yang dibuat oleh 

guru. Berdasarkan pengamatan peneliti guru mendemonstrasikan pembuatan 

sketsa di papan tulis, teknik tersebut kemudian diikuti oleh siswa. Kegiatan 
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demonstrasi guru dalam member contoh gambar dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini:

Gambar 11 
Kegiatan guru menggambar 

( Dokumentasi Peneliti 2011)

Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat penelitian dilakukan, guru 

mendemonstrasikan prosedur menggambar dengan tema halaman rumahku 

kepada siswa kelas satu dan kelas dua. Siswa mencontoh gambar tersebut. 

Metode demonstrasi berdampak pada siswa yaitu siswa cenderung mencontoh

gambar yang dibuat guru, hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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Gambar 12
Gambar tema Halaman Rumahku yang dibuat oleh guru

( Sumber dokumentasi peneliti 2011)

Sebagian besar siswa kelas satu dan kelas dua mencontoh bentuk rumah 

dan pohon yang berada di sekelilingnya. Berikut ini adalah gambar siswa yang 

meniru gambar yang dicontohkan oleh guru di papan tulis:

Gambar 13
Gambar siswa yang mencontoh guru
(Sumber dokumentasi peneliti 2011)
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Berdasarkan pengamatan peneliti anak cenderung meniru apa yang 

digambar guru. Pada dasarnya guru tidak menyuruh anak untuk meniru, hanya 

memberi contoh kepada anak supaya anak mengembangkannya lagi sesuai 

imajinasinya. Bentuk tiruan terlihat pada bentuk rumah dan unsur-unsur di 

dalamnya, seperti jumlah jendela selalu empat kotak, pintu berada di sebelah 

kiri semua. Obyek pohon juga sama jumlahnya meskipun ada perbedaan 

variasi bentuknya.

d. Metode drill (latihan)

Metode drill atau latihan diberikan oleh guru pembina ekstrakulikuler  

menggambar SD Negeri 03 Podo sebagai metode untuk melatih keterampilan 

siswa dalam menguasai teknik menggambar dan persiapan latihan ketika siswa 

akan menghadapi perlombaan. Siswa diajari berbagai teknik dan media agar 

benar-benar  menguasai. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam pembelajaran 

ekstrakurikuler menggambar, guru menggunakan beberapa metode pembelajaran, 

yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi, dan metode 

drill. Metode yang terapkan guru pada siswa memiliki kelemahan, yaitu pada 

metode demonstrasi. Metode ini membuat siswa cenderung meniru apa yang 

dicontohkan dari guru, sehingga menghambat berkembangnya kreativitas siswa. 

7. Media dan Sumber Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan sarana untuk menyampaikan materi dan 

untuk mendukung pemahaman siswa agar lebih cepat dan mudah dimengerti.  

Dalam pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo guru 
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pembina menggunakan media pembelajaran berupa media visual. media visual 

yaitu media yang memanfaatkan indera penglihatan atau mata, dalam proses 

pembelajaran ekstrakurikuler menggambar guru memanfaatkan media berupa 

contoh-contoh gambar dan karya siswa yang ditampilkan oleh guru di depan 

kelas.  

Dalam proses pembelajaran ekstrakuler menggambar di SD Negeri 03 Podo, 

guru menggunakan alat bantu pembelajaran berupa: papan tulis, kapur, dan media 

seni rupa seperti krayon, kertas manila, pensil 2B, cat air dan spidol. Sedangkan 

media seni rupa yang digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran berupa 

krayon, pensil warna, pensil 2B, Spidol, cat air, dan kertas manila. Sebagian besar 

siswa menggunakan krayon daripada pensil warna, guru menyarankan kepada 

siswa untuk menggunakan krayon karena memiliki kelebihan yaitu krayon lebih 

lunak dibandingkan dengan pensil warna yang keras, kroyon memiliki variasi 

warna yang lebih banyak, dan krayon dapat diperoleh siswa di toko terdekat.

Dalam pembelajaran ekstrakurikuler menggambar, guru menggunakan 

sumber yang relevan dengan pembelajaran. Sumber pembelajaran ekstrakurikuler 

menggambar di SD Negeri 03 Podo menggunakan hand out, contoh-contoh 

gambar dari siswa, dan referensi dari internet. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tri Asmujiono (49 tahun) mengenai 

sumber belajar, beliau mengemukakan bahwa: “sumber belajar yang dipakai tentu 

saja buku pegangan guru, kebetulan saya pernah mengikuti pelatihan lukis, jadi 

saya menggunakan hand out mengenai gambar anak. Saya juga memberikan 

contoh-contoh gambar dari siswa yang dulu pernah juara.”
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Berdasarkan penuturan guru di atas, sumber belajar  berasal dari buku 

pegangan guru dan gambar referensi. Namun pada kenyataannya, guru tidak 

menggunakan buku pegangan ketita menyampaikan materi. Materi disampaikan 

secara langsung oleh guru.  Alat dan perlengkapan menggambar merupakan 

sumber belajar siswa, misal krayon, pensil, kertas gambar. Karena melalui media 

tersebut anak menjadi memahami cara penggunaan dan teknik-teknik 

menggambar dengan baik. Selain itu lingkungan sekitar juga merupakan sumber 

belajar, misal halaman sekolah. Kekayaan yang ada di alam dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar.

Dengan demikian, sumber belajar dalam pembelajaran ekstrakurikuler 

menggambar di SD Negeri 03 Podo Kecamatan kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan berupa buku / hand out guru, alat dan perlengkapan menggambar, 

contoh-contoh karya gambar, referensi dari internet, dan lingkungan sekitar.

8. Aktivitas Guru dan Siswa dalam Pembelajaran Ekstrakurikuler 

Menggambar 

a. Tahap Perencanaan Pembelajaran

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti diperoleh data 

tentang kegiatan guru pembina dalam persiapan kegiatan pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan meliputi 
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silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya 

tujuan pembelajaran, materi ajar , metode pengajaran, sumber belajar dan nilai 

belajar.

Dalam hal ini guru menyusun perencanaan pembelajaran secara mandiri, 

artinya penyusunan program pembelajaran tidak disamakan dengan penyusunan 

program tahunan sekolah. Program kegiatan ekstrakurikuler menggambar berisi 

program yang harus dijalankan untuk kegiatan belajar mengajar dalam setiap 

pertemuan selama satu tahun. Program tahunan ini membantu guru pembina untuk 

melaksanakan tugas mengajarnya agar sesuai dengan waktu yang telah dibuat.

Program kegiatan ekstrakurikuler yang disusun oleh guru pembina terdiri 

dari 5 (lima) kolom, dengan rincian kolom pertama adalah kolom nomer. Kolom 

kedua adalah standar kompetensi, berisi tentang kompetensi dasar atau standar 

kompetensi yang akan dicapai dalam satu semester. Kolom ketiga adalah materi 

kegiatan, berisi tentang materi-materi bahan ajar yang akan disampaikan pada 

anak, materi dikembangkan menjadi sub-sub materi berupa tema. Kolom keempat

adalah alokasi waktu, berisi tentang banyaknya jam pelajaran yang ditempuh tiap 

materi kegiatan. Kolom terakhir adalah lokasi, berisi lokasi tempat 

berlangsungnya proses pembelajaran, yaitu indoor dan outdoor. 

Berdasarkan perhitungan alokasi waktu yang disusun oleh guru pembina 

ekstrakurikuler menggambar, dapat diketahui pertemuan secara keseluruhan 

adalah 24 pertemuan dalam satu tahun. Namun pada kenyataannya pertemuan 

tidak selalu sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan, karena hari efektif 

ekstrakurikuler disesuaikan dengan hari efektif sekolah.
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Pada rencana pelaksanaan pembelajaran, guru pembina ekstrakurikuler 

menggambar dinilai kurang rinci dan kurang memberikan keterangan yang 

lengkap, karena perencanaan pembelajaran hanya berdasarkan program tahunan. 

b. Tahap Pelaksanaan Ekstrakurikuler Menggambar 

Pembelajaran ekstrakurikuler menggambar dilaksanakan setiap hari jumat 

pada pukul 14.00 sampai 16.00 WIB. Pembelajaran ekstrakurikuler menggambar 

menempati ruangan kelas II. Adapun aktivitas antara guru dan siswa 

ekstrakurikuler menggambar  meliputi kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup, berikut ini aktivitas guru dan murid pada saat berlangsungnya 

pembelajaran:

Kegiatan awal, guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam “ 

Assalamualaikum, selamat sore, hari yang cerah ya anak-anak” kepada siswa 

kemudian dilanjutkan dengan absensi siswa. Mengawali aktivitas, siswa 

menjawab salam yang diberikan guru “ waalaikumsalam warahmatullohi 

wabarakatuh, selamat sore pak guru”. Kemudian guru memberi instruksi kepada 

siswa untuk menyesuaikan tempat duduk sesuai dengan kelompok, yaitu 

kelompok kecil/kelas rendah (kelas I dan kelas II) sebelah kanan, kelompok besar/ 

kelas tinggi (kelas III, kelas IV, dan kelas V) di sebelah kiri. Setelah 

mengkondisikan siswa, guru menyampaikan apersepsi mengenai materi 

pembelajaran, untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan siswa mengenai 

materi yang akan disampaikan. Guru memberikan alternatif tema yang akan 

dipilih siswa, yaitu tema halaman rumahku dan lalu lintas untuk kelompok kecil/ 

kelas rendah, dan tema pasar tradisional, keramaian pelabuhan, dan pentas budaya 
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daerah  untuk kelompok besar/ kelas tinggi. Guru membebaskan siswa untuk 

memilih tema yang disukai.  Sebagian besar siswa memilih tema halaman 

rumahku dan tema pasar tradisional. Saat berlangsungnya apersepsi, guru 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, ”siapa yang pernah ke 

pasar?”,”di pasar ada penjual apa saja?”. Pertanyaan guru ini merangsang siswa 

untuk mengingat objek apa saja sesuai tema tersebut. Respon siswa bermacam-

macam, ada yang menjawab “saya pernah kepasar pak, disana menjual ikan, buah, 

sayur pak”, siswa menjawab dengan antusias, tetapi ada yang diam saja.

Kegiatan inti, Setelah penjelasan dari guru selesai, siswa menyiapkan alat 

dan media menggambar berupa buku gambar, pensil, spidol, dan krayon, siswa 

kemudian mulai membuat skets. Guru mengingatkan kembali tentang tema yang 

diberikan dan memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang sesuatu yang 

kurang dimengerti. Di dalam kegiatan pembelajaran, siswa antusias dan 

bersemangat, banyak siswa yang bertanya tentang apa yang akan digambar, 

terlihat salah satu siswa yang bertanya “ Pak, boleh menggambar buah naga?”,     

“ pak boleh ditambah pohon tidak”. Setelah mendapatkan penjelasan dari guru, 

siswa melanjutkan lagi aktivitas menggambarnya. Guru melakukan demonstrasi 

menggambar di papan tulis, mulai dengan menggambar skets kemudian memberi 

contoh teknik pewarnaan pada obyek yang digambar. Pada saat kegiatan inti 

berlangsung, terlihat siswa yang berjalan-jalan untuk melihat karya temannya, 

juga ada yang maju kedepan untuk bertanya pada guru tentang gambar yang 

dicontohkan di papan tulis.
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Guru memberikan  motivasi dan pengarahan baik klasikal maupun 

individual. Motivasi guru berupa pengarahan obyek yang ingin digambar siswa, 

seperti  “ Rofikin gambarnya sudah bagus, tapi lebih bagus lagi jika obyeknya 

dipenuhi”. Motivasi lain berupa reward atau hadiah bagi siswa yang gambarnya 

paling bagus, seperti “ nanti yang gambarnya paling bagus akan pak guru kasih 

kasih hadiah, siapa yang mau?”.

Kegiatan penutup berupa evaluasi karya. Di saat guru mengevaluasi karya 

siswa yang dibuat minggu lalu, siswa merespon dengan baik pertanyaan dari guru, 

misal : “Gambar siapa ini? bagus sekali gambarnya, tapi pewarnaannya yang 

berani lagi ya!”. kemudian siswa menjawab “ saya pak. 

Pembelajaran berlangsung selama 2 jam. Di sela-sela kegiatan pembelajaran, 

guru mengambil beberapa contoh hasil gambar siswa yang dikumpulkan, gambar-

gambar ini merupakan tugas minggu lalu yang baru dikumpulkan. Guru 

mengevaluasi gambar ini dengan menunjukkan gambar kepada siswa yang lain.  

Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengingatkan pada siswa supaya 

menyelesaikan gambarnya dirumah, kemudian minggu depan dikumpulkan. Saat 

pembelajaran selesai, masih banyak gambar siswa yang belum selesai. Sebagian 

besar siswa baru menyelesaikan skets gambar dan 30 persen pewarnaan. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 

03 Podo interaksi antara guru dan siswa terjadi sangat baik berupa tanya jawab 

antara guru dan murid. Guru sangat bersahabat dengan siswa, pembelajaran 

berlangsung santai dan ceria, sesekali guru melucu dan siswa tertawa. Ada 

beberapa siswa yang masih pemalu, guru mendekatinya secara individual untuk 
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memotivasi siswa agar berani. Kemampuan interaksi siswa dengan temannya 

sangat baik, terkadang ada persaingan diantara siswa dalam menggambar obyek 

gambar. Ada siswa yang suka meniru gambar teman sebangkunya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pembina ekstrakurikuler, 

pembagian kelas ini dikelompokkan berdasarkan usia pada tahapan gambar anak. 

Guru memberi nama kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok besar terdiri 

dari kelas tiga, empat, dan lima. Sedangkan kelompok kecil terdiri dari kelas satu, 

dan dua.  Usia kelas tiga berada pada tengah-tengahnya sehingga guru 

memasukkannya ke kelompok kelas tinggi. Pembagian siswa menjadi kelompok 

besar dan kelompok kecil menurut peneliti tidak sesuai dengan karakteristik siswa 

SD. Pembagian kelas di SD yang benar adalah disesuaikan dengan tingkatannya 

yaitu kelas tinggi dan kelas rendah. Kelas tinggi untuk kelas empat, lima, dan 

enam, sedangkan kelas rendah untuk kelas satu, dua, dan tiga.

Proses berkarya siswa ini dilakukan selama satu kali pertemuan. Tiap 

pertemuan memiliki alokasi waktu 120 menit. Alat dan bahan berkarya mudah di 

dapatkan di toko buku, yaitu pensil, krayon, spidol, buku gambar, penghapus. 

Sebelum memulai kegiatan menggambar, terlebih dahulu dipersiapkan alat dan 

bahan yang diperlukan seperti kertas gambar, pensil, pengahapus, dan krayon. 

Prosedur pembuatan karya gambar yang terjadi pada pembelajaran ekstrakurikuler 

menggambar dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut :
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1) Menentukan Tema

Pertama-tama yang dilakukan sebelum memulai menggambar adalah 

menentukan tema. Guru memberi pilihan beberapa tema, dalam proses 

penentuan tema, terjadi interaksi berupa tanya jawab antara guru dan siswa. 

Tema halaman rumahku dan keramaian pasar tradisional yang dipilih 

berdasarkan suara terbanyak. Kelas I dan II menggambar tema halaman 

rumahku, dan Kelas III, IV, V menggambar tema keramaian pasar tradisional. 

Pemilihan tema ini berdasarkan program kegiatan tahunan yang disusun oleh 

guru. 

Gambar 14 
Proses menentukan tema

( Sumber :Dokumentasi peneliti 2011)

2) Ide / gagasan

Tahap kedua adalah mengolah tema menjadi ide / gagasan. Setelah tema 

ditentukan, guru berperan aktif untuk merangsang siswa untuk menggali ide 

dan gagasan melalui tanya jawab. Ada beberapa siswa yang merasa kesulitan 
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menentukan ide untuk menggambar, siswa tidak segan bertanya pada guru. 

Ide gagasan anak muncul dari imajinasi dan rangsangan dari guru. Dalam 

menentukan ide anak tidak merasa kesulitan, namun ada beberapa yang masih 

bingung dan bertanya kepada guru, pertanyaannya seperti “ boleh 

menggambar ayam pak?”. Secara umum pada proses mengolah ide dan 

gagasan berlangsung baik, siswa kritis untuk mengemukakan pendapatnya. 

3) Membuat Sket

Setelah menemukan ide gagasan, tahap yang ketiga adalah pemindahan 

ide dan gagasan ke atas bidang datar dengan cara membuat sket obyek 

gambar satu persatu secara tipis. Setelah proses menggambar sket selesai 

dilanjutkan dengan memberi ketebalan pada kontur menggunakan spidol. 

Bersamaan dengan siswa menggambar, guru berkeliling ruangan mendekati 

satu persatu siswa untuk melakukan bimbingan perorangan. Untuk membuat 

sket, siswa menggunakan alat berupa pensil 2B dan spidol.

Gambar 15
 Siswa menggambar sket

(Sumber: Dokumentasi peneliti 2011)
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4) Pewarnaan

Setelah tahap pembuatan sketsa, tahap selanjutnya adalah proses 

pewarnaan. Siswa mewarnai objek gambar sesuai dengan keinginannya. Guru 

memberi kebebasan pada siswa untuk mewarnai sesuka hatinya. 

Gambar 16 
 Siswa sedang mewarnai

( Dokumentasi peneliti 2011)

5) Sentuhan Akhir (Finishing)

Tahap terakhir dalam menggambar adalah finishing atau pemberian 

sentuhan akhir pada gambar. Misalnya: menyelesaikan warna-warna yang 

masih belum sempurna, menambah detail-detail pada obyek gambar agar 

telihat lebih bagus dan menarik. Dalam pembelajaran ekstrakurikuler 

menggambar di SD Negeri 03 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan, tahap finishing dilakukan di rumah masing-masing. Hal ini 
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dikarenakan waktu yang kurang memadai, sehingga sebagian besar siswa 

belum menyelesaikan tahap pewarnaan.

c. Tahapan Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi yang dilakukan oleh guru pada satu kali pertemuan menurut 

pengamatan peneliti belum mendalam, karena gambar siswa yang belum selesai 

dibawa pulang dan dilanjutkan di rumah siswa. Hal ini menimbulkan pertanyaan, 

karya tersebut asli buatan anak sendiri atau mendapat bantuan dari orang tua. 

Setelah ditelusuri melalui wawancara dengan beberapa orang tua murid, diperoleh 

informasi bahwa siswa menyelesaikan gambarnya sendiri tanpa bantuan orang tua 

mereka. Ibu Surip Komariyah (38 tahun) orang tua Rozikin menuturkan “ Anak 

saya selalu mengerjakan sendiri di dalam kamar tanpa meminta bantuan lain, 

biasanya Rozikin mengerjakannya langsung setelah pulang dari kegiatan 

ekstrakurikuler”. Sejalan dengan pernyataan di atas, Bapak Wardono (42 tahun) 

selaku orang tua Tri Murni menuturkan “anak saya kalau sudah asyik 

menggambar, ia tidak mau diganggu oleh orang lain, termasuk orang tuanya”. 

Berdasarkan penuturan orang tua siswa di atas, membuktikan bahwa siswa 

mengerjakan gambarnya di rumah tanpa bantuan orang tua.

9. Evaluasi Pembelajaran Ekstrakurikuler Menggambar

Evaluasi kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 

03 Podo dilaksanakan pada setiap pertemuan. Penilaian berdasarkan pada 

penilaian unjuk kerja selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nilai diambil 

dari gambar-gambar yang dihasilkan dalam satu semester. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pembina ekstrakurikuler 

menggambar SD Negeri 03 Podo, penilaian dilakukan secara, maksudnya karya 

dievaluasi langsung di depan kelas dengan menunjukkan karya satu persatu 

kepada anak. Penilaian secara langsung ini tidak berupa angka, melainkan dengan 

kriteria penilaian sangat bagus, bagus, dan kurang bagus.

Kriteria penilaian yang berdasarkan guru ekstrakurikuler menggambar 

adalah: 

1. Kesesuaian tema, yang dimaksud adalah gambar yang dibuat anak memiliki 

kesesuaian tema dengan tema yang diberikan guru.

2. Gagasan, berupa ide yang muncul pada anak yang dituangkan dalam gambar, 

berupa ide-ide menarik yang orisinal dari anak.

3. Pewarnaan, kriteria pewarnaan ditentukan oleh keberanian anak dalam 

memberi warna pada obyek gambar.

4. Proses pengerjaan, meliputi ketekunan anak, antusiasme terhadap kegiatan 

pembelajaran, dan sikap.

5. Keindahan.

6. Kebersihan, yang dimaksud adalah hasil karya gambar bersih dari kotoran.

7. Keseimbangan atau balance, maksudnya penempatan obyek pada ruang kertas 

seimbang.

8. Ketepatan waktu. Pengumpulan karya siswa tepat waktu sesuai waktu yang 

ditetapkan. Poin ini penting ketika persiapan menghadapi perlombaan. 

9. Arsiran, yaitu keberanian anak dalam mengarsir sesuai dengan teknik.
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Dalam mengevaluasi karya gambar anak, guru kurang memperhatikan aspek 

penting pada kriteria gambar anak, yaitu kriteria kreativitas dan goresan. Secara 

keseluruhan, kreativitas memaparkan ide, ciri-ciri objek, keanekaragaman, dan 

variasi bentuk, kesatuan makna yang terlihat pada gambar. Aspek yang kurang 

diperhatikan guru adalah goresan, goresan merupakan garis yang spontanitas dan 

tegas dalam gambar anak. Kriteria kebersihan tidak perlu digunakan untuk gambar 

anak, karena akan menghambat kreativitas dalam menggambar. 

Penilaian tidak berdasarkan hasil karya semata tetapi juga proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Penilaian ekstrakurikuler menggambar di 

SD Negeri 03 Podo dapat diambil dari proses yang meliputi daftar hadir siswa, 

minat, dan ketekunan siswa. 

C. Hasil Pembelajaran Ekstrakurikuler Menggambar SD Negeri 03 Podo 
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo bertujuan 

agar anak memiliki rasa kepekaan sosial, anak memiliki keterampilan teknik 

menggambar, anak dapat mengeksplorasi bakat kesenian melalui menggambar, 

anak memiliki jiwa mandiri, kreatif, dan edukatif, anak mempunyai keseimbangan 

otak kanan dan otak kiri. Melalui ekstrakurikuler menggambar siswa 

mendapatkan keterampilan menggambar dan mampu mengembangkan bakatnya. 

Penelitian pembelajaran berlangsung pada satu kali pertemuan, pada hari 

jumat tanggal 14 Januari 2011 pada pukul 14.00-16.00 WIB. Materi pembelajaran 

pada pertemuan kali ini adalah menggambar tema. Tema yang diberikan adalah 

tema halaman rumahku dan tema keramaian pasar tradisional.
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 Siswa yang mengikuti pembelajaran ekstrakurikuler menggambar sebanyak 

32 siswa. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sudah 

mampu menggambar dengan baik, hal ini ditandai dengan (1) siswa mampu 

menuangkan ide dan gagasannya dalam menggambar sesuai dengan tema, (2) 

siswa mampu menggoreskan warna pada gambar dengan baik, (3) siswa mampu 

menyelesaikan karya dengan hasil yang sudah memenuhi kriteria.

Dalam mengerjakan karya ini, secara umum siswa tidak merasa kesulitan.

Dalam pembelajaran anak merasa senang dan bersungguh-sungguh untuk 

menyelesaikan gambar tersebut.  Namun ada beberapa siswa yang masih merasa 

kesulitan dan membutuhkan bimbingan secara intensif dengan guru, misalnya 

dalam mengajarkan teknik mewarnai pada obyek gambar. Berikut ini penuturan 

bapak Tri Asmujiono berkaitan dengan pembelajaran menggambar dengan tema 

halaman rumahku dan keramaian pasar tradisional:

“ secara umum siswa memiliki motivasi dan minat yang besar dalam 
menggambar, anak tampak bersungguh-sungguh dan serius, sesekali 
saya berkeliling kelas dan mengamati satu-persatu anak, jika terlihat 
ada anak yang merasa kesulitan, anak tersebut saya dekati dan saya 
beri bimbingan yang lebih intensif sampai anak itu bisa”.

Hasil karya yang telah terkumpul berjumlah 19 karya dan hasilnya 

bervariasi. Terdiri dari 11 karya dari kelompok kecil, dan 7 karya dari kelompok 

besar. Siswa yang tidak mengumpulkan karya berjumlah 13 anak. Hasil penilaian 

karya tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kriteria, yaitu : sangat bagus, bagus, 

dan cukup bagus. Untuk kelompok kecil kategori sangat bagus berjumlah 2 karya, 

kategori bagus berjumlah 5 karya, dan kategori cukup berjumlah 4 karya. Untuk 
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kelompok besar kategori sangat bagus berjumlah 2 karya, kategori bagus 

berjumlah 4 karya, dan kategori cukup berjumlah 1 karya.

Dilihat dari segi gagasan, tiap-tiap siswa memiliki gagasan yang unik, baik 

dari segi penggambaran obyek maupun dari segi pewarnaan. Obyek-obyek 

gambar sudah bervariasi. Dalam berkarya, anak-anak kelompok kecil masih 

cenderung terjadi gejala stereotip yaitu perulangan obyek. Hal ini dikarenakan 

pengetahuan anak pada usia enam sampai sembilan tahun masih terbatas. Hal ini 

juga disebabkan oleh salah satu metode yang diterapkan guru yakni metode 

mencontoh. Kreativitas siswa dalam mengembangkan ide sebatas dengan apa 

yang digambarkan oleh guru di papan tulis, sehingga anak cenderung meniru dan 

pada akhirnya imajinasi anak menjadi kurang berkembang. Sedangkan siswa 

kelompok besar yakni kelas tiga, empat dan lima sudah menunjukkan hasil yang 

sangat baik, ide-ide kreatif telah muncul dalam karyanya, karena pada usia ini 

pengetahuan anak yang sudah meluas, sehingga anak lebih ekspresif dan percaya 

diri dalam menuangkan ide gagasannya pada gambar.

Dari segi pengolahan media, sebagian besar siswa sudah mampu mengolah 

media dengan baik. Beberapa siswa sudah mampu memberikan kesan warna 

gradasi. Meskipun baik dalam pengolahan media, namun media yang digunakan 

siswa masih terbatas. Siswa hanya menggunakan media pensil warna, spidol, dan 

crayon/pastel. Secara visual, gambar yang dihasilkan siswa sudah cukup baik. 

Goresan yang dihasilkan setiap siswa memiliki ciri khas yang berbeda, ada yang 

goresannya tipis dan tebal. Selain itu, ada beberapa siswa yang kurang rapi dalam 

mewarnai, dan kebanyakan dilakukan oleh siswa laki-laki. 
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Demikian deskripsi hasil penelitian tentang pembelajaran ekstrakurikuler 

menggambar di SD Negeri 03 Podo. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 

Pak Tri Asmujiono (49 tahun), dapat disimpulkan bahwa hasil pembelajaran 

menggambar siswa tergolong bagus, hanya saja orisinalitas ide dan gagasan siswa 

kurang berkembang dan  pewarnaan juga belum maksimal. Berikut ini hasil 

gambar siswa ekstrakurikuler menggambar SD Negeri 03 Podo :

1. Hasil Gambar Siswa Ekstrakurikuler Menggambar SD Negeri 03 Podo 
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan: Pengamatan Terfokus

Dalam pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo 

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan menghasilkan karya yang 

beraneka ragam. Pembelajaran tersebut juga dilakukan suatu penilaian untuk 

mengetahui keberhasilan dalam pembelajaran. 

Penilaian tersebut berdasarkan aspek-aspek yang diamati yaitu kesesuaian 

dengan tema, gagasan/ide, pewarnaan, goresan, keseimbangan atau balance, 

krativitas ketepatan waktu, proses pengerjaan.

Siswa menggunakan media kertas manila berukuran A4 untuk kelas satu dan 

kelas dua, kertas manila ukuran A3 untuk kelas tiga, kelas empat dan lima dalam 

menggambar, siswa mewarnai menggunakan pensil warna dan krayon. 

Kebanyakan siswa lebih memilih menggunakan krayon. Guru memberi kebebasan 

kepada siswa untuk berkarya sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Gambar 

yang dihasilkan siswa mempunyai perbedaan satu sama lain, tergantung dengan 

tipe gambar anak, perspektif anak dan tahapan perkembangan gambar anak. 

Hasil karya siswa ekstrakurikuler menggambar dipilih sebanyak 6 siswa 

secara acak, yang terdiri dari tiga siswa dari kelompok kecil/ kelas rendah ( kelas I 
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dan kelas II) dan tiga siswa dari kelompok besar ( kelas III,IV, V). Adapun karya 

yang terpilih dari kelompok kecil adalah siswa dari kategori sangat bagus, yaitu 

Azizil Nur M, Siswa dari kategori bagus yaitu Dyah Idha Iftina, siwa dari kategori 

cukup yaitu M. Tsabitul Azmi. Sedangkan dan 3(tiga) siswa dari kelompok besar/ 

kelas tinggi (kelas III, IV dan V ) adalah siswa dengan kategori sangat bagus 

yaitu Ihza Maulina, siswa dengan kategori bagus, yaitu Rozikin, siswa dengan 

kategori cukup yaitu Trimurni Laksanawati. Adapun deskripi karya siswa di atas 

sebagai berikut:

a. Deskripsi karya siswa kelas rendah ( kelas I dan kelas II)

1) Gambar kategori sangat bagus

Gambar 17
 Hasil karya siswa kategori sangat bagus 

oleh Azizil 
(Sumber dokumentasi peneliti)
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Gambar di atas adalah karya Azizil (kelas II, 7 tahun) dengan tema 

“Halaman rumahku”. Karya tersebut termasuk karya dengan kategori penilaian

sangat bagus. Penilaian ini berdasarkan aspek kesesuaian tema, ide / gagasan, 

pewarnaan, goresan, keindahan, kebersihan, keseimbangan atau balance, dan 

ketepatan waktu. Menurut hasil wawancara dengan siswa tersebut, gambar ini 

menceritakan tentang halaman rumah pada waktu sore hari, obyek 2 ekor ayam 

digambarkan sedang berjalan di depan rumah. Dia mengaku tidak mempunyai 

ayam, namun ia sangat ingin memelihara ayam.

Gambar Azizil (kelas II, 7 tahun) sesuai dengan tema yang diberikan guru. 

Gagasan yang dituangkan dalam karya di atas menarik, dilihat dari ide 

menggambarkan objek hewan dan halaman rumah yang ditumbuhi tanaman dan 

pepohonan, serta beberapa batu yang tersusun rapi.  Garis dan goresan yang 

ditampilkan pada gambar tersebut sudah baik, tarikan garis terlihat tegas dan 

berani. Garis kontur diberi ketebalan sehingga dapat memunculkan objek gambar. 

Berkaitan dengan pengolahan warna, siswa tersebut sudah mampu mengolah 

warna dengan baik. Warna-warna yang ditampilkan adalah warna-warna cerah, 

seperti orange, kuning, hijau, biru,merah, dan abu-abu, sehingga menarik untuk 

dilihat. Selain itu siswa mampu menampilkan warna-warna gradasi, sehingga 

mampu menimbulkan kesan gelap terang pada gambar yang ditampilkan. Goresan 

warna yang ditampilkan juga mampu menimbulkan kesan ruang sehingga terlihat 

3 dimensi pada gambar. 
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Dalam proses berkarya, terlihat tekun dan serius, dia tidak mencontoh karya 

yang dibuat teman disebelahnya. Azizil (kelas II, 7 tahun) termasuk siswa yang 

disiplin, hal ini terlihat bahwa azizil mengumpulkan karya secara tepat waktu. 

Gambar di atas tergolong tipe visual, karena gambar tersebut

mengungkapkan ide/gagasan sesuai dengan apa yang dilihatnya. Warna-wana 

yang dipilih sesuai  dengan benda asli yang pernah dilihat siswa. Berdasarkan 

periode / tahapan gambar anak, gambar tergolong periode masa bagan. Bentuk-

bentuk yang ditampilkan merupakan perulangan dari tampilan obyek gambar yang 

telah dibuat sebelumnya. Pada gambar di atas, konsep ruang mulai Nampak 

dengan adanya pengaturan jauh dekatnya antara objek satu dengan lainnya, objek 

yang berada ditempat yang jauh dibuat semakin mengecil.

Bentuk ungkapan khusus  yang ditampilkan dalam karya adalah stereotip 

dan tutup menutup ( tumpang tindih). Stereotip atau perulangan yang terjadi 

adalah perulangan obyek. Hal ini dapat dilihat dari penggambaran bentuk pohon, 

awan, bunga, ayam, dan batu-batuan. Obyek tersebut mengalami perulangan 

sebanyak dua kali namun dengan variasi bentuk, dan ukuran yang berbeda. Selain 

itu bentuk ungkapan khusus yang lain adalah tutup menutup. Hal ini dapat dilihat 

dari kesan dimensi yang ditampilkan dengan penempatan obyek gambar yang jauh 

tertutup oleh obyek gambar yang berada didepannya, seperti obyek pohon 

tertutupi oleh obyek pagar dan rumah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, Azizil (kelas II, 7 tahun) 

memiliki minat dan motivasi yang besar dalam mengambar. Kegiatan 

menggambar sudah menjadi hobi siswa tersebut sejak kecil. Hal tersebut sesuai 
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dengan pernyataan Azizil (kelas II, 7 tahun) saat diwawancarai sebagai berikut : 

“Hobi saya menggambar bu, saya senang sekali mengambar, saya ikut ekstra 

menggambar ini karena ingin mengembangkan hobi saya dan ingin lebih pintar 

menggambar”.

Dari keluarganya pun mendukung kegiatan ekstrakurikuler menggambar 

yang diikuti Azizil (kelas II, 7 tahun). Orangtuanya selalu memenuhi kebutuhan 

dalam menggambar, seperti membelikan peralatan menggambar, seperti krayon, 

pensil,buku gambar, dan tidak lupa orang tua Azizil selalu mengantar-jemput 

Azizil ketika berangkat dan pulang kegiatan ekstrakurikuler menggambar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, secara keseluruhan hasil karya Azizil 

bagus. pewarnaan, ide dan gagasan sangat baik, kebersihan dan kerapian karya 

juga sangat bagus.  

2) Gambar kategori bagus

Gambar 17
 Hasil gambar siswa kategori bagus 

oleh Dyah Idha Iftina
( Sumber Dokumentasi peneliti)
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Gambar di atas adalah karya Dyah Idha Iftina (kelas II, 7 tahun) dengan 

tema “halaman rumahku”. Karya di atas termasuk karya dalam kategori bagus. 

penilaian ini berdasarkan aspek kesesuaian tema, ide/gagasan, pewarnaan, proses 

pengerjaan, keindahan, kebersihan, goresan, dan kepatan waktu. Menurut hasil 

wawancara dengan siswa, gambar ini menceritakan tentang halaman rumah yang 

terdapat kolam ikan di depan rumah. Obyek hewan kura-kura merupakan 

imajinasi anak sendiri, siswa tersebut menambahkan obyek itu karena ia suka 

dengan hewan kura-kura.

Gambar di atas sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh guru yaitu 

halaman rumahku. Gagasan yang dituangkan pada gambar sangat menarik. Dyah

Idha Iftina  (kelas II, 7 tahun) telah mampu menuangkan ide yang orisinil dan 

tidak meniru guru atau temannya. Gambar ini mampu bercerita apa saja yang ada 

di halaman rumahnya, hal ini tampak dari objek-objek yang dimunculkan, seperti 

aneka jenis hewan piaraan (ayam, ikan, kura-kura), ada kolam ikan, dan taman 

bunga.

Garis/goresan yang dituangkan dalam karya masih tampak ragu-ragu, hal ini 

dapat dilihat dari garis yang tampak patah-patah / sambung menyambung. 

Goresannya tidak terlalu tebal. Berkaitan dengan pengolahan warna, siswa 

tersebut menampilkan warna yang ekspresif, sesuai dengan keinginan anak, tidak 

menggunakan teknik pewarnaan gradasi. Pemilihan warna yang cerah yang 

dominan warna kuning membuat gambar ini terlihat menarik.
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Dalam proses berkarya, Dyah Idha Iftina (kelas II, 7 tahun) terlihat tekun 

dan serius, dia tidak mencontoh / meniru karya orang lain. Pada saat pengumpulan 

karya, siswa tersebut mengumpulkan secara tepat waktu.

Dilihat dari periode perkembangan gambar anak, gambar di atas tergolong 

masa periode bagan. Bentuk-bentuk yang ditampilkan merupakan perulangan dari 

tampilan gambar-gambar yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini tampak pada 

objek pohon, ikan, kura-kura, bunga, awan, batu. Namun ukuran dan jumlah 

bervariasi. Objek ikan berjumlah 3, berukuran sama, semua menghadap ke kiri, 

awan berjajar dengan ukuran yang tidak sama, 2 kura-kura berukuran tidak sama, 

2 bunga berwarna dan ukuran sama.

Pada gambar di atas belum terlihat konsep ruang, hal ini terlihat dari ukuran 

yang sama dari objek paling depan hingga objek yang di belakang. Selain itu 

terdapat gejala tembus pandang (x-ray) yang memperlihatkan sekaligus bagian 

luar dan dalam sebuah gambar, seperti halnya terlihat pada kolam yang berwarna 

biru yang tampak ikan dipermukaannya.

Bentuk ungkapan khusus yang ditampilkan adalah ungkapan stereotip. 

Bentuk ungkapan khusus ini dapat dilihat dari penggambaran bentuk pohon yang 

berada pada sebelah kanan gambar, dan dua bunga yang berwarna dan ukuran 

yang sama dan warna yang sama. Bentuk perulangan terlihat perulangan objek 

ikan dan awan. Selain itu terdapat ungkapan khusus ideoplastis (tembus pandang). 

Dapat dilihat dari objek ikan yang terlihat diluar yang sebenarnya berada di dalam 

air dan objek kura-kura yang tampak dipermukaan. Bentuk ungkapan khusus yang 

terlihat dari gambar yaitu tutup menutup. Dapat dilihat pada objek pagar yang 
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menutupi pohon dibelakangnya. Gambar ini tergolong tipe visual karena gambar 

mengungkapkan sesuatu yang pernah dilihat, warna-warna yang dipilih sesuai 

dengan warna objek asli yang dilihat anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, Dyah Idha Iftina (kelas II, 7 

tahun) merupakan salah satu siswa yang memiliki motivasi dan minat yang baik 

dalam kegiatan menggambar. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Dyah Idha 

Iftina (kelas II, 7 tahun) “saya sangat suka menggambar, karena menggambar itu 

menyenangkan”. Dari keluarganya pun mendukung kegiatan menggambar, 

orangtuanya memfasilitasinya dengan peralatan krayon yang lengkap. Siswa 

tersebut tidak diantar jemput orangtuanya, namun disediakan sepeda untuk 

berangkat ekstrakurikuler.

3) Gambar kategori cukup

Gambar 19
Hasil karya siswa kategori cukup bagus 

oleh Tsabitul Azmi
( Sumber Dokumentasi Peneliti )
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Foto karya gambar 13 di atas adalah karya Tzabitul Azmi (kelas I, 6 tahun) 

dengan kategori cukup, dari kategori penilaian berdasarkan aspek-aspek ide / 

gagasan, dan lain-lain mengalami kekurangan. Menurut hasil wawancara dengan 

Tzabitul Azmi (kelas I, 6 tahun), gambar ini menceritakan tentang rumahnya 

dengan halaman yang luas. Dari wawancara tersebut diperoleh sedikit informasi, 

karena siswa masih malu untuk berkomunikasi dengan peneliti. 

Pada karya Tzabitul Azmi (kelas I, 6 tahun), tema yang dipilih sudah sesuai 

dengan tema yang ditentukan, namun ide / gagasan kurang menarik. Gambar 

memiliki kesan gelap, dengan warna coklat sebagai warna yang dominan pada 

gambar. Objek yang ditampilkan kurang variatif. Objek gambar dibuat kecil-kecil.

Obyek yang ditampilkan berupa rumah,kupu-kupu, burung, dan bunga, batu, dan 

jalan setapak.

Garis / goresan yang ditampilkan sangat tipis dan tidak spontan, sehingga 

memberikan kesan ragu-ragu dalam menggoreskannya. Pewarnaan sudah cukup 

baik, hanya saja kurang variatif, yaitu hanya menggunakan warna coklat, biru, 

hijau dan merah. Pewarnaannya terlalu tipis dan kurang rapi. Sehingga 

kemungkinan bagi seseorang yang melihat menjadi kurang berminat. Teknik 

mewarnai yang digunakan adalah teknik blok, sehingga tidak menimbulkan kesan 

gelap terang.

Dalam proses berkarya, Tzabitul Azmi (kelas I, 6 tahun) terlihat serius dan 

tekun, dia terlihat agak pemalu. Pada saat pengumpulan karya ia tepat waktu.

Dilihat dari periode gambar anak, gambar di atas tergolong periode bagan. Konsep 

ruang mulai tampak pada gambar, hal ini terlihat pengaturan jauh dekat objek, 
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objek yang jauh digambar kecil, misalnya objek rumah tampak jauh sehingga 

dibuat kecil.

Pada gambar ini tidak terlihat perulangan / stereotip, tidak ada objek yang 

digambar berulang-ulang, semua objek digambar dibuat tidak sama baik ukuran 

dan warna, jumlah. Bentuk ungkapan khusus yang ditampilkan dalam karya ini 

adalah pengecilan. Hal ini terlihat pada cara menggambarkan objek rumah yang 

sangat kecil untuk menggambarkan benda yang sangat jauh letaknya. 

Sebagaimana yang terlihat dari alam. Halaman rumah digambarkan lebih luas dan 

besar karena dianggap penting oleh Tzabitul Azmi (kelas I, 6 tahun). Alasan 

mengapa Tsabitul Azmi (kelas I, 6 tahun)  menggambar halaman lebih luas karena 

memang rumahnya kecil dan halamannya lebih luas.

Gambar ini tergolong tipe visual yaitu sesuai apa yang dilihatnya, warna-

warna yang dipilih sesuai dengan warna objek asli yang dilihatnya. Seperti warna 

langit yaitu biru, warna tanah yaitu coklat tua.Berdasarkan hasil wawancara 

dengan siswa, Tzabitul Azmi (kelas I, 6 tahun) merupakan salah satu siswa yang 

memiliki motivasi dan minat yang bagus, namun ia masih pemalu, sehingga dari 

goresannya masih tampak ragu-ragu. Dari keluarganya kurang mendukung, dapat 

dilihat dari peralatan menggambar yang kurang memadai, sehingga gambar anak 

kurang maksimal.  Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, secara keseluruhan 

hasil karya Tzabitul Azmi (kelas I, 6 tahun) bagus, penggunaan warna, 

kebersihan, kerapian, ide dan gagasan sangat baik. 
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b. Deskripsi Karya Siswa Kelas Tinggi ( kelas III, IV, V)

1) Gambar kategori sangat bagus

Gambar 20
Hasil karya siswa kategori sangat bagus 

oleh Ihza Maulina 
( Sumber Dokumentasi peneliti)

Gambar di atas adalah karya Ihza Maulina siswa (kelas V, 11 tahun). Karya 

ihza Maulina di atas termasuk salah satu karya dengan kategori sangat bagus. 

Penilaian ini berdasarkan penilaian aspek kesesuaian tema, ide/gagasan, 

pewarnaan, proses pengerjaan, keindahan, kebersihan, goresan, dan ketepatan 

waktu. Menurut hasil wawancara dengan Ihza Maulina (kelas V, 11 tahun), 

gambar di atas menceritakan tentang suasana Pasar Suka Maju pada siang hari. 

Pasar sangat ramai dengan orang berjualan buah-buahan dan hewan. 

Gambar di atas sesuai dengan tema yang diberikan guru, yaitu tema 

keramaian pasar tradisional. Gagasan yang dituangkan dalam karya di atas sangat 
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menarik. Ihza Maulina (kelas V, 11 tahun), memiliki kreativitas dalam 

menuangkan ide dan gagasannya yang orisinal dan sangat menarik. Karya tersebut 

telah memiliki makna dan berhasil menceritakan betapa ramainya pasar menurut 

sudut pandangnya. Dalam gambar di atas muncul obyek yang saling berkaitan 

satu sama lain, obyek-obyek yang ditampilkan meliputi sembilan obyek manusia 

dengan ekspresi yang berbeda-beda, semuanya terlihat tersenyum. Obyek lain 

yang mendukung yaitu obyek binatang dua ekor kucing, lima ekor ayam, 

keranjang ikan, dan keranjang-keranjang yang berisi barang dagangan penjual di 

pasar beserta buah-buahannya. Sebagai latar belakang berupa gapura yang 

bertuliskan pasar tradisional Suka Maju, dua bangunan berbentuk rumah, tiga 

buah umbul-umbul, dan dua buah payung. Kesan kumuh sebuah pasar pun 

diwujudkan secara cerdas, hal ini dilihat dari bagian bidang bawah gambar 

terdapat warna biru yang dikonotasikan sebagai air.

Goresan yang dituangkan dalam karya di atas sudah terlihar luwes, jauh dari 

kesan kaku. Berkaitan dengan pengolahan warna, siswa tersebut sudah mampu 

mengolah warna dengan baik. Warna-warna yang ditampilkan adalah warna-

warna cerah, seperti orange, kuning, hijau, biru, merah, dan abu-abu., sehingga 

menarik untuk dilihat. Selain itu siswa mampu menampilkan warna-warna 

gradasi, sehingga mampu menimbulkan kesan gelap terang pada gambar yang 

ditampilkan. Goresan warna yang ditampilkan juga mampu menimbulkan kesan 

ruang sehingga terlihat 3 dimensi pada gambar yang ditampilkan.

Dalam proses berkarya, Ihza Maulina (kelas V, 11 tahun) terlihat tekun dan 

serius. Dia terlihat percaya diri dengan apa yang digambarnya. Pada saat 
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pengumpulan karya, Ihza Maulina (kelas V, 11 tahun) mengumpulkan dengan 

tepat waktu. Hal ini mencerminkan bahwa Ihza Maulina memiliki sikap disiplin.

Gambar di atas tergolong tipe visual, karena Ihza Maulina (kelas V, 11 

tahun), mengungkapkan ide/gagasan sesuai dengan apa yang dilihatnya. Warna-

warna yang dipilih sesuai  dengan benda asli yang pernah dilihatnya. Berdasarkan 

periode / tahapan gambar anak, gambar  di atas tergolong periode masa permulaan 

realisme yaitu usia 9-12 tahun. Karya yang ditampilkan sudah mendetail, dan 

konsep bagan sudah mulai berkurang. Pada gambar terlihat adanya kesadaran 

untuk menghias atau mengisi obyek gambar, seperti hiasan pada baju, obyek  

manusia yang berbadan lengkap dengan jari tangan yang sudah mendetail, serta 

mimik wajah yang lebih berekspresi. Karakteristik peristiwa keramaian pasar 

digambarkan secara natural, seperti terlihat obyek manusia yang sedang 

bertransaksi jual beli, obyek manusia yang sedang memegang ikan, dan 

memegang ember. Untuk menutupi kekurangan dalam menggambar orang, 

gambar menampilkan bentuk pakaian yang goresannya  masih kaku,

Bentuk ungkapan khusus yang ditampilkan  pada gambar adalah tutup 

menutup / tumpang tindih. Hal ini dapat dilihat dari penempatan obyek gambar 

yang berada jauh akan terhalang oleh obyek yang letaknya lebih dekat. Seperti 

terlihat pada obyek penjual buiah semangka, obyek penjual semanka terhalangi 

oleh tumpukan semangka yang disusun di depannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ihza Maulina, dapat diketahui bahwa 

ihza memiliki minat, motivasi, dan bakat di bidang menggambar. Ihza telah sering 

menjuarai berbagai perlombaan. Alasan dia mengikuti ekstrakurikuler 
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menggambar karena ia ingin terus mengembangkan bakatnya, dan menggambar 

adalah hobinya. Dari keluarganya pun mendukung kegiatan yang ihza Maulina, 

dalam hal ini orang tua ihza selalu membekali siswa tersebut dengan peralatan 

menggambar yang lengkap, seperti krayon yang mahal.  Berdasarkan wawancara 

dengan guru pendamping pembina yaitu pak Fuad Khasan (26 tahun), Ihza 

Maulina (kelas V, 11 tahun) merupakan salah satu siswa SD Negeri Podo yang 

berbakat dan sering menjurai lomba di bidang menggambar. Secara umum, karya 

Ihza Maulina (kelas V, 11 tahun) tergolong sangat baik dengan kriteria yang 

digolongkan oleh guru pembina.

2) Gambar kategori bagus

Gambar 21:
Hasil karya siswa kategori bagus 

oleh Rozikin 
( Sumber dokumentasi peneliti 2011) 
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Gambar di atas adalah karya Rozikin siswa (kelas III, 10 tahun). Karya di 

atas termasuk salah satu karya dengan kategori bagus. Penilaian ini berdasarkan 

penilaian aspek kesesuaian tema, ide/gagasan, pewarnaan, proses pengerjaan, 

keindahan, kebersihan, goresan, dan kepatan waktu. Menurut hasil wawancara 

dengan Rozikin, gambar ini menceritakan suasanana pasar Sukoharjo, nama pasar 

ini merupakan karangan anak sendiri. Suasana pasar yang ramai di waktu pagi 

hari, tampak pada ramainya aktifitas jual beli. Ada penjual jeruk, ada penjual 

pisang, ada penjual semangka, ada penjual pakaian, dan ada penjual kambing. 

Obyek manusia digambarkan dengan tangan terbuka, maksudnya adalah manusia 

tersebut sedang melakukan aktivitas jual beli, semua tampak tersenyum dan 

gembira.

Gambar karya Rozikin sesuai dengan tema yang diberikan oleh guru, yaitu 

tema keramaian pasar tradisional. Rozikin mampu mengembangkan tema menjadi 

ide gagasan yang unik dan menarik. Hal ini dapat dilihat dari pengungkapan ide 

berupa obyek manusia yang digambarkan dengan tangan terbuka ke atas. Gambar 

bercerita tentang keramaian pasar tradisional, hal ini dapat dilihat dari bidang 

gambar yang dibuat penuh dengan obyek-obyek yang mendukung, seperti: 16 

obyek manusia dengan tangan merentang keatas, keranjang yang berisi buah-

buahan, pakaian yang digantung, serta hewan ternak. Latar belakang gambar di 

atas berupa gapura yang bertuliskan pasar Suka Reja Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan.

Goresan yang ditampilkan pada gambar sudah cukup berani dan luwes, 

namun masih terlihat beberapa garis yang masih ragu. Berkaitan dengan 
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pengolahan warna, siswa mampu bereksplorasi dengan baik, warna yang 

digunakan tidak monoton. Warna-warna yang ditampilkan adalah warna-warna 

yang cerah, jauh dari kesan gelap, seperti warna merah, kuning, orange, biru, 

hijau. Goresan terlihat ekspresif, sesuai dengan kemauan anak sendiri, tidak ada 

kesan gradasi pada warna, pewarnaan menggunakan teknik blok dan dibatik 

diatasnya dengan alat sperti sisir kecil. Motif batik yang ditampilkan yaitu lurik, 

namun motifnya tidak beraturan, karena hanya untuk mengisi ruang kosong pada 

obyek. Goresan pada gambar terlihat belum terkontrol dengan baik, masih ada 

warna-warna yang keluar dari obyek sehingga terkesan kurang rapih. Pada proses 

pewarnaan anak cenderung ekspresif, pemilihan warna sesuai dengan 

keinginannya.

Gambar Rozikin tergolong tipe visual, karena Rozikin mengungkapkan 

ide/gagasan sesuai dengan apa yang dilihatnya. Warna-warna yang dipilih sesuai  

dengan benda asli yang pernah dilihatnya Dilihat dari periode perkembangan 

gambar anak, gambar masuk dalam periode masa bagan. Gambar belum begitu 

mendetail, masih tampak konsep bagan pada obyek gambar manusia. 

Bentuk ungkapan khusus yang ditampilkan pada gambar di atas adalah 

penumpukan. Ciri-ciri tersebut adalah obyek-obyek gambar disusun bertimbunan 

atau bertumpukan. Gambar yang lebih dekat digambarkan dibawah bidang 

gambar, dan semakin jauh letak suatu obyek digambarkan semakin mendekati sisi 

atas bidang gambar. Hal ini tampak pada obyek buah-buahan yang digambarkan 

saling menumpuk, semuanya terlihat dari atas. Begitu pula dengan obyek hewan 

kambing yang berada pada pojok kanan atas, digambarkan melayang di udara. 
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Selain itu, pada karya ini terjadi perulangan obyek berupa obyek buah-buahan dan 

kambing. Variasi bentuk dan warna pun terjadi, pada  baju yang digantung. Dalam 

proses berkarya, Rozikin terlihat kurang serius dan suka bercanda dengan 

temannya. Namun siswa tersebut tepat waktu dalam pengumpulan karya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rozikin, dapat diketahui bahwa 

Rozikin memiliki minat, dan motivasi di bidang menggambar. Alasan dia 

mengikuti ekstrakurikuler menggambar karena menggambar itu menyenangkan, 

dan menggambar merupakan hobinya. ia ingin terus mengembangkan bakatnya, 

dan menggambar adalah hobinya. Dari keluarganya pun mendukung kegiatan 

yang Rozikin senangi. Orang tua Rozikin berasal dari keluarga yang mampu, 

dalam hal ini orang tua Rozikin mencukupi kebutuhan nya dalam menggambar. 

Berdasarkan wawancara dengan guru pembina, Rozikin merupakan salah 

satu siswa SD Negeri Podo yang cukup kritis, dan periang. Secara umum, karya 

Rozikin tergolong bagus dengan kriteria yang digolongkan oleh guru pembina. 

Rozikin memiliki ciri khas dari karyanya, yaitu dia berani mengkreasikan warna 

dan teknik berbeda dari teman lainnya. Ide dan gagasan yang dituangkan dalam

karya sangat unik, terletak pada obyek-obyek yang bervariasi, dan pemilihan 

warna yang cerah sehingga karyanya sangat menarik. Kelemahan pada karyanya 

terletak pada goresannya masih belum teratur, hal ini menunjukkan bahwa gambar  

Rozikin bersifat ekspresif.
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3) Gambar kategori cukup

Gambar 22 Hasil karya siswa kategori cukup bagus
olehTrimurni Laksanawati 

( Sumber Dokumentasi Peneliti)

Foto karya gambar 13 di atas adalah karya Trimurni Laksanawati (kelas III, 

9 tahun) dengan kategori cukup. Kategori penilaian berdasarkan aspek-aspek ide / 

gagasan, dan lain-lain mengalami kekurangan. Menurut hasil wawancara dengan 

Trimurni Laksanawati (kelas III, 9 tahun), gambar ini menceritakan suasana Pasar 

Kedungwuni pada waktu sore, warna orange dipilihnya karena menunjukkan 

langit pada waktu senja. Pasar kedungwuni tampak sudah sepi, tinggal 3 orang 

saja, karena pasar hampir tutup. Menurut Trimurni Laksanawati (kelas III, 9 

tahun), obyek pohon yang berada di tengah bidang gambar dimaksudkan agar 

pohon dapat mencegah banjir.

Pada karya di atas, tema yang dipilih sudah sesuai dengan tema yang 

ditentukan, namun ide / gagasan menarik. Namun gambar ini terlihat belum  

selesai, masih ada bidang yang kosong yang belum terisi. Objek yang ditampilkan 
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sudah cukup variatif. Gambar sudah mampu bercerita, namun belum terlalu 

kompleks, karena obyek manusianya hanya 3 orang, sehingga karya gambar di 

atas menjadi kurang bisa dimaknai ceritanya. 

Garis / goresan yang ditampilkan sangat tipis dan tidak spontan, sehingga 

memberikan kesan ragu-ragu dalam menggoreskannya. Pewarnaan sudah cukup 

baik, hanya saja kurang variatif, karena warna yang mendominasi karya tersebut 

adalah warna orange. Sehingga kemungkinan bagi seseorang yang melihat 

menjadi bosan. Teknik mewarnai yang digunakan adalah teknik blok, sehingga 

tidak menimbulkan kesan gelap terang. Dalam proses berkarya, Trimurni

Laksanawati (kelas III, 9 tahun) terlihat serius dan tekun. Pada saat pengumpulan 

karya ia tepat waktu.

Dilihat dari periode gambar anak, gambar tersebut tergolong periode bagan, 

hal ini berdasarkan usia Trimurni Laksanawati (kelas III, 9 tahun) yang masih 9 

tahun. Konsep ruang tidak nampak, dapat dilihat dari karya di atas belum Nampak 

garis tanah yang membedakan mana langit dan tanah, sehingga obyek seperti 

melayang. Obyek disusun secara tumpuk menumpuk, hal ini dapat dilihat pada 

penempatan obyek rumah dibuat sama besarnya dengan pohon, penggambaran 

obyek yang jauh diletakkan di atas obyek yang dekat menurut sudut pandang 

anak.  Pada gambar ini ditemukan sedikut perulangan obyek, yaitu pada obyek 

buah mangga, yang disusun menumpuk dan diulang bentuk, ukuran dan 

warnanya. Gambar si atas tergolong tipe visual, yaitu sesuai apa yang dilihatnya, 

warna-warna yang dipilih sesuai dengan warna objek asli yang dilihatnya.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, Trimurni Laksanawati (kelas 

III, 9 tahun) merupakan salah satu siswa yang memiliki motivasi dan minat yang 

bagus, namun ia masih merasa pemalu, sehingga dari goresannya masih tampak 

ragu-ragu.

Dari keluarganya cukup mendukung, dapat dilihat dari peralatan 

menggambar yang disediakan oleh orang tua. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru, secara keseluruhan hasil karya Trimurni bagus namun masih perlu 

latihan yang tekun lagi agar hasilnya bertambah baik. Penggunaan warna, 

kebersihan, kerapian, ide dan gagasan sangat baik. 

Hasil kajian karya di atas menunjukkan bahwa hasil gambar siswa sangat 

bervariasi, dan yang paling dominan adalah hasil karya yang berkategori bagus. 

Penilaian tersebut dilakukan oleh guru pembina ekstrakurikuler menggambar. 

Sedangkan menurut peneliti, jika dinilai dari segi pengolahan media dan 

visualisasi karya gambar 12 dan gambar 15 termasuk kategori sangat bagus karena 

dari segi gagasan dua karya tersebut sangat unggul, dari segi kreativitas dan 

keberanian mengolah warna sangat baik, mereka mampu menambahkan unsur-

unsur pelengkap sehingga menjadi menarik.

Hasil karya siswa kelas rendah (kelas I dan kelas II) memiliki 

kecenderungan  meniru apa yang digambar oleh guru, hal ini disebabkan oleh 

metode yang digunakan guru adalah metode mencontoh. Hasil karya siswa 

menunjukkan kesamaan yaitu terletak pada bentuk rumah, pintu yang berada di 

sebelah kiri, obyek jendela jumlahnya ada empat, bentuk jalan setapak menuju 

pintu. Gejala tersebut menunjukkan bahwa siswa kurang kreatif dalam 
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mengembangkan ide/ gagasan. Padahal untuk mengetahui kemampuan gambar 

anak unsur utama yang dinilai adalah dari segi gagasannya. Artinya, meskipun 

dari segi pengolahan media dan visualisasi karya sudah baik, namun tingkat 

kreatifitas siswa-siswa tersebut masih kurang baik.

2. Hasil Gambar Siswa Ekstrakurikuler Menggambar SD Negeri 03 Podo 
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan: Studi Dokumen

Pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo telah 

berlangsung selama  empat tahun. Banyak prestasi yang diraih siswa dibidang 

lomba menggambar. Hasil karya siswa yang tergolong sangat bagus 

didokumentasikan oleh sekolah. Salah satunya dengan mengemas karya tersebut 

kemudian dipajang di ruang tamu sekolah, atau dipajang di dinding setiap kelas. 

Berikut ini hasil karya siswa ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 

Podo yang didokumentasikan oleh sekolah

Gambar 23
Dokumentasi karya Elang Samudra

Juara 1 Lomba Lukis tingkat Kabupaten Pekalongan
(Sumber dokumentasi sekolah 2010)
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Karya di atas adalah karya Elang Samudra (kelas VI, 12 tahun), dibuat pada tahun 

2009. Berdasarkan informasi dari Kepala Sekolah karya tersebut berjudul Tari Kuda 

Lumping. Karya di atas berukuran kertas A3. Gambar dengan judul Tari Kuda 

Lumping karya Elang Samudra (kelas VI, 12 tahun)termasuk sangat bagus, karya 

tersebut mendapat juara I lomba lukis di tingkat Kabupaten Pekalongan pada 

tahun 2009. Unsur rupa pada gambar, yaitu garis atau goresan sudah tegas dan 

luwes. Garis yang ditampilkan tebal. Berkaitan dengan pengolahan warna 

menampilakan warna-warna cerah seperti kuning, merah, hijau dan biru. Objek 

manusia terdiri dari delapan obyek, pakaian dibuat dengan warna biru, merah, 

kuning, dan hijau. Objek tanah digambarkan dengan tengah ke bawah 

digambarkan dengan gradasi warna kuning menuju coklat. Secara keseluruhan 

pewarnaannya rata dan baik.

Prinsip seni rupa yang ada pada Gambar 23 adalah keseimbangan dan 

kesebandingan. Pada gambar ini prinsip keseimbangan adalah asimetris, pada sisi 

kanan dan kiri tidak sama begitu juga dengan sisi atas dan bawah namun tidak 

mengurangi keseimbangan pada bidang gambar. Prinsip kesebandingan terlihat 

pada objek penari wanita yang dibuat lebih besar dibanding objek penari lelaki.

Gambar di atas termasuk dalam kategori permulaan realisme, dilihat dari 

penggambaran objek. Pada objek manusia dibuat lengkap dan dimunculkan objek 

lain yaitu objek gamelan dan gong, hal ini menunjukkan anak menyadari 

hubungan dari tiap objek gambarnya. Dilihat dari tipe gambar anak, gambar di 

atas termasuk dalam tipe visual. Bagian atas gambar terdapat rumput yang 

menggambarkan suasana di halaman. Dari gambar tersebut terlihat beberapa 



129

ungkapan gambar anak, yaitu dimensi, tutup menutup dan pengulangan objek. 

Dimensi terlihat pada manusia penari wanita digambarkan lebih besar daripada 

obyek penari lelaki, menunjukkan perhatian terpusat pada penari wanita. Sifat 

tutup menutup terlihat pada gambar tanah yang ditutupi oleh obyek manusia dan 

obyek manusia saling menutupi yang dibuat dekat dengan penggambar 

menunjukkan objek yang lebih dekat. Pengulangan objek terdapat pada gambar 

gong dan gamelan. 

Karya tersebut didokumentasikan oleh sekolah dan dipajang di dinding 

ruang guru. Menurut penuturan kepala sekolah, Elang Samudra (kelas VI, 12 tahun)

adalah siswa yang berprestasi. Siswa tersebut telah menjuarai berbagai lomba di 

bidang melukis tingkat Kabupaten Pekalongan, salah satunya menjadi peserta 

tingkat Karisidenan. 

Selain karya dokumentasi juara lomba, karya-karya siswa peserta 

ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo  yang termasuk kategori 

sangat bagus pun di dokumentasikan oleh sekolah, seperti karya-karya di bawah 

ini. Karya di bawah ini dipajang di dinding kelas

Gambar 24 dan Gambar 25
Karya Siswa Tema Hari Raya

 (Sumber dokumentasi Sekolah 2011)
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Kedua gambar di atas adalah foto karya yang didokumentasikan sekolah. 

Karya tersebut dibuat oleh siswa ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03

Podo yang termasuk kategori sangat bagus. Karya di atas menggunakan kertas 

manila ukuran A3. Tema diangkat adalah tema Hari Raya Idul Adha, gambar 24

merupakan karya Nur Fadhila (kelas V, 11 tahun) dan Tahun Baru Cina (Imlek)

atau gambar 25 merupakan karya Ihza Maulina (kelas V, umur 11 tahun). Kedua 

gambar di atas memiliki persamaan yaitu termasuk dalam kategori permulaan 

realisme, dilihat dari penggambaran objek. Pada objek manusia dibuat lengkap, 

hal ini menunjukkan anak menyadari hubungan dari tiap objek gambarnya. Dilihat 

dari tipe gambar anak, gambar di atas termasuk dalam tipe visual. Unsur rupa 

pada kedua gambar memiliki garis atau goresan sudah tegas dan luwes. Garis 

yang ditampilkan tebal. Berkaitan dengan pengolahan warna menampilakan 

warna-warna cerah seperti kuning, merah, hijau dan biru., ungu. Kedua gambar di 

atas menggunakan teknik pewarnaan blok. Secara keseluruhan pewarnaannya rata 

dan baik.

 Dari gambar 24  terlihat beberapa ungkapan gambar anak, yaitu, tutup 

menutup dan pengulangan objek, tutup menutup terlihat pada obyek manusia yang 

menutupi obyek dibelakangnya, sedangkan pengulangan obyek terlihat pada 

obyek pohon. Dari gambar 25 terlihat beberapa ungkapan gambar anak, yaitu 

tutup menutup, dimensi, pengulangan obyek. Pengulangan obyek pada gambar 25 

terlihat pada obyek penari, tutup menutup terlihat pada obyek manusia yang 

berada di dekat dibuat menutupi obyek yang dibelakangnya, sedangkan dimensi 

terlihat pada obyek barongsai yang dibuat lebih besar dari obyek lainnya. 
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Prinsip seni rupa yang ada pada gambar di atas adalah keseimbangan dan 

kesebandingan. Pada gambar ini prinsip keseimbangan adalah asimetris, pada sisi 

kanan dan kiri tidak sama begitu juga dengan sisi atas dan bawah namun tidak 

mengurangi keseimbangan pada bidang gambar. Pada kedua gambar prinsip 

kesebandingan terlihat pada objek rumah yang dibuat pada bidang atas gambar, 

sedangkan bagian bawah bidang gambar diisi oleh objek manusia.

Menurut hasil wawancara dengan kepala sekolah, karya pada gambar 28 dan 

gambar 29 didokumentasikan oleh sekolah karena karya tersebut tergolong sangat 

bagus pada pembelajaran ekstrakurikuler menggambar. Karya di atas dipajang di 

ruang kelas I, pada dinding bagian atas.

. 

Gambar 26 dan gambar 27
Karya Siswa Tema Pentas Budaya Tradisional 

(Sumber dokumentasi Sekolah 2011)

Kedua gambar di atas adalah foto karya yang didokumentasikan sekolah. 

Karya tersebut dibuat oleh siswa ekstrakurikuler menggambar di SD Podo yang 

termasuk kategori sangat bagus. Gambar 26 merupakan karya milik Ana Ristiana 

(kelas III, 9 tahun) dan gambar 27 merupakan karya M.Tajul Arifin (kelas III, 9 

tahun). Karya di atas menggunakan kertas berukuran A3 Tema diangkat adalah 
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dan tema Pentas Budaya Tradisional.  Kedua gambar di atas memiliki persamaan 

yaitu termasuk dalam kategori permulaan realisme, dilihat dari penggambaran 

objek. Pada objek manusia dibuat lengkap, hal ini menunjukkan anak menyadari 

hubungan dari tiap objek gambarnya. Dilihat dari obyeknya, gambar 27 lebih 

variatif dibandingkan gambar 26. Dilihat dari tipe gambar anak, gambar di atas 

termasuk dalam tipe visual. Dari gambar 26 tersebut terlihat beberapa ungkapan 

gambar anak, yaitu, tutup menutup. Sedangkan  Pada gambar 27 terlihat beberapa 

ungkapan gambar anak yaitu dimensi, dan tutup menutup. Dimensi terlihat pada 

obyek penari yang digambarkan lebih besar dibanding obyek penonton.

Prinsip seni rupa yang ada pada gambar di atas adalah keseimbangan dan 

kesebandingan. Pada gambar ini prinsip keseimbangan adalah asimetris, pada sisi 

kanan tidak sama begitu juga dengan sisi atas dan bawah namun tidak mengurangi 

keseimbangan pada bidang gambar. Pada gambar 27 kesebandingan  terlihat pada 

bidang panggung lebih luas dari pada bidang tanah.

Menurut hasil wawancara dengan kepala sekolah, Karya pada gambar 26 

dan gambar 27 didokumentasikan oleh sekolah karena karya tersebut tergolong 

sangat bagus dalam kegiatan ekstrakurikuler menggambar, dapat menginspirasi 

kita untuk mencintai budaya daerah Pekalongan, yaitu Tari Sintren. Karya di atas 

dipajang di ruang kelas III, pada dinding bagian atas.
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Gambar 28 dan gambar 29
Karya Siswa Tema Bencana Alam

(Sumber Dokumentasi Sekolah 2010)

Kedua gambar di atas adalah foto karya yang didokumentasikan sekolah. 

Karya tersebut dibuat oleh siswa ekstrakurikuler menggambar di SD Podo yang 

termasuk kategori sangat bagus. Gambar 28 dibuat oleh  M.Budi Prasetyo (kelas 

III, 9 tahun) sedangkan gambar 29 dibuat oleh Isadora (kelas II, 7 tahun). Karya di 

atas berukuran A3 Tema diangkat adalah tema Bencana Alam. Unsur rupa pada 

kedua gambar memiliki garis atau goresan sudah tegas dan luwes. Garis yang 

ditampilkan tebal. Berkaitan dengan pengolahan warna menampilakan warna-

warna cerah seperti kuning, merah, hijau dan biru. Pada kedua gambar, pada 

pewarnaan lebih dominan warna gradasi kuning dan coklat. Objek tanah 

digambarkan dengan tengah ke bawah digambarkan dengan gradasi warna kuning 

menuju coklat. Secara keseluruhan pewarnaan karya di atas rata dan baik, dapat 

dilihat dari penerapan teknik gradasi menggunakan warna yang cerah.

Dilihat dari tahapan perkembangan gambar anak, gambar 28 tergolong 

tahapan permulaan realisme, sedangkan gambar 29 tergolong tahapan bagan. 
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dilihat dari penggambaran objek, gambar 28 obyek manusia dibuat lengkap, 

sedangkan pada gambar 29 obyek manusia masih berupa bagan sederhana, yaitu 

terlihat pada bentuk kepala yang digambarkan dengan bentuk bulat dan anggota 

badan yang kurang lengkap. Berdasarkan tipe gambar anak, kedua gambar ini 

termasuk tipe visual,  hal ini menunjukkan anak menyadari hubungan dari tiap 

objek gambarnya. Kedua gambar telah mampu bercerita mengenai tema bencana 

alam, hal ini terlihat pada obyek gambar manusia dan aktivitas gotong royong 

saling membantu. Dari gambar 28 tersebut terlihat beberapa ungkapan gambar 

anak, yaitu, tutup menutup. sedangkan  pada gambar 29  terlihat beberapa 

ungkapan gambar anak yaitu dimensi, dan tutup menutup. Dimensi terlihat pada 

obyek Gunung Merapi digambarkan lebih besar dibanding obyek lainnya, tutup 

menutup telihat pada obyek manusia menutupi bidang tanah, obyek mobil 

ambulan menutupi obyek gunung.

Prinsip seni rupa yang ada pada di atas adalah keseimbangan dan

kesebandingan. Pada gambar ini prinsip keseimbangan adalah asimetris, pada sisi 

kanan tidak sama begitu juga dengan sisi atas dan bawah namun tidak mengurangi 

keseimbangan pada bidang gambar. Kesebandingan terlihat pada obyek gunung, 

yang dibuat lebih besar dibandingkan dengan obyek di sekitarnya.

Menurut hasil wawancara dengan kepala sekolah, karya pada gambar 28 dan 

gambar 29 didokumentasikan oleh sekolah karena karya tersebut tergolong sangat 

bagus, dapat menginspirasi siswa untuk berbuat saling tolong menolong dengan 

sesama makhluk hidup. Karya di atas dipajang di ruang kelas II, pada dinding 

bagian atas.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, pemajangan hasil 

karya yang didokumentasikan bertujuan untuk menarik minat siswa SD Negeri 03 

Podo agar termotivasi untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menggambar. 

Pemajangan karya siswa ini merupakan bentuk penghargaan dari sekolah kepada 

siswa-siswa yang berprestasi pada bidang menggambar. Karya-karya dokumentasi 

sekolah ini juga dimanfaatkan untuk menghias ruang kantor dan ruang kelas. 

Gambar-gambar tersebut dipajang di dinding. Karya yang didokumentasikan 

berjumlah 28 karya. Setiap ruang kelas dipajang empat gambar, yang telah 

dikemas secara sederhana. Bentuk pengemasan karya dibuat secara sederhana, 

yaitu dipigura dengan plastik mika dan kertas manila hitam. Hasil karya dipajang 

di tiap dinding bagian atas ruangan, seperti gambar di bawah ini :

Gambar 29
Penempatan Karya Gambar Dokumen Sekolah

(Sumber: Dokumentasi Peneliti 2011)

D. Determinan Pembelajaran Ekstrakurikuler Menggambar

Berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler 

menggambar di SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan diketahui beberapa determinan dalam pembelajaran. Determinan yang 
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dimaksud adalah faktor-faktor yang ikut mewarnai dan menentukan kualitas 

pembelajaran. Determinan merupakan faktor yang dapat mendukung dan dapat 

pula menghambat pembelajaran ekstrakurikuler menggambar. Determinan-

determinan tersebut adalah:

a. Faktor Siswa

Menurut guru pembina ekstrakurikuler menggambar, siswa-siswi yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menggambar mayoritas siswa memiliki minat 

dan motivasi besar tehadap kegiatan menggambar. Minat dan motivasi merupakan 

modal awal keberhasilan kegiatan ini. Selain minat dan motivasi faktor yang lain 

adalah bakat. Siswa yang berbakat dan didukung oleh minat yang baik akan 

menghasilkan gambar yang baik pula. Namun jika bakat dan minat kurang baik 

maka akan menghasilkan gambar yang kurang baik juga atau dalam proses belajar 

anak akan mengalami kesulitan. Faktor berikutnya adalah pengalaman dan 

wawasan siswa.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa siswa, diantaranya 

seperti apa yang di kemukakan oleh M. Tajul Arifin (kelas III, 9 tahun) : “Saya 

suka kegiatan menggambar, karena menggambar bagiku sangat menyenangkan”. 

Pernyataan tersebut berarti bahwa siswa tersebut sudah punya minat terhadap

menggambar sebelumnya. Selain itu M. Hamka (kelas III, 9 tahun) juga 

mengatakan: “Saya ikut ekstrakurikuler menggambar, karena saya ingin pintar 

menggambar”. Yang telah dikemukakan M. Hamka (kelas III, 9 tahun) juga dapat 

ditegaskan bahwa siswa tersebut sudah memiliki minat dan motivasi karena 

menyukai kegiatan menggambar. Lain halnya dengan Nofi Kurniasari (kelas III, 9 
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tahun) yang mengatakan bahwa: “Saya suka kegiatan menggambar, karena saya 

suka menggambar. Yang paling saya sukai menggambar tema, karena 

menceritakan tempat-tempat yang pernah saya kunjungi, seperti pasar malam, 

kebun binatang, dan lain sebagainya”. Dari pernyataan yang diungkapkan oleh 

Nofi Kurniasari (kelas III, 9 tahun) di atas dapat juga disimpulkan bahwa 

pengalaman, wawasan, dan minat merupakan faktor yang menjadi pendukung 

pembelajaran ekstrakurikuler menggambar.

Latar belakang siswa juga mempengaruhi pembelajaran ekstrakurikuler 

menggambar, hal ini dapat dilihat dari status sosial ekonomi, keluarga, dan tempat 

tinggal. Status sosial ekonomi siswa berpengaruh pada tersedianya alat dan bahan 

yang dibawa siswa. Siswa yang berasal dari status ekonomi tinggi mempunyai alat 

dan media menggambar yang lengkap, hal ini lebih mendukung pembelajaran. 

Sedangkan siswa yang memiliki status sosial rendah, mempunyai alat dan media 

menggambar yang kurang lengkap. Biasanya jika hal ini terjadi siswa akan 

meminjam pada temannya. Dan hal ini cukup mengganggu proses pembelajaran.

b. Faktor Guru Pembina

Faktor yang mendukung keberhasilan pembelajaran eksrakurikuler 

menggambar adalah Bapak Tri Asmujiono, S.Pd (49 tahun) merupakan guru 

pembina yang mempunyai kemampuan skill yang bagus dalam menggambar. 

Kemampuan guru sangat mempengaruhi motivasi siswa dalam pembelajaran, hal 

ini  berdasarkan pengalaman mengajar seni rupa selama 20 tahun dan keahlian 

yang dimiliki oleh guru dalam menggambar .
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Berdasarkan hasil pengamatan diketahui kelebihan guru yaitu sikap guru 

kepada siswa. Sikap guru yang ramah dan perhatian baik dalam pembelajaran 

maupun di luar pembelajaran kepada siswa membuat siswa merasa nyaman dan 

senang.  Seringkali guru pembina memberikan motivasi kepada siswanya dengan 

cara memberi pujian secara langsung, bagi anak yang belum terampil diberi 

dorongan semangat untuk dapat latihan yang lebih giat lagi supaya dapat mengejar 

ketertinggalannya. Sikap guru pembina dalam menghadapi masalah individu 

siswa tentang kendala-kendala dalam pembelajaran berusaha untuk mengatasinya, 

sehingga terjalin kebersamaan, keakraban, dan rasa kedekatan antara guru dan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kedekatan inilah yang akhirnya membawa 

dampak positif kendala-kendala yang dihadapi siswa dapat terpecahkan.

Faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler menggambar 

berdasarkan hasil pengamatan peneliti adalah latar belakang guru pembina yang 

bukan berasal dari jurusan pendidikan seni. Sehingga kemampuan 

pengorganisasian materi yang seharusnya dimiliki terbatas. 

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam pembelajaran ekstrakurikuler menggambar diperlukan sarana dan 

prasarana yang mendukung guna kelancaran kegiatan belajar mengajar. Sarana 

dan prasarana kegiatan pembelajaran  ekstrakurikuler menggambar cukup 

lengkap. Sarana yang disediakan sekolah berupa tempat kegiatan pembelajaran. 

Berupa ruang kelas yang luas, nyaman dan bersih. Prasarana berupa meja kursi 

siswa, meja kursi guru, dan media pembelajaran yang meliputi papan tulis, kapur, 

kertas manila, spidol, krayon, cat air, disediakan oleh sekolah. 



139

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, sarana dan prasarana pembelajaran 

cukup lengkap, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar.

d. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan pada setiap kali pertemuan harus 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Metode yang 

diguanakan oleh guru dalam mengajar adalah metode ceramah, metode 

demonstrasi, metode tanya jawab, dan mencontoh. Metode yang digunakan guru 

tersebut tepat, hal ini dapat dilihat dari hasil pembelajaran yang cukup 

memuaskan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, metode yang digunakan guru dalam 

pembelajaran memiliki kelemahan, terletak pada penerapan metode demonstrasi 

yang kurang efektif pada anak. Metode demonstrasi ini mempunyai kekurangan, 

yaitu menghambat kreativitas anak. Dengan metode demonstrasi, anak menjadi 

cenderung suka meniru dan ide gagasan yang orisinal dari anak menjadi kurang 

berkembang.

e. Alokasi Waktu

Alokasi waktu yang disediakan untuk tiap pertemuan kegiatan pembelajaran 

ekstrakurikuler menggambar adalah 120 menit. Waktu yang disediakan untuk 

pembelajaran dirasa kurang. Hal ini dilihat berdasarkan kegiatan anak dalam 

proses menggambar. Sebagian besar anak belum menyelesaikan gambar mereka. 

Tahapan yang dicapai siswa baru sampai tahap menggambar sketsa dan 

pewarnaan. 
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f. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dapat mendukung dan menghambat kegiatan 

pembelajaran ekstrakurikuler. Salah satunya iklim, hal ini dapat dilihat ketika 

cuaca cerah, jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran cukup banyak, 

sedangkan jika cuaca hujan, siswa menjadi malas berangkat ke sekolah untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sehingga jumlah siswa sedikit.

Faktor berikutnya adalah kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Ditinjau dari sosial ekonomi masyarakat desa Podo yang mayoritas bermata 

pencaharian wiraswasta dan buruh menjadi kendala terhadap dukungan dalam 

kegiatan ekstrakurikuler menggambar ini. Dengan ekonomi pas-pasan tidak akan 

mampu membeli peralatan menggambar yang harganya cukup mahal.Dengan 

ekonomi yang lemah otomatis dukungan terhadap finansial kurang. Misalnya anak 

setelah pulang kegiatan intrakurikuler di sekolah akan meminta uang saku lagi 

kepada orang tua untuk berangkat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga 

anak menjadi malas dan tidak bergairah untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

di sekolah. Dapat diambil kesimpulan bahwa status sosial ekonomi dan iklim 

dapat menjadi hambatan berlangsungnya pembelajaran ekstrakurikuler 

menggambar SD Negeri 03 Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan.

Berdasarkan uraian mengenai determinan pembelajaran ekstrakurikuler 

menggambar, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk faktor pendukung 

pembelajaran adalah; Faktor internal yaitu faktor dari dalam  siswa: (1) motivasi, 

minat dan bakat siswa yang besar dalam proses pembelajaran (2) latar belakang 
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siswa, siswa yang berstatus ekonomi tinggi mempunyai media menggambar yang 

lengkap, (3) dukungan dan motivasi dari keluarga. Faktor eksternal yaitu faktor 

dari luar siswa: (1) Faktor guru pembina ekstrakurikuler, guru  mempunyai skill 

yang bagus dalam menggambar, sikap guru yang ramah dan bersahabat dengan 

siswa, pemberian motivasi dan reward kepada siswa. (2) Faktor sarana dan 

prasarana, sarana yang disediakan oleh sekolah cukup lengkap, sehingga 

mendukung pembelajaran sekolah mendukung dalam bentuk dana. (3) Metode 

pembelajaran yang diterapkan siswa cukup bervariasi, yaitu ceramah, tanya 

jawab, demonstrasi, metode drill. (4) Faktor lingkungan, yaitu jika cuaca yang 

cerah, siswa yang berangkat berjumlah banyak.

Faktor penghambat pembelajaran dapat dilihat dari internal dan eksternal. 

Faktor internal dari dalam siswa, yaitu : status ekonomi siswa yang rendah, hal ini 

akan menghambat pembelajaran karena peralatan menggambar siswa kurang 

lengkap. Faktor eksternal, yaitu dari luar siswa : (1) Faktor guru antara lain latar 

belakang guru pembina bukan berasal dari jurusan pendidikan seni rupa, sehingga 

kemampuan penguasaan materi yang dimiliki terbatas. (2) Metode pembelajaran, 

terdapat kelemahan dari metode mencontoh, siswa cenderung meniru gambar 

yang dicontohkan guru, sehingga kreativitas siswa menjadi kurang berkembang. 

(3) Alokasi waktu yang disediakan dirasa kurang yaitu 120 menit. (4) Faktor 

lingkungan/ iklim yang hujan akan menghambat kedatangan siswa.
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BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

sebagai berikut

Pertama, Pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo 

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan  merupakan kegiatan 

ekstrakurikuler pilihan bebas, yang diikuti oleh 32 siswa yang berasal dari kelas I 

sampai kelas V. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari jumat pukul 14.00. 

Pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo telah berhasil, 

keberhasilan ini dapat diketahui berdasarkan tercapainya tujuan pembelajaran. 

Sebagian besar siswa ekstrakurikuler menggambar berasal dari keluarga ekonomi 

menengah kebawah, namun siswa memiliki minat, antusias dan dukungan dari 

orang tua yang besar terhadap kegiatan ekstrakurikuler menggambar. Pada proses 

pembelajaran, guru memiliki sikap sabar dan telaten dalam membimbing dan 

membina siswa. Kurikulum pembelajaran ekstakurikuler menggambar berupa 

program tahunan kegiatan ekstrakurikuler menggambar yang disusun oleh guru 

pembina. Materi pembelajaran ekstrakurikuler menggambar meliputi pengertian 

menggambar, pengenalan media dan teknik menggambar, menggambar alam 

benda, menggambar tema, persiapan lomba, serta pameran sekolah. Materi 

mengenai teknik tidak semua di ajarkan, teknik yang sering diajarkan guru adalah 

teknik blok dan teknik gradasi. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi 

metode ceramah, metode tanya jawab, metode drill, metode demonstrasi. Media 
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yang digunakan dalam pembelajaran adalah media audio (lisan) dan media visual 

(gambar), alat bantu pembelajaran berupa: papan tulis, dan media seni rupa. 

Media berkarya seni rupa yang digunakan oleh siswa berupa krayon, pensil 2B, 

kertas manila putih, dan spidol. Guru mengambil sumber bahan ajar dari buku, 

gambar karya siswa, dan internet, serta hand out. Kegiatan evaluasi dalam 

pembelajaran dilakukan dengan penilaian unjuk kerja.

Kedua, Hasil pembelajaran ekstrakurikuler menggambar meliputi 

tercapainya tujuan pembelajaran ekstrakurikuler. Hasil pembelajaran yang telah 

tercapai yakni siswa memiliki kepekaan sosial, memiliki keterampilan 

menggambar, dapat mengembangkan bakat menggambar, serta memiliki  jiwa 

mandiri, kreatif dan edukatif.  Hasil karya gambar siswa di SD Negeri 03 Podo 

menunjukkan bahwa karakteristik umum gambar siswa ekstrakurikuler 

menggambar adalah stereotip, penumpukan, tutup menutup, dimensi, dan bersifat 

naratif. Pada karya gambar siswa kelas I dan kelas II tergolong tahapan 

perkembangan bagan yang menunjukkan tipe visual, dan memiliki bentuk 

ungkapan stereotip. Sedangkan karya karya gambar siswa kelas III dan V 

tergolong tahap perkembangan permulaan  realisme yang memiliki bentuk 

ungkapan tutup menutup, penumpukan dan tergolong tipe visual.

Ketiga, faktor pendukung pembelajaran ekstrakurikuler menggambar di SD 

Negeri 03 Podo meliputi motivasi, minat dan bakat, dukungan dan motivasi dari 

keluarga, guru pembina ekstrakurikuler yang memiliki skill yang baik dalam 

menggambar, serta sikap guru yang ramah dan bersahabat. Metode pembelajaran 

yang diterapkan pada siswa cukup bervariasi. Faktor penghambat pembelajaran 
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ekstrakurikuler menggambar di SD Negeri 03 Podo meliputi status ekonomi siswa 

yang rendah, latar belakang guru pembina bukan berasal dari jurusan pendidikan 

seni rupa, dan terdapat kelemahan dari metode demonstrasi. serta alokasi waktu 

yang disediakan masih kurang yaitu 120 menit.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini saran yang dapat dikemukakan adalah 

sebagai berikut:

1. Pihak sekolah hendaknya menyediakan sarana berupa ruang khusus untuk 

ekstrakurikuler seni sebagai wadah apresiasi dan kreasi siswa untuk 

mendukung pembelajaran ekstrakurikuler menggambar  agar lebih 

berkembang.

2. Guru hendaknya lebih cermat dalam memilih metode pembelajaran yang tepat 

agar tujuan pembelajaran ekstrakurikuler menggambar dapat tercapai dengan 

maksimal. 

3. Guru hendaknya memperbaiki proses evaluasi pembelajaran dan lebih 

menerapkan sikap disiplin dan tegas dalam proses evaluasi hasil pembelajaran 

pada siswa, agar siswa mengumpulkan karya secara tepat waktu.
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