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ABSTRAK 

 

PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR ILUSTRASI DALAM MENINGKATKAN 

HASIL BELAJAR SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN PESERTA DIDIK 

KELAS III MIN 7 BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh : 

M. DIMAS YUDI WITJAKSONO 

 

 Pembelajaran seni budaya dan keterampilan di MIN 7 selama ini guru 

menggunakan media buku dan papan tulis dalam mengajar seni budaya dan 

keterampilan. Sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik dalam pelajaran 

seni budaya dan keterampilan diperoleh dari 20 peserta didik yang tuntas yaitu 6 

peserta didik (30%) dan yang belum tuntas berjumlah 14 peserta didik (70%) jadi 

hasil belajar peserta didik masih dibawah KKM. Perumusan masalah pada penelitian 

ini adalah “Apakah penggunaan media gambar ilustrasi dapat meningkatkan hasil 

belajar mata pelajaran seni budaya dan keterampilan pada peserta didik kelas III MIN 

7 Bandar Lampung ?”.  

Tujuan penelitian ini agar guru dalam mengajar menggunakan berbagai media 

terutama media gambar dan peserta didik dapat mudah memahami pelajaran dan hasil 

belajar peserta didik meningkat. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) dengan tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan Refleksi. 

 Sebelum menggunakan media gambar guru MIN 7 Bandar Lampung masih 

menggunakan media buku cetak, papan tulis, pensil, pengapus. Namun hasil 

belajarnya SBK dari 20 peserta didik yang tuntas 6 peserta didik (30%) dan yang 

belum tuntas 14 (70%) artinya hasil belajarnya rendah. Selanjutnya setelah 

menggunakan media gambar pada siklus I terjadi peningkatan dari 20 peserta didik  

yang tuntas 12 peserta didik (60%) dan yang belum tuntas 8 peserta didik (40%). Dan 

pada siklus II hasil belajarnya yang tuntas 18 peserta didik (90%) yang belum tuntas 

2 peserta didik (10%). Artinya dengan menggunakan media gambar peningkatan hasil 

belajar peserta didik (90%) terjadi peningkatan 12 peserta didik (60%). 

 Berangkat dari hasil penelitian di analisis data dapat ditarik kesimpulan 

dengan menggunakan media gambar ilustrasi dapat meningkatkan hasil belajar SBK 

peserta didik kelas III MIN 7 Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017. 

 

 

Kata kunci : penggunaan media gambar ilustrasi dapat meningkatkan hasil belajar 

menggambar peserta didik. 
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MOTTO 

 

                   

              

Artinya : “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 

mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 

orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 

memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 

kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”
1
. ( Q.S At Taubah : 

122 ) 
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 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggaran 

Penterjemahan Al-Quran, 2015), h.154 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan menjadi hak bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana 

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

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

pendidikan”. Pendidikan yang dimaksud yakni: Usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa,  dan negara 

(Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1).
2
 

Usaha sadar dan terencana sebagaimana yang dimaksud dalam UU tersebut 

adalahproses pembelajaran yang matang dan terencana sesuai dengan 

Permendiknas   No.   41   tahun   2007   tentang   Standar   Proses   yaitu   proses 

pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

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

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

siswa. 

                                                           
2
Suparlan, Tanya Jawab Pembelajaran Kurikulum & Materi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), h. 20 



 

 

2 

Proses pembelajaran yang sesuai dengan Standar Proses tersebut ditujukan 

untuk  beberapa  jalur  pendidikan,  salah  satunya  yaitu  jalur  pendidikan  

formal.Pendidikan formal terdiri dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan 

menengah,dan  pendidikan  tinggi.  Pendidikan  pada  jenjang  pendidikan  dasar,  

menengah, maupun tinggi harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

(UUD)1945 dan berfungsi serta bertujuan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 

20 tahun 2003 pasal 3: 

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan  dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi  peserta  didik  agar  

menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlaqul mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Demi tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan tersebut, pendidikan di 

Indonesia  harus  dilaksanakan  sesuai dengan  kurikulum yang  telah  ditetapkan. 

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

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

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan  pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  tertentu”.  Mengacu 

pada kurikulum, diharapkan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan 

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

termasuk mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). 



 

 

3 

Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi 

antara stimulus dan respon. Terkait dengan ini Budi ningsih menyatakan belajar 

merupakan “bentuk perubahan yang  dialami siswa dalam hal kemampuannya 

untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara 

stimulus dan respon.”
3
 Stimulus adalah hal-hal yang  merangsang terjadinya 

kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan dan lain-lain yang merangsang terjadinya 

kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan dan lain-lain yang dapat ditangkap 

dengan alat indera , sedangkan respon yaitu reaksi yang  dimunculkan peserta 

didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan/ 

tindakan.
4
 

Hasil belajar yang sering disebut dengan istilah “scholastic achievement” 

atau “academic achievement” adalah seluruh kecakapan dan hasil yang dicapai 

melalui proses belajarmengajar di sekolah yang dinyatakan dengan angka-angka 

atau nilai-nilai berdasarkan tes hasil belajar .Dick  dan Reiser mengemukakan 

bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa sebagai 

hasil kegiatan pembelajaran, yang terdiri atas empat macam yaitu: pengetahuan, 

keterampilan intelektual, keterampilan motorik, dan sikap. Sedangkan Bloom 

membedakan hasil belajar menjadi tiga ranah yaitu: kognitif (pengetahuan), afektif 

(sikap), danpsikomotorik (keterampilanmotorik).
5
 

                                                           
3
Asri Budi ningsih, Belajar dan pembelajaran,(Jakarta; Rineka Cipta), h.20 

4
Ibid, h. 21 

5
Ekawarna, penelitian tindakan kelas, (Jakarta: Press Group, 2013), h. 69 
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SBK merupakan salah satu mata pelajaran yang bersifat non eksak. SBK 

memberikan  dampak  positif  bagi  perkembangan  anak,  baik  dari  segi  sosial 

maupun kemampuan diri dan pengetahuan dalam bidang seni. Pendidikan seni 

memberikan peserta didik kesempatan berharga untuk mengalami dan membangun 

pengetahuan dan keterampilan dalam ekspresi diri, imajinasi, kreatif dan 

memecahkan masalah bersama, komunikasi, penciptaan makna bersama, dan 

penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. 

Pada jenjang sekolah dasar pembelajaran SBK terdiri dari pembelajaran 

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

Sumanto, adalah cabang seni yang diciptakan dengan menggunakan elemen atau 

unsur rupa dan dapat diapresiasi melalui indera mata. Unsur rupa adalah segala 

sesuatu yang berwujud nyata (kongkrit) sehingga dapat dilihat, dihayati melalui 

indera mata.
6
 

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

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

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

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

dibuat dengan maksud untuk menjelaskan, menghias, menampilkan kesan mirip 

dengan objek atau nyata . 

Pembelajaran seni rupa khususnya seni gambar di sekolah dasar cukup 

mengalami  kesulitan.  Hal  tersebut  dikarenakan  tingkat  perkembangan  usia 

                                                           
6
Sumanto. Pengembangan Kreatifitas Seni Rupa Anak SD. Jakarta 2006: DirjenDikti 
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sekolah dasar berada pada tahap operasional kongkrit, pada tahap ini anak mampu 

mengoperasionalkan berbagai logika namun masih dalam bentuk benda 

kongkrit.
7
Maka dapat diartikan bahwa daya tangkap peserta didik terhadap sesuatu 

yang abstrak masih kurang dikarenakan daya imajinasi peserta didik yang rendah. 

Hal itu berdampak pada penuangan ide yang kurang lancar dan relatif lama. 

Permasalahan pada pembelajaran seni gambar juga disebabkan oleh  guru 

sebagai perencana pembelajaran masih beranggapan bahwa mata pelajaran SBK 

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

proses pembelajarannya guru hanya masuk kelas dan menyuruh peserta didik 

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

materi atau teori yang harus disampaikan karena dapat menambah pengetahuan 

peserta didik dan membantu siswa dalam proses pembuatan produk dalam seni. 

Bahkan yang lebih ironis lagi, terkadang guru menggunakan jam pelajaran SBK 

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

yang menyebabkan guru mengajar tanpa adanya perencanaan dan penggunaan 

media, metode ataupun model yang inovatif. Sehingga menyebabkan pembelajaran 

menjadi monoton dan membosankan. 

Nilai-nilai estetik yang menyertai budaya rupa dapat pula dicermati sebagai 

analogi ilmu linguistic Unsur-unsur ungkapan yang hadir dalam satu artifak dapat 

dinilai sebagai „bahasa rupa‟ yang mengkomunikasikan satu narasi ataupun 

                                                           
7
Rifa‟i, A. dan C.T. Anni, Psikologi Pendidikan. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 

2012) 
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symbol. Dengan demikian, dalam konteks bahasa rupa, unsur-unsur rupa dapat 

dianalogikan sebagai satu gramatika bentuk, warna,  dan nilai mengungkapkan 

suatu komunikasi „verbal‟. Ungkapan-ungkapan gambar, baik yang merupakan 

karya seniman besar, anak-anak, masyarakat primitif maupun karya seorang 

perancang dapat kita nilai misi dan sasaran komunikasi.
8
 

Kurangnya  perencanaan  yang  matang  mengenai  penggunaan  metode, 

model ataupun media pada proses pembelajaran menyebabkan peserta didik 

bingung dalam proses menggambar. peserta didik cenderung menggambar apa 

yang biasa ia gambar, maka yang terjadi adalah kemonotonan dalam menggambar.  

Media gambar adalah media yang mengandalkan indra penglihatan serta 

media dapat menyediakan pesan informasi atau konsep pembelajaran pada peserta 

didik. 

Pendidikan seni budaya dan keterampilan, sebagai bagian dari mata 

pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Untuk itu perlu diterapkan inovasi 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Inovasi 

pembelajaran yang cocok untuk menjawab permasalahan tersebut adalah 

penggunaan media gambar dalam pembelajaran. 

Media yang dirasa sesuai dengan permasalahan menggambar ilustrasi 

adalah  gambar  ilustrasi.  Media  gambar ilustrasi  adalah  suatu  alat  bantu  yang 

digunakan dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk lebih memudahkan 

                                                           
8
Agus Sachari, Metodologi Penelitian Budaya Rupa (Desain. Arsitektur. SeniRupa Dan 

Kriya). (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2003), h. 12 
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peserta didik  dalam  menuangkan  imajinasinya  dalam  menggambar  ilustrasi.  

Media gambar  ilustrasi  efektif  digunakan  untuk  membantu  merangsang  

timbulnya gagasan dan ide dalam hal menggambar ilustrasi. Adapun kelebihan 

lain dari media gambar ilustrasi, selain sesuai dengan materi pembelajaran 

menggambar ilustrasi, media gambar ilustrasi juga memenuhi kriteria media yang 

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

bersifat universal. Gambar ilustrasi dapat berupa foto, poster, karikatur, cerita 

bergambar, vignette, cover majalah dan lainnya. Keberagaman jenis gambar 

ilustrasi diharapkan dapat menarik perhatian siswa dan menambah pengetahuan 

mengenai gambar ilustrasi. 

Berdasarkan prasurvey di MIN 7 Bandar Lampung diperoleh bahwa guru 

SBK dalam mengajar selama ini menggunakan media papan tulis, buku cetak, 

pensil dan penghapus guru hanya memanfaatkan media seadanya, tidak ada 

keinginan membuat media apalagi media gambar.
9
 

Menurut hasil test yang telah dilakukan di sekolah MIN 7 Bandar 

Lampung diperoleh data tentang jumlah peserta didik dan hasil belajar peserta 

didik kelas III sebagai berikut: 

Tabel 1 

Data Hasil Belajar Mata Pelajaran SBK Peserta Didik Kelas III MIN 7  

Bandar Lampung 

NO Nama Peserta didik NILAI 

KKM Siklus I Ket 
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1 Adnan N.S 70 75 Tuntas 

2 Aldo Kurniawan R 70 65 Belum tuntas 

3 Andrian Riski R 70 80 Tuntas 

4 Anisa Mutiara 70 60 Belum tuntas 

5 Assifa Salsabila 70 85 Tuntas 

6 Az Syifa Sekar Arum 70 65 Belum Tuntas 

7 Bayu Pangestu 70 65 Belum Tuntas 

8 Habi Mahesa 70 60 Belum Tuntas 

9 Jaya Kusuma 70 65 Belum Tuntas 

10 Kevin Raditya A 70 65 Belum Tuntas 

11 Luvika Aulia C 70 75 Tuntas 

12 M.Farel Wijaya 70 60 Belum Tuntas 

13 Melda Nur Asma U 70 75 Tuntas 

14 Naila Asyfa Q 70 70 Tuntas 

15 Nayla Nurul A 70 65 Belum Tuntas 

16 Niesya Efrrilia 70 65 Belum Tuntas 

17 Nuradrian 70 60 Belum Tuntas 

18 Nurhasanah 70 60 Belum Tuntas 

19 R.Farel Riyan R 70 65 Belum Tuntas 

20 Sakinah Tussaidah 70 60 Belum Tuntas 

Dokumentasi : Hasil Belajar Mata Pelajaran SBK kelas III Min 7 Bandar Lampung 

Tabel 2 

Daftar  Persentase Hasil Belajar Peserta Didik Kelas III 

MIN 7 Bandar Lampung 
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No Nilai Kriteria Jumlah Siswa Presentase 

1 >70 Tuntas 6 30% 

2 <70 Belum Tuntas 14 70% 

Jumlah 20 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil belajar SBK dari 20 

peserta didik, peserta didik yang tuntas ada 6 peserta didik (30%) yang belum 

tuntas 14 perserta didik (70%). Hal ini berarti hasil belajar peserta didik masih 

tergolong rendah. 

Berangkat dari masalah diatas maka peneliti merumuskan judul: 

Penggunaan Media Gambar Ilustrasi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Seni 

Budaya dan Keterampilan Peserta Didik Kelas III MIN 7 Bandar Lampung. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa masalah yang dapat di 

identifikasi diantaranya yaitu : 

1. Hasil belajar pada mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan peserta didik 

yang masih rendah. 

2. Guru kurang menggunakan media yang bervariatif dan menarik dan 

menggunakan media seadanya. 

3. Kurangnya kemampuan guru dalam menerapkan media pembelajaran yang 

sesuai dengan materi ajar. 

C. Pembatasan Masalah 
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Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dan mengingat keterbatasan penulis, 

baik dari segi kemampuan, waktu, tenaga, serta biaya yang ada maka masalah diatas 

dibatasi tentang strategi yang digunakan dalam pembelajaran. Dimana akan dilihat 

perbaikan pembelajaran yang dilakukan yaitu pada mata pelajaran seni budaya dan 

keterampilan dengan menggunakan media gambar ilustrasi. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah penelitian di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian yakni “Apakah penggunaan media gambar ilustrasi dapat 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran seni budaya dan keterampilan  pada 

peserta didik kelas III di MIN 7 Bandar Lampung ? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai adalah untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran seni budaya dan 

keterampilan dengan menggunakan media gambar ilustrasi bagi siswa kelas III MIN 

7 Bandar Lampung. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik manfaat teoritis 

maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi 

pembaca, serta dapat digunakan sebagai literature dalam pelaksanaan 

penelitian di masa yang akan datang.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi peneliti 

yakni dapat menjadikan bahan pengembangan profesionalisme guru  

terutama dan meningkatkan kualitas pembelajaran seni budaya dan 

keterampilan di kelas. 

b. Manfaat bagi sekolah 

sekolah akan tercapai secara optimal. adalah agar  mampu menumbuhkan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan menghasilkan anak didik yang 

berkualitas pula  sehingga secara otomatis tujuan pendidikan 

c. Manfaat bagi peserta didik 

yakni dapat memberikan masukan dan evaluasi peserta didik agar mudah 

menerima materi pelajaran khususnya meningkatkan kemampuan 

keterampilan menggambar ilustrasi 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Tinjauan tentang Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Gambar Ilustrasi 

Peran gambar ilustrasi ialah untuk menjelaskan sesuatu, artinya dengan 

dibantu atau dilengkapi gambar ilustrasi memudahkan seseorang untuk 

menafsirkan konsep tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat dibawah ini : 

Ilustrasi berasal dari bahasa latin “Ilustrate”, yang berarti menerangi atau 

menghias. Kata yang bersumber dari bahasa latin ini dapat pula berarti penghias 

atau pendukung dalam membantu proses pemahaman terhadap suatu objek, dalam 

seni rupa, gambar ilustrasi dapat berarti gambar yang menghias dan membantu 

pemahaman terhadap sesuatu.
10

 

Menurut Tity Soegiarty kata ilustrasi dapat pula dipakai dalam seni musik 

atau seni drama, yang berarti music yang menghiasi atau membantu pemahaman 

terhadap sesuatu.
11

 

Ilustrasi secara umum adalah gambar atau foto yang bertujuan menjelaskan 

teks dan sekaligus menciptakan daya tarik. Ilustrasi yang berhasil menarik 

perhatian pembaca pada umumnya memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: 

a. Komunikatif, informatif, dan mudah dipahami 

b. Menggunggah perasaan dan hasrat untuk membaca 
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 Maman Tocharman, Pendidikan Seni Rupa, (Bandung : Upi Press, 2006), h. 199 
11

 Ibid, h.199 
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c. Ide baru, orisinil, bukan merupakan plagiat atau tiruan 

d. Punyadaya pukau (eye-catcher) yang kuat 

e. Jika berupa foto dan gambar, harus punya kualitas memadai, baik dari 

aspek seni maupun teknik pengerjaan 

Ilustrasi dapat digunakan untuk memperjelas dan mempermudah pembaca 

dalam memahami pesan, serta menambah daya tarik desain, bukan sebaliknya. 

Penggunaan ilustrasi yang berlebihan justru dapat membinggungkan dan 

mengurangi nilai keterbacaan.
12

 

Menurut Kusmiyati Ilustrasi gambar adalah gambaran singkat alur cerita 

suatu cerita guna lebih menjelaskan salah satu adegan.
13

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ilustrasi adalah gambar untuk 

membantu memperjelas isi buku, karangan, seperti gambra, desain atau diagram 

untuk penghias.
14

 

Menggambar ilustrasi adalah kegiatan menggambar dengan tujuan untuk 

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

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

yang dimaksudkan bisa berupa cerita, fiksi atuapun non fiksi (pelajaran, ilmu 
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 Rakhmat Supriyono, Desain Komunikasi Visual Teori dan Aplikasi, (Jogjakarta : C.v. Andi 

Offset, 2010), h. 57 
13

Sariadi, http://5martconsultingbandung.blogspot.co.id/2010/10/pengertian-ilustrasi-

gambar.html, 14-10-2016 

14
 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h.3 

http://5martconsultingbandung.blogspot.co.id/2010/10/pengertian-ilustrasi-gambar.html
http://5martconsultingbandung.blogspot.co.id/2010/10/pengertian-ilustrasi-gambar.html
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pengetahuan). Bahan dan alat yang diperlukan: kertas gambar, pensil hitam, pensil 

warna, spidol warna, tinta, cat air, kuas cat air.
15

 

 

2.  Kriteria Pemilihan Media Gambar 

Supaya gambar mencapai tujuan yang maksimal sebagai alat visual, 

gambar harus dipilih menurut syarat-syarat  tertentu. Syarat- syarat tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1) Gambar  harus  bagus,  jelas,  menarik,  mudah  dimengerti  dan cukup besar 

untuk dapat memperlihatkan detail. 

2) Apa yang tergambar harus cukup penting dan cocok untuk hal yang sedang 

dipelajari atau masalah yang sedang dihadapi. 

3) Gambar   harus  benar  dan  autentik, artinya  menggambarkan situasi yang 

serupa jika dilihat dalam keadaan sebenarnya. 

4) Kesederhanaan penting sekali. Gambar yang rumit sering mengalihkan 

perhatian dari hal-hal yang penting. 

5) Gambar harus sesuai dengan kecerdasan orang yang melihatnya. 

6) Warna  walau  tidak  mutlak  dapat  meninggalkan  nilai  sebuah gambar,  

menjadikannya  lebih realistis dan merangsang minat untuk melihatnya. Selain 

itu warna juga dapat memperjelas arti dari apa yang digambarkan. Akan tetapi 

penggunaan warna yang salah sering menghasilkan pengertian yang tidak 

benar. 

7) Ukuran  Perbandingan  penting  pula.  Hal  ini  sebagai  pembeda dari ukuran 

gambar dengan ukuran sebenarnya.
16

 

 

Menurut Arif S. Sadiman,gambar yang baik pada lazimnya dapat menggunakan 

kriteria-kriteria antara lain : 

1) Keaslian gambar, gambar menunjukkan situasi yang sebenarnya seperti 

melihat keadaan benda sesungguhnya. 

2) Kesederhanaan, sederhana dalam warna menimbulkan kesan tertentu yang 

mempunyai nilai estetis secara murni dan mengandung nilai praktis.  
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 Maman Tocharman, Loc.Cit, h.199 
16

Arif Sadiman tersedia dalam (http://pustaka).ut.ac.id) 
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3) Bentuk  item,  mudah  dipahami  dapat  digunakan  pada  gambar dari majalah, 

surat kabar, dsb. 

4) Perbuatan   menunjukkan   hal  yang  sedang   melakukan   suatu perbuatan. 

5) Fotografi, gambar tidak terlalu terang/ gelap asal dapat menarik dan efektif 

dalam pengajaran. 

6) Artistik,   gambar   disesuaikan   dengan   tujuan   yang   hendak dicapai.
17

 

 

Hal  yang  lain  diungkapkan   bahwa   dalam  menggunakan media gambar ada 

dua cara yang dapat ditempuh yaitu pertama, memproduksi  sendiri  berdasarkan  

rancangan  (desain)  yang  telah dibuat  sebelumnya  dan  kedua,  dengan  

memanfaatkan  bahan  yang dapat diperoleh dari internet, buku, jurnal, majalah 

dan bahan cetak lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas, teori yang digunakan sebagai indikator 

penilaian media gambar yang akan dikembangkan menggunakan  kajian  teori  

Arif  S.  Sadiman,  dkk  yang  meliputi keaslian gambar, kesederhanaan,  bentuk 

item, perbuatan, fotografi, dan artistik. 

 

3. Langkah – Langkah Menggambar Ilustrasi 

Dalam proses menggambar ilustrasi terdapat langkah-langkah yang harus 

dilakukan agar menghasilkan gambar yang diharapkan, yaitu: 
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 Arif S. Sadiman, DKK, .Media Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2011), h. 28 
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(1) Gagasan,  bersumber  dari  bahan  yang  akan  diilustrsikan.  Setelah  ada 

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

suasananya. 

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

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

dituangkan bersamaan dengan proses menyeket. Diawali dengan membuat 

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

menyatukan semua unsur gambar yang direncanakan. 

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

menggambar ilustrasi dapat dilaksanakan dengan dua corak, yaitu corak 

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

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

Sedangkan pewarnaan corak bukan realis lebih bebas atau tidak terikat oleh 

warna aslinya. 

4.  Kelebihan dan Kekurangan dari Media Gambar Ilustrasi 

1)  Kelebihan media gambar ilustrasi 

Menurut Dina Indriana media gambar ilustrasi mempunyai   keunggulan   yang 

di   antaranya   sudah   umum digunakan,   mudah  dimengerti,   dapat 

dinikmati,  mudah  dan murah didapat atau dibuat, dan banyak memberikan 

penjelasan daripada  menggunakan  media verbal.
18

 Media gambar atau foto 

mampu  memberikan  detail  dalam  bentuk  gambar apa adanya, sehingga anak 

                                                           
18

 Dina Indriana .Jakarta: Raja Grafindo Persada.2011 hlm.64-65 
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didik mampu untuk mengingatnya dengan lebih baik  dibandingkan  dengan  

metode  verbal.  Selain  itu  media gambar juga bisa memecahkan masalah yang 

ada dalam media oral/verbal, yakni dalam hal keterbatasan daya ingat dalam 

bercerita atau menjelaskan sesuatu. 

Menurut  Arief S. Sadiman, beberapa kelebihan media gambar ilustrasi antara 

lain
19

: 

a) Sifatnya   konkrit;   Gambar   lebih   realistis   menunjukkan pokok masalah 

dibandingkan dengan media verbal semata. 

(b) Gambar  dapat  mengatasi  batas  ruang  dan  waktu.  Tidak semua benda, 

objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu bisa anak-anak 

dibawa ke objek/peristiwa tersebut. 

(c)  Media  gambar  ilustrasi dapat  mengatasi  keterbatasan  pengamatan kita. 

(d) Dapat memperjelas  suatu masalah,  dalam bidang apa saja dan   untuk   tingkat   

usia   berapa   saja,   sehingga   dapat mencegah atau membetulkan 

kesalahpahaman. 

(e) Murah harganya dan mudah didapat serta digunakan tanpa peralatan khusus. 

Media pendidikan yang digunakan dalam proses belajar mengajar juga 

mempunyai kelebihan atau manfaat. Menurut Roestijah  NK yang dikutip  dari 

Muh.  Asdam  manfaat tersebut antara lain : 

(a) Menambah dan meningkatkan perhatian anak  

(b) Mencegah verbalitas 

(c) Memberikan pengalaman yang nyata dan langsung 

(d) Membantu  menumbuhkan  pikiran/ pengertian  yang teratur dan sistematis 

(e) Mengembangkan sikap eksploratif 

(f) Berorientasi  pada  lingkungan  dan  memberi  kemanfaatan dalam pengamatan 
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Arif S. Sadiman, DKK .Op. Cit., h. 29 
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(g) Membangkitkan motivasi kegiatan belajar serta memberikan pengalaman yang 

menyeluruh 

2)  Kelemahan media gambar 

Menurut Arif S. Sadiman, dkk gambar mempunyai beberapa kelemahan yaitu : 

a) Gambar hanya menekankan persepsi indera mata. 

b) Gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan 

pembelajaran. 

c)  Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar.
20

 

Sedangkan  menurut  Daryanto  kelemahan- kelemahan dari media gambar antara 

lain: 

(1) Beberapa  gambarnya  sudah  cukup  memadai,  tetapi  tidak cukup besar 

ukurannya jika digunakan untuk tujuan pengajaran kelompok besar, kecuali 

jika diproyeksikan melalui proyektor. 

(2) Gambar   adalah   berdimensi   dua   sehingga   sukar   untuk melukiskan   

bentuk   sebenarnya   yang   berdimensi   tiga. Kecuali  jika  dilengkapi  

dengan  beberapa  gambar  untuk objek yang sama atau adegan yang diambil 

dilakukan dari berbagai sudut pemotretan yang berlainan.  

(3) Gambar        bagaimanapun        indahnya        tetap       tidak memperlihatkan 

gerak seperti halnya gambar hidup. Namun demikian, beberapa gambar yang 

disusun secara berurutan dapat   memberikan   kesan   gerak   dapat   saja   
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Ibid, h.25 
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dicobakan, dengan   maksud   meningkatkan   daya   efektivitas   proses 

belajar mengajar. 

 

B. Hasil belajar Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Menurut  Slameto,  belajar  ialah  suatu  proses  usaha  yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Pendapat lain dari Morgan menyatakan “learning is any relatively 

permanent change in behavior that is a result of past experience” (belajar adalah 

perubahan perilaku  yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman). 

menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan individu yang disesabkan oleh 

pengalaman. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan kegiatan merubah perilaku melalui berbagai pengalaman dalam interaksi 

dengan lingkungannya.
21

 

Perubahan  perilaku  merupakan  suatu  tujuan  dari  belajar  itu  sendiri. 

Adapun tujuan belajar sebenarnya sangat banyak dan bervariasi. Tujuan belajar yang 

eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan tindakan instruksional, lazim dinamakan 

tujuan instruksional (instructional effects), yang biasa berbentuk pengetahuan dan 

keterampilan. Sementara, tujuan belajar sebagai hasil yang menyertakan tujuan 
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isntruksional lazim disebut tujuan pengiring (nurturant effects). Bentuknya berupa, 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis, menerima orang 

lain,  dan sebagainya. Tujuan ini merupakan konsekuensi  logis  dari  siswa  

“menghidupi”  (live  in)  suatu  sistem  lingkungan belajar tertentu. 

Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi anatara 

stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang 

dialami oleh siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang 

baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon.
22

 

Lama perubahan perilaku yang berlangsung pada siswa tergantung dari 

bagaimana proses belajar belangsung. Proses belajar yang tidak bermakna akan 

menghasilkan perubahan peilaku yang relatif singkat. Proses belajar yang bermakna 

akan sebaliknya, perubahan berlangsung lama namun proses belajar memerlukan  

inovasi  dari  proses  belajar  yang  biasanya.  Proses  belajar  yang berbeda  dari  

yang  biasa  ini  mengakibatkan  memori  siswa  merekam  belajar tersebut sebagai 

suatu perubahan perilaku bermakna. Karenanya, untuk menghasilkan  pembelajaran 

yang bermakna jangka panjang perlu ada penerapan variasi dalam pembelajaran atau 

strategi pembelajaran. Bisa berupa penggunaan metode yang kreatif maupun 

penggunaan media yang menarik. 

 

2. Pembelajaran 
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 Asri Budiningsih, Belajar & Pembelajaran, (Jakarta: Rineke Cipta, 2012), h. 20 
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Pembelajaran menurut Gagne dalam Rusmono adalah serangkaian kegiatan 

yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar  pada siswa.  Miarso  

dalam Rusmono mengemukakan  bahwa pembelajaran adalah suatu usaha yang 

disengaja, bertujuan, dan terkendali agar orang lain belajar atau terjadi perubahan 

yang relatif menetap pada diri orang lain. Pembelajaran adalah suatu upaya yang 

dilakukan oleh seorang guru atau pendidikan untuk membelajarkan siswa yang 

belajar.
23

 

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

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

siswa yang belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu.  Hal  itu  bertujuan  

agar  proses  pembelajaran  berlangsung efektif  sehingga  yang  terjadi  adalah  

pembelajaran  menjadi  bermakna  karena disesuaikan dengan keadaan. 

Menurut Suprijono pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, 

cara, perbuatan mempelajari. Pada pembelajaran guru mengajar diartikan seebagai 

upaya guru mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran. Guru mengajar dalam 

perspektif pembelajaran adalah guru menyediakan fasilitas belajar bagi siswanya 

untuk mempelajarinya. Jadi subjek pembelajaran adalah siswa. Pembelajaran 

berpusat pada siswa. Pembelajaran adalah dialog interaktif yaitu komunikasi dua arah 

antara guru dan siswa sehingga guru tidak diperkenankan untuk menguasai kelas. 
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Dalam proses pembelajaran, Reigeluth dalam Rusmono memperlihatkan tiga 

hal, yaitu: kondisi pembelajaran yang mementingkan perhatian pada karakteristik 

pelajaran, siswa, tujuan dan hambatannya, serta apa saja yang perlu diatasi oleh guru. 

Dalam karakteristik pembelajaran ini, perlu diperhatikan pula pengelolaan pelajaran 

dan pengelolaan kelas. Diantaranya mengatasi anak yang suka berbincang dengan 

temannya saat pembelajaran berlangsung ataupun anak yang tidak bersemangat dalam 

proses pembelajaran. Hal itu dapat diatasi dengan pembelajaran yang menyenangkan, 

menggunakan metode yang kreatif ataupun media yang membangkitkan semangat 

dan minat siswa untuk belajar. 

Dari berbagai pernyataan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dengan baik oleh 

seseorang agar memungkinkan orang lain melakukan belajar. Kegiatan tersebut 

memungkinkan guru untuk melakukan cara yang unik dan kreatif baik dalam hal 

model maupun media agar menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. 

3.  Hasil Belajar 

Merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami  

kegiatan  belajar.  Snelbeker  dalam Rusmono   mengatakan bahwa perubahan atau 

kemampuan baru yang diperoleh siswa setelah melakukan perbuatan belajar adalah 

merupakan hasil belajar,  karena  belajar  pada  dasarnya  adalah  bagaimana  perilaku  

seseorang berubah sebagai akibat pengalaman. 

Menurut Bloom dalam Suprijono, hasil belajar siswa mencakup tiga ranah belajar 

yaitu: 
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1.   Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan, 

dan  kemahiran   intelektual.   Ranah   kognitif   sendiri   mencakup   kategori: 

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

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

2.   Ranah Afektif 

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

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

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

pembentukan pola hidup (organization by a value complex). 

3.   Ranah Psikomotorik 

Tujuan  pembelajaran  ranah  psikomotorik  menunjukkan  adanya 

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

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

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

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

(adaptation), dan kreativitas (originallity). 

Dari berbagai pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

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

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

psikomotorik yang semuanya merupakan hal penting dalam pencapaian siswa dalam 

pembelajaran. 
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Mengembangkan keterampilan dalam rangka membekali siswa untuk 

berkarya sastra, menumbuhkembangkan cita rasa keindahan dan kemampuan 

menghargai seni. 

 

C. Materi Seni Budaya dan Keterampilan 

1.  Pengertian Seni Budaya dan Keterampilan 

Pembelajaran SBK merupakan pembelajaran Seni, Budaya, dan 

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

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

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

SBK, bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dalam rangka membekali 

siswa untuk berkarya sastra,   menumbuhkembangkan cita rasa keindahan dan 

kemampuan menghargai seni. 

Pembelajaran SBK di Sekolah Dasar terdiri dari pembelajaran 

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

berfungsi  untuk  mengembangkan  pengetahuan,  nilai,  dan  sikap,  serta 

keterampilan siswa dalam hal desain dan pembuatan barang-barang yang 

berhubungan dengan teknologi maupun budaya. Pembelajaran Seni Musik lebih 

ditekankan pada pengetahuan musik dan ekspresi melalui lagu. Seni Tari 

merupakan pengungkapan ekspresi yang diwujudkan melalui gerak yang biasanya 

diiringi musik. Sedangkan Seni Rupa menurut Sumanto, adalah cabang seni yang 

diciptakan dengan menggunakan elemen atau unsur rupa dan dapat diapresiasi 
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melalui indera mata. Unsur rupa adalah segala sesuatu yang berwujud nyata 

(kongkrit) sehingga dapat dilihat, dihayati melalui indera mata. Elemen atau unsur 

rupa tersebut meliputi titik, garis, bentuk/bangun, warna, tekstur (kesan bahan), isi, 

ruang dan cahaya. 

Jadi dapat disimpulkan pembelajaran SBK di Sekolah Dasar adalah 

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

dan Seni Rupa. Tujuan seni adalah  untuk mengembangkan keterampilan dalam 

rangka membekali siswa untuk berkarya, menumbuhkembangkan cita rasa 

keindahan dan kemampuan menghargai seni. 

 

2. Pembelajaran Seni Rupa SD 

Diterapkannya konsep seni sebagai alat pendidikan di SD diarahkan pada 

pembentukan sikap dan kemampuan atau kompetensi kreatif dalam keseimbangan 

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

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

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

seni khususnya seni rupa di sekolah dasar. 

Pendidikan   seni   supa   untuk   siswa   SD   adalah   upaya   pemberian 

pengetahuan   dan   pengalaman   dasar   kegiatan   kreatif   seni   rupa   dengan 

menerapakan konsep seni sebagai alat pendidikan. Penerapan konsep seni tersebut 

tentunya dengan tetap menciptakan kondisi pembelajaran yang menarik, 

menyenangkan di dalam suasana bermain kreatif . 
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Pembelajaran seni rupa dipadukan dalam mata pelajaran SBK yang 

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

musik, dan keterampilan. Ruang lingkup bahan pengajaran Pendidikan seni rupa 

bagi anak-anak SD meliputi kegiatan berkarya dua dimensional dan tiga 

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

seni rupa dua dimensional lainnya yang menyenangkan anak dengan media dan 

cara-cara yang sederhana dapat dikembangkan dalam kegiatan belajar mengajar. 

Dalam hal ini peneliti akan meneliti mengenai karya seni rupa dua dimensional 

berupa menggambar. 

Menggambar adalah alat untuk mengungkapkan pikiran sedangkan gambar 

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

Sedangkan menurut Sumanto menggambar (drawing) adalah kegiatan manusia 

untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan dialaminya baik mental maupun 

visual dalam bentuk garis dan warna. Menggambar adalah proses mengungkapkan 

ide, angan-angan, perasaan, pengalaman dengan menggunakan jenis peralatan 

menggambar tertentu.   Selain kedua pengertian tersebut, di bawah ini adalah 

kutipan jurnal yang membahas pengertian menggambar khususnya bagi anak-

anak. 

Drawing is an instinctive way for the child to communicate understanding, 

feelings and his/her imaginative life. The developing child quite naturally invents 

symbols to represent the human figure, animals and a variety of observed objects. 

Later, the need to progress beyond   repeated   symbols   and   to   express   a   
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growing   sense   of individuality becomes apparent (Bunscoile)Bahwa 

menggambar adalah cara yang naluriah untuk anak-anak dalam 

mengkomunikasikan pemahaman, perasaan, dan kehidupan imaginasinya. Anak 

yang sedang berkembang secara alami menemukan simbol-simbol untuk 

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

Kemudian,  kebutuhan  untuk  kemajuan  diluar  simbol-simbol  yang  diulangi 

tersebut dan untuk mengekspresikan indera yang sedang berkembang, nantinya 

menjadi nyata. 

Ada pengembangan kreatifitas dalam menggambar , meliputi: (1) 

menggambar bentuk, (2)   menggambar ornamen, (3) menggambar ilustrasi, (4) 

menggambar huruf hias, (5) menggambar imajinatif, (6) menggambar dengan 

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

campuran, (9) mewarnai gambar. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap 

penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, 

diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti 

yaitu : 

1. Keefektifan Penggunaan Media Gambar Ilustrasi Terhadap Aktivitas dan 

Hasil Belajar Siswa Kelas V Materi Menggambar Ilustrasi di SD Negeri 1 

Dagan Purbalingga, penelitian ini dilakukan oleh Lisna Oktaviyanti, 

mahasiswa jurusan pendidikan guru sekolah dasar fakultas ilmu 
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pendidikan universitas negeri semarang 2013. Hasil penelitianya adalah 

hasil aktivitas belajar dan hasil belajar siswa yang menggunakan media 

gambar ilustrasi ditunjuk melalui nilai aktivitas yang termasuk dalam 

kategori sangat tinggi yaitu 77,27% dan nilai hasi belajar siswa yaitu 78 

menunjukkan bahwa penggunaan media gambar ilustrasi efektif terhadap 

aktivitas dan hasil belajar siswa.
24

 

2. Pembelajaran Menggambar Ilustrasi di kelas V SD Negeri Brebes 14, 

penelitian ini dilakukan oleh Asep Awaludin, Mahasiswa Jurusan seni 

rupa fakultas bahasa dan seni universitas negeri semarang tahun 2013. 

Hasil penelitianya adalah dengan menggunakan pembelajaran 

menggambar ilustrasi siswa menjadi antusias mengikuti pembelajaran, 

pembelajaran menggambar ilustrasi dengan tema hewan dan kehidupanya 

menunjukkan hasil yang cukup baik, guru menilai rata-rata gambar 

ilustrasi yang dibuat siswa kelas V dengan nilai rata-rata 80 berdasarkan 

nilai rata-rata tersebut karya siswa termasuk dalam kriteria nilai cukup.
25

 

Dapat disimpulkan bahwa menggunakan media gambar ilustrasi dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran SBK , serta 

meningkatkan imajinasi siswa untuk menuangkan segala hal atau ide untuk 

diilustrasikan. 
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C. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang mungkin benar atau salah. Sebuah 

hipotesis yang diajukan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu 

penelitian yakni memberikan arah yang  jelas terhadap pelaksanaan penelitian, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus di uji terlebih dahulu, serta 

berfungsi sebagai pemberi arah yang  jelas terhadap pelaksanaan penelitian. 

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti merumuskan hipotesis penelitian ini 

sebagai berikut: 

”Penggunaan media gambar ilustrasi dapat meningkatkan hasil belajar seni 

budaya dan keterampilan pada kelas III MIN 7 Bandar Lampung”.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara atau langkah-langkah 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan penelitian tertentu.
26

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau lazim disebut dengan 

Classroom Action Research (PTK), Penelitian Tindakan Kelas adalah salah satu jenis 

penelitian tindakan yang digunakan guru untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas dan mutu pembelajaran di kelas. 

Secara etimologi, ada tiga kata yang berbentuk pengertian tersebut, maka ada 

tiga pengertian yang diterapkan. 

1. Penelitian menunjukan pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan 

menggunakan cara dan pengaturan metodelogi tertentu untuk memperoleh 

data atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal 

yang menarik minat dan penting bagi peneliti. 

2. Tindakan menunjuk pada suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu. 

3. Kelas dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi pada 

pengertian spesifik. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang 

sama, menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula.
27
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, 

yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan.. 

Urgensi pelaksanaan penelitian tindakan kelas adalah untuk membuat 

perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk itu, terkait dengan fokus penelitian ini 

maka perubahan terkait penerapan media gambar ilustrasi dalam peningkatan hasil 

belajar Seni Budaya dan Keterampilan Peserta Didik di kelas III MIN 7 Bandar 

Lampung. Adapun desain penelitian adalah berdasarkan model spiral atau siklus dari 

Kemmis dan Taggrat. Modelnya dapat dilihat sebagai berikut : 

 

B. Setting Penelitian 

1. Lokasi Penelitian : pada kelas III di MIN 7 Bandar Lampung 

2. Waktu Penelitian : penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 1 bulan 

oktober-november tahun ajaran 2016/2017 

3. Sumber Data : (1) Peserta didik kelas III MIN 7 Bandar Lampung tahun ajaran 

2016-2017 sebanyak 20 orang dan dilaksanakan dalam dua siklus. Untuk 

mendapatkan data tentang hasil belajar dari materi “Seni Budaya dan 

Keterampilan”; (2) Guru. Data pelaksanaan pembelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan dengan media gambar dengan melaksanakan observasi. 

C. Rencana Tindakan 
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Model penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah model PTK yang 

dikembangkan oleh Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart. Siklus model tersebut 

tersaji dalam modifikasi bagan berikut.
28

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Alur Dalam PTK ( model yang dikemukakan oleh Stephen 

Kemmis dan Robin Mc Taggart) 

Berdasarkan gambaran siklus di atas dan mengingat jumlah peserta didik 

bermasalah, maka tindakan akan dilakukan dalam dua siklus. Proses dua siklus dalam 

penelitian tindakan kelas ini melalui tahapan : 

a. Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini, dilakukan berbagai persiapan yang diperlukan pada saat 

pelaksanaan tindakan nanti. Hal yang disiapkan meliputi penyusunan rancangan 

langkah-langkah pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan materi “ Media 

Gambar” meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Setelah itu 

mempersiapkan perangkat pembelajaran, seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
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(RPP), media pembelajaran yang digunakan meliputi buku tambahan dan bantuan 

browsing informasi pengetahuan, gambar-gambar selanjutnya adalah persiapan 

instrument evaluasi berupa tes uji kompetensi pada setiap pertemuan. 

b. Tindakan (Action) 

Pada tahapan ini, merupakan pelaksanaan tindakan dengan mengacu pada 

rancangan (perencanaan) yang telah dibuat sebelumnya. Dalam pelaksanaan tindakan 

ini tergambar bagaimana mekanisme langkah penerapan media gambar dalam 

pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan dengan tujuan untuk meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. 

c. Observasi (Observation) 

pengamatan berfungsi untuk mengetahui tindakan yang dilakukan dan 

dampaknya terhadap hasil. Artinya, perubahan apa saja yang telah terjadi dan masing-

masing telah seberapa besar meningkatkan hasil belajaran peserta didik setelah 

tindakan. Observasi ini adalah bertujuan untuk melihat dan mengamati prilaku peserta 

didik yang berkaitan dengan tindakan yang diberikan. Observasi dilakukan secara 

cermat yang dibantu oleh teman sejawat. Semua hasil pengamatan dicatat dalam 

lembar observasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data tersebut sebagai bahan 

untuk melakukanrefleksi. Dalam artian sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan 

analisis dan evaluasi tindakan yang diberikan. 

d. Refleksi (Reflection) 

Kegiatan refleksi mencangkup kegiatan analisis dan intervensi atas informasi 

atau hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan. Artinya peneliti melihat, menkaji 
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dan mempertimbangkan hasil tindakan baik terhadap proses maupun hasil belajar 

peserta didik berdasarkan kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil 

refleksi pula peneliti dapat melakukan revisi perbaikan pada rencana awal. 

Maksudnya dari tahapan pelaksanaan dan pengamatan akan didapatkan beberapa 

hasil yang akan menunjukan hasil peserta didik. Dari sini dicari kelemahan-

kelemahan yang menyebabkan hasil belajar rendah dan kurang memuaskan dari 

berbagai sudut pandang, di antaranya : pengaruh guru, media pembelajaran dan 

prilaku peserta didik, sehingga dari situ dapat ditemukan bagaimana cara mengatasi 

masalah tersebut dan dapat meningkatkan hasil belajarnya pada siklus berikutnya. 

e. Evaluasi  

Pada tahap evaluasi dilakukan tiap kali tindakan atau pembelajaran untuk 

mengetahui keberhasilan dalam suatu tindakan. Evaluasi dilakukan untuk setiap 

putaran atau siklus untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar Seni Budaya dan 

Keterampilan atas tindakan. Untuk memberikan penilaian terhadap hasil belajar 

peserta didik setelah pelaksanaan tindakan dilakukan dengan cara yaitu, 

membandingkan hasil belajar peserta didik ada siklus berikutnya. Apabila hasil 

belajar peserta didik ada siklus pertama dengan siklus berikutnya. Apabila hasil 

belajar peserta didik setelah tindakan menunjukan peningkatan, berarti dapat 

dikatakan bahwa tindakan telah berhasil. Secara detail, berikut ini dikemukakan cara 

penilaian : 

1. Dihitung perolehan peserta didik berdasarkan pedoman perskoran. Dimana :  
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Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. Misalnya nilai 5 lalu 

dikalikan sepuluh sehingga nilai total peserta didik 50. Untuk kategori hasil 

belajar minimal dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan harus 

70, namun jika nilainya kuran dari 70 maka termasuk kategori peserta didik 

yang memiliki hasil belajar rendah. Dalam hal ini terjadi lagi pengulangan 

siklus sampai dua kali. Kalau dua siklus ini tidak selesai akan dihentikan 

walaupun tidak mencapai 85% dari target, akan dihentikan. Berarti ada 

masalah lain dalam persoalan penelitian dan memerlukan prosedur penelitian 

lainnya. 

2. Dianalisa tingkat ketuntasannya. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh 

MIN 7 Bandar Lampung, ditetapkan bahwa ketuntasan belajar Seni Budaya 

dan Kesenian adalah jika peserta didik secara individu telah memperoleh nilai 

dengan KKM minimal 70. 

3. Dicari potensinya 

4. Dikelompokkan menjadi dua kategori: tuntas dan tidak tuntas. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dari uraian mengenai sumber data di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

ini dalam mengumpulkan data menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: 

1. Observasi 

Prasetya mengemukakan bahwa observasi adalah “penelitian yang pengambilan 

datanya bertumpu pada pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.” 
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Teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung.
29

 Observasi penelitian ini dilakukan 

terhadap : (1) Respon atau antusiasme peserta didik terhadap kegiatan 

pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan dan dampaknya terhadap hasil 

belajar (2) Guru dalam hal ini yang akan mengobservasi peneliti adalah teman 

sejawat terkait ketepatan penggunaan alat-alat dukung pembelajaran 

berkesesuaian atau tidak dengan materi Seni Budaya dan Keterampilan. Dalam 

pelaksanaannya, observasi dilakukan pada setiap pertemuan pada setiap 

siklusnya. Dalam penelitian ini dilakukan dalam 3 siklus terdiri dari 2 kali 

pertemuan, sehingga pengamatan berlangsung enam kali. Hal ini diperkirakan 

dapat diselesaikan dari jumlah 15 peserta didik yang ada. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data yang diperoleh melalui pemeriksaan dan pengkajian 

dokumen-dokumen madrasah yang mendukung pengumpulan data terkait 

masalah yang diteliti, yaitu “ penerapan media gambar dalam pembelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik”. 

Adapun dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian adalah dokumen tentang 

profil MIN yang berisi sejarah berdirinya MIN 7 Bandar Lampung, sejarah 

kepemimpinan, keadaan dewan guru, pengurus komite MIN, jumlah peserta 

didik dan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah. 
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3. Tes 

Penggunaan butir soal menggambar untuk pengukur hasil belajar peserta didik 

dalam materi “media gambar”. 

E. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan yang diharapkan dalam penelitian yang dilakukan adalah 

hasil belajar siswa kelas IIIA dalam pembelajaran seni budaya dan keterampilan telah 

menunjukkan adanya peningkatan pada setiap siklusnya. artinya penelitian ini 

dikatakan berhasil apabila hasil belajar siswa mencapai pembelajaran tuntas yaitu 70 

dan mencapai persentase 85%. 

F. Analisis Data 

Sugiono mengatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan 

ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Reduksi Data  

Reduksi data berarti merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 
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gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Data yang direduksi meliputi data 

observasi dalam penggunaan media gambar.
30

 

2. Display Data atau Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

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

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

3. Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu proses peninjauan kembali pada benar 

tidaknya data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Setelah semua data 

disajikan dalam laporan, peneliti menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

hipotesis penelitian. penelitian ini dikatakan berhasil apabila hasil belajar siswa 

mencapai pembelajaran tuntas yaitu 70 dan mencapai persentase 85%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar 

Lampung 

Dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, maka di Bandar Lampung 

tepatnya di kelurahan Jagabaya II telah didirikan MIN 7 Bandar Lampung. Yang 

merupakan salah satu lembaga pendidikan dasar yang setara dengan sekolah dasar. 

Yang didirikan pada tahun 1960, dengan nomor statistik : 11118710007. Adapun 

maksud dari pendirian sekolah ini sebagai berikut: 

1. Membentuk manusia di Indonesia sesuai dengan apa yang telah diprogramkan 

oleh pemerintah yang tercantum dalam GBHN. 

2. Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendidikan bagi tingkat dasar. 

MIN 7 Bandar Lampung dinegerikan pada tanggal 25 November 1995 dengan 

keputusan Menteri Agama RI No. 515A tahun 1995, no urut 117.MIN 7 Bandar 

Lampung ini sejak berdirinya sampai sekarang ini telah mengalami pergantian kepala 

sekolah sebanyak sembilan kali, antara lain: 

a) Ustad Abdul Halim, (sebagai pendiri MIN 7 Bandar Lampung) sejak tahun 1960-

1967 

b) Hi. Nawawi, tahun 1967-1969 

c) Erwansyah, tahun 1969-1974 
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d) Kuraisi Kadir, tahun 1974-1980 

e) Rabiatul, tahun 1980-1982 

f) Tajuddin Nor, tahun 1982-1997 

g) Hj. D. Maknoni, tahun 1997-2000 

h) Hj. Naryati Zen, tahun 2000-2006 

i) A. Syarifuddin, tahun 2006-2011 

j) Hj. Munashiroh, S.Ag.MM 2011- Sekarang 

 

b.   Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7  Bandar Lampung 

Penetapan visi dan misi kantor MIN 7 Bandar Lampung merupakan turunan 

dari penetapan visi dan misi Kementrian Agama RI sehingga terjalin kesinambungan 

visi dan misi kantor pusat dengan kantor instansi vertikal. 

a) Visi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar Lampung 

Untuk meningakatkan pelaksanaan tugas pemerintah di bidang anggaran yang 

lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab,serta untuk 

memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintahan (AKIP) 

sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi good governance 

(kepemerintahan yang baik) maka kantor MIN 7 Bandar Lampung mempunyai visi 

“Menciptakan Siswa Berakhlakul Karimah, memiliki Ilmu Pengetahuan 

yang Berguna untuk Dirinya dan Keluarga, Madrasah Bangsa dan Negara serta 

Agama”. 

Visi ini menjelaskan mengenai kemauan dari semua pegawai MIN 7 Bandar 

Lampung untuk menjadi pengelola kependidikan yang berdedikasi, bermoral, 
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transparan dan mempunyai kemampuan teknis dan profesional untuk menciptakan 

siswa yang berakhlakul karimah dan memiliki ilmu. 

Indikator-Indikator Visi 

1) Menjadikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai islam sebagai pandangan hidup, sikap 

hidup dan keterampilan hidup dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Memiliki daya saing dalam prestasi UASBN 

3) Memiliki daya saing dalam memasuki pendidikan lanjut (SMP/MTs) yang favorit 

4) Memiliki daya saing dalam prestasi olimpiade matematika, IPA, KIR pada 

tingkat lokal, nasional dan/atau international 

5) Memiliki daya saing dalam prestasi seni dan olah raga 

6) Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan  

7) Memiliki lingkungan madrasah yang nyaman dan kondusif untuk belajar. 

 

b) Misi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar Lampung 

Untuk mencapai misi madrasah tersebut, misi dari penyelenggaraan pendidikan 

di Madrasah Ibtidaiyah adalah sebagai berikut: 

Siswa terbiasa dengan implementasi: 

1) Mengajarkan dan mengembangkan pendidikan dasar iptek dan imtaq 

2) Menjalin kerja sama antar lembaga pendidikan 

3) Memadukan keunggulan madrasah dengan yang ada dalam masyarakat 

4) Menumbuhkan kesadaran orang tua tentang pentingnya partisipasi dalam 

mewujudkan pendidikan yang berkualitas. 

c. Data Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar Lampung 

Tabel 1 
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Data Tenaga Pengajar MIN 7 Bandar Lampung 

No 
Nama/NIP Guru/TU/ 

Penjaga 

J. 

Ke

l 

Jenis 

Guru 

Tugas 

Tempat 

Tgl. Lahir 

Pendidikan 

Terakhir 

Bidang Studi 

Dikerjakan 

Guru Kelas 

1 

Hj. Munashiroh, S.Ag. 

MM 

NIP. 

196811101994032003 

P 

Kepala 

Sekola

h 

Raman 

Utara, 

10/11/1968 

S2 

Universitas 

Saburai 

2012 

Guru Bidang 

Studi 

2 

Hinduwati, A.Ma 

NIP. 

195612261979022001    

P Guru 

Lampung 

Tengah, 

26/12/1956 

D2 IAIN 

(Fak. 

Tarbiyah) 

1995 

Guru Kelas 

3 

Siti Rubbaya, M.Pd. I 

NIP. 

197007271996032003 

P Guru 

Tanjung 

Karang, 

27/07/1970 

S2 IAIN 

2015 
Guru Kelas 

4 

Bainah, A.Ma 

NIP. 

196005011984022001   

P Guru 
Menggala, 

01/05/1960 

D2 IAIN 

(Fak. 

Tarbiyah) 

1995 

Guru Kelas 

5 

Hj. Pori Karlia, S.Pd  

NIP. 

196902271988122001 

P Guru 

Tanjung 

Karang, 

27/02/1969 

STKIP 

(Pendidikan 

Sejarah) 

2012 

Guru Kelas 

6 

Siti Hajar D, S.Pd.I 

NIP. 

196903231988012001   

P Guru 

Tanjung 

Karang, 

23/03/1969 

S1 IAIN 

(Fak. 

Tarbiyah) 

PAI 2012 

Guru Bidang 

Studi 

7 

Firdawati, S.Pd 

NIP. 

197708271999032002 

P GuruS 
Wayakrui, 

27/081977 

S1 IAIN 

(Fak. 

Tarbiyah) 

PAI 2008 

Guru Kelas 

8 

Masnah, S.Pd 

NIP. 

196409092000032002 

P Guru 

Tanjung 

Karang, 

09/09/1964 

S1 STKIP 

PGRI 

(Matematika

) 2004 

Guru Kelas 

9 

Aris Sholahuddin, S.Pd.I 

NIP. 

197607102000031002     

L Guru 
 Petir, 

10/07/1976 

 S1 iain 

(fak.tarbiyah

) PAI 2004 

Guru Kelas 

10 

Hikmaini, S.Pd.I 

NIP. 

197905292005012006 

P Guru 

Tanjung 

Karang, 

29/051979 

D2 IAIN 

1995 
Guru Kelas 

11 

Muhammad Itsnaini, 

M.Pd.I 

NIP. 

198009012007101003     

L Guru 

SriGading, 

Kab 

Lamtim, 

09/01/1980 

S1 IAIN 

(Fak. 

Tarbiyah) 

PAI 2002 

Guru Bidang 

Studi 
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12 

Barzan, S.Th I. M.Pd I 

NIP. 

197805082007101006 

L Guru 

Kota 

Agung 

Barat, 

08/05/1978 

S1 IAIN 

(Fak. 

Tarbiyah) 

PAI 2002 

Guru Kelas 

13 

Liga jefriansyah, S.Pd. 

M. Pd.I 

NIP. 

198301102009011010 

L 
Bendah

ara 

Tanjung 

Karang, 

10/01/1983 

STKIP 

PGRI (FKIP 

Ekonomi) 

Guru Bidang 

Studi 

14 

Hj. Andriani, S.Pd.I 

NIP. 

198003172005012006 

P TU 

Tanjung 

Karang, 

17/03/1980 

S1 UML 

(FAI-PAI) 

2005 

Guru Bidang 

Studi 

15 

Lina Aprida, A.Ma 

NIP. 

196706092014112002  

P Guru 

Tulang 

Bawang, 

09/06/1967 

D2 IAIN 

(Fak. 

Tarbiyah) 

1995 

Guru Kelas 

16 Rahmat Zulfikar R, S.Pd L 
Guru 

Honor 

Hanura, 

19/03/1992 

S1 STKIP 

Dharma 

Wacana 

Metro (Fak. 

Penjaskesre

k) 2013 

Guru Bidang 

Studi 

17 Erni  P 
Guru 

Honor 

Negeri 

Sakti, 

13/06/1982 

SMK 

MA‟ARIF 

Kalirejo 

Guru Bidang 

Studi 

18 Maya Suryani, S.P P 
TU 

Honor 

Bandar 

Lampung, 

19/06/1991 

S1 UNILA 

Fak. 

Pertanian 

(AGRO 

Teknologi) 

2013 

 

19 

 
Hendri Yansyah, S.Pd L 

TU 

Honor 

Bandar 

Lampung,1

2/06/1989 

S1 IAIN 

(Fak. 

Tarbiyah) 

Matematika 

2011 

 

d. Data Jumlah Siswa Sekarang 

Daya tampung 10 X 32= 320 siswa. jumlah siswa sekarang 263, dan masih 

kurang 83 siswa untuk dapat memaksimalkan siswa yang ada di MIN 7 Bandar 

Lampung ini. Berikut ini merupakan data seluruh siswa/siswi saat di MIN 7 Bandar 

Lampung ini, yaitu:  

Tabel 2 

Data Jumlah Siswa MIN 7 Bandar Lampung 

Kelas Wali Kelas Jumlah Siswa Jumlah 



 

 

44 

Laki-Laki Perempuan keseluruhan 

Kelas 1A Lina Aprida, A.Ma 15 13 28 

Kelas 1B Hj. Pori Karlia, S.Pd 15 15 30 

Kelas 1C Firdawati, S.Pd.I 13 15 28 

Kelas 2A Hinduwati, A.Ma 13 16 29 

Kelas 2B Bainah, A.Ma 15 12 27 

Kelas 3A Hikmaini, S.Pd 10 10 20 

Kelas 3B Siti Rubbaya, M.Pd. I 10 10 20 

Kelas 4 Aris Sholahuddin, 

S.Pd.I 
20 15 35 

Kelas 5 Masnah, S.Pd 17 16 33 

Kelas 6 Barzan, S.Th I. M.Pd 

I 
9 4 13 

Jumlah 137 155 263 

Jumlah Kelas: 

1. Kelas 1 : 3 Kelas 

2. Kelas 2 : 2 Kelas 

3. Kelas 3 : 2 Kelas 

4. Kelas 4 : 1 Kelas 

5. Kelas 5 : 1 Kelas 

6. Kelas 6 : 1 Kelas 

 

 

e. Letak geografis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar Lampung 

a. Secara geografis lokasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar Lampung yang 

terletak Jln. Pulau Buton Gang KancilKelurahan Jagabaya II Kecamatan Way 

Halim Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dari beberapa aspek 

meliputi: 

b. Potensi Wilayah   : lainnya 

c. Luas tanah    : 1,645 m² 

d. Luas bangunan    : 252 m² 

e. Jumlah lokal belajar   : 7 lokal 

f. Jarak ke Pusat Ibukota Propinsinya : 1-10 km 
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g. Jarak ke Pusat Kabupaten/Kota  : 1-10 km 

h. Pusat Kecamatan   : 1-10 km 

i. Jarak ke Kanwil Kemenag  : 1-10 km 

j. Jarak ke KanKemenag  : 1-10 km 

k. Jarak ke MI terdekat  : < 1 km 

l. Jarak ke SD terdekat   : < 1 km 

 

f.  Data Fasilitas Pembelajaran 

Bila dikaitkan dengan fasilitaspembelajar, makafasilitaspembelajaran 

adalah faktor penting dalam suatu pendidikan untuk menunjang keberhasilan 

dalam proses belajarmengajar dikarenakan fasilitaspembelajaran yang baik 

tentu mendukung  terciptanya kondisi pembelajaran  yang baik, Berikut daftar 

tabel fasilitas pembelajaran di MIN 7 Bandar lampung 

Tabel 3 

Alat Pembelajaran MIN 7 Bandar Lampung 

 

NO NAMA 

ALATPEMBELAJARAN 

JUMLAH UNIT 

1 Lcd 1 unit 

2 Proyektor 1 unit 

3 Papan tulis 10 unit 

4 Meja 300 unit 

5 Kursi 300 unit 

6 Ac 1 unit 

7 Kipas Angin 1 unit 

8 Lemari Kelas 9 unit 

9 Alat sholat Setiap anak 

10 Rak sepatu 2  unit 

11 Galon 3 unit 

12 Computer 10 unit 
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MIN 7 Bandar Lampung secara fisik telah memiliki fasilitas 

pembelajaran yang cukup memadai dan lengkap seperti halnya lembaga 

pendidikan lainnya, Fasiltas penunjang pembelajaran di kelas sudah sangat 

baik, dan alat penunjang lainnya juga cukup memadai serta mudah 

dioprasikan. 

g. Data Sarana Dan Prasarana 

Bila dikaitkan dengan proses belajara mengajar, sarana prasarana adalah 

faktor penting dalam suatu pendidikan untuk menunjang keberhasilan dalam 

proses belajar mengajar, hal ini dikarenakan dengan sarana dan prasarana 

yang baik tentu akan mendukung terciptanya kondisi pembelajaran  yang baik 

berikutiniadalahtabelsaranadanprasarana MIN 7 Bandar Lampung yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 4 
Sarana dan Prasarana MIN 7 Bandar Lampung 

 

No Nama Sarana Dan Prasarana Jumlah Unit 

1 Ruang kelas 9 Unit 

2 Ruang kantor 2  Unit 

3 Gudang 1 Unit 

4 Air sumur 1 Unit 

5 Kamar mandi/wc 5 Unit 

6 Listrik 1 Unit 

7 Meja 300 Unit 

8 Kursi 300  Unit 

9 Komputer / laptop 10 Unit 

10 Printer 1 Unit 

11 Lemari piala 1 Unit 

12 Lemari data 1 Unit 

13 Kipas angin, 1 Unit 
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14 Telpon kantor 1 Unit 

15 Bendera 1tiang 

16 Poster ,photo kegiatan Ada 

 

Sarana dan prasarana penunjang pembelajaran cukup memadai sesuai 

dengan keperluan pembelajara yang berfungsi dengan baik dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang kondusif. 

 

2.  Deskripsi Data Hasil Penelitian 

a. Kondisi Awal 

Pada pelaksanaan prasurvey, sebelum menggunakan media gambar hasil 

belajar mata pelajaran SBK peserta didik kelas III MIN 7 Bandar Lampung 

sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 5 

Data Hasil Belajar Mata Pelajaran SBK Peserta Didik Kelas III MIN 7  

Bandar Lampung 

 

NO Nama Peserta didik NILAI 

KKM Siklus I Ket 

1 Adnan N.S 70 75 Tuntas 

2 Aldo Kurniawan R 70 65 Belum tuntas 

3 Andrian Riski R 70 80 Tuntas 

4 Anisa Mutiara 70 60 Belum tuntas 

5 Assifa Salsabila 70 85 Tuntas 

6 Az Syifa Sekar Arum 70 65 Belum Tuntas 

7 Bayu Pangestu 70 65 Belum Tuntas 
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8 Habi Mahesa 70 60 Belum Tuntas 

9 Jaya Kusuma 70 65 Belum Tuntas 

10 Kevin Raditya A 70 65 Belum Tuntas 

11 Luvika Aulia C 70 75 Tuntas 

12 M.Farel Wijaya 70 60 Belum Tuntas 

13 Melda Nur Asma U 70 75 Tuntas 

14 Naila Asyfa Q 70 70 Tuntas 

15 Nayla Nurul A 70 65 Belum Tuntas 

16 Niesya Efrrilia 70 65 Belum Tuntas 

17 Nuradrian 70 60 Belum Tuntas 

18 Nurhasanah 70 60 Belum Tuntas 

19 R.Farel Riyan R 70 65 Belum Tuntas 

20 Sakinah Tussaidah 70 60 Belum Tuntas 

 

Dokumentasi : Hasil Belajar Mata Pelajaran SBK kelas III Min 7 Bandar 

Lampung 

 

Tabel 6 

Daftar  Persentase Hasil Belajar Peserta Didik Kelas III 

MIN 7 Bandar Lampung 

No Nilai Kriteria Jumlah Siswa Presentase 

1     >70 Tuntas 6 30% 

2 <70 Belum Tuntas 14 70% 

Jumlah 20 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas, pada penilaian prasurvey dari 20 peserta didik 

ada 14 peserta didik yang mendapat nilai dibawah 70 dengan persentase 70%. 
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Jadi hanya 6 peserta didik yang mencapai ketuntasan pembelajaran dengan 

persentase 30%. 

Dari hasil uraian  di atas dalam kegiatan belajar mengajar guru di tuntut 

untuk lebih kreatifagar mencapai tujuan pembelajaran, maka saya sebagai 

peneliti sangat tertarik mengambil penelitian tentang penggunaan media 

gambar ilustrasi dalam meningkatkan hasil belajar seni budaya dan 

keterampilan. Penelitian ini bermaksud  untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media 

gambar ilustrasi, media gambar ilustrasi ini memiliki banyak kelebihan. 

Media gambar ilustrasi ini adalah suatu media gambar sesuai imajinasi setiap 

siswa dan peserta didik mampu menceritakan makna dari gambar, tokoh yang 

ada di gambar. Dari hasil observasi yang dilakukkan kepada guru untuk 

pembelajaran media gambar ilustasi ini belum pernah digunakan di sekolah 

MIN 7 Bandar Lampung maka dari itu saya sebagai peneliti tertarik untuk 

menerapkan media gambar ilustrasi untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik kelas III di Min 7 Bandar Lampung. 

Untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran dibagi atas beberapa 

tingkat taraf sebagai berikut : 

1. Proses pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan siswa kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar Lampung dengan penggunaan media 

gambar ilustrasi dapat meningkat hingga 85% 
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2. Nilai hasil belajar meningkat setiap siklusnya dan mencapai 85% dari kkm 

≥ 70 

Peneliti mempunyai optimisme bahwa dengan memaksimalkan potensi 

yang dimiliki MIN 7 Bandar Lampung.Penggunaan media gambar ilustrasi 

dapat digunakan secara optimal.Maka hasil belaajar peserta didik kelas III 

dalam mata pelajaran seni budaya dan keterampilan dapat meningkat dengan 

berdiskusi dengan guru SBK, menentukan materi SBK, menyiapkan media 

gambar. 

 

b.  Pelaksanaan Siklus I 

1) Perencanaan 

a. Mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dalam mata pelajaran SBK 

b. Mempersiapkan lembar pengamatan/observasi selama proses 

pembelajaran untuk guru dan peserta didik. 

c. Mempersiapkan lembar kerja siswa. 

d. Mempersiapkan alat evaluasi. 

2) Tindakan Siklus I 

Pada siklus I ini dilaksanakan dua kali pertemuan. Pembelajaran 

berlangsung selama 2 x 35 menit untuk setiap pertemuan. 

Pertemuan pertama (Kamis, 27 Oktober 2016) 

(1) Kegiatan Pendahuluan 
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a. Mengucapkan salam 

b. Berdo‟a bersama-sama sebelum pelajaran akan di mulai 

c. Guru memberi motivasi dengan memberi pertanyaan 

d. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

(2) Kegiatan Inti 

a. Guru menyampaikan apa yang akan di pelajari 

b. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 

c. Setelah penyampaian materi, guru menerapkan media gambar 

ilustrasi 

(3) Kegiatan Penutup 

a. Guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan 

b. Guru dan peserta didik bersama-sama bernyanyi sebelum pulang 

c. Menutup pelajaran dengan do‟a bersama dan salam 

Pertemuan Kedua (Kamis, 03 November 2016) 

(1) Kegiatan Pendahuluan 

a. Mengucapkan salam 

b. Berdo‟a bersama-sama sebelum pelajaran akan di mulai 

c. Guru memberi motivasi dengan memberi pertanyaan 

d. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

(2) Kegiatan Inti 

Pertemuan ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, guru 

hanya mengulas kembali pelajaran, guru dan peserta didik bertanya jawab 
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mengenai pembelajaran kemudian memberikan tugas evaluasi agar guru 

dapat mengetahui seberapa besar kemampuan setiap peserta didik dalam 

menguasai materi dan media yang di gunakan yaitu media gambar 

ilustrasi. 

3) Kegiatan Penutup 

a. Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran  

b. Menutup pelajaran dengan do‟a bersama dan salam 

3) Observasi Tindakan 

Selama pelaksanaan pembelajaran, peneliti bertindak sebagai guru 

dan wali kelas sebagai observer. Hal - hal yang diamati dalam siklus I 

adalah sebagai berikut : 

a. Pada tahap hasil belajar masih terlihat ada 4 peserta didik laki-laki 

yang masih mengobrol bersama temannya. 

b. Pada saat guru menjelaskan materi masih banyak peserta didik yang 

sibuk bermain dan berjalan-jalan di dalam kelas. 

c. Ada 4 peserta didik yang hanya berdiam saja di tempat duduk dan 

tidak mengerjakan tugas yang di berikan oleh guru. 

d. Di akhir siklus I pertemuan kedua guru mengadakan post tes untuk 

mengetahui hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pembelajaran 

yang dilakukan pada pertemuan kesatu dan pertemuan kedua. 

4) Refleksi Terhadap Tindakan Kelas Siklus I 
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Evaluasi pada siklus I ini dilaksanakan pada pertemuan kedua pada 

hariKamis 03 November 2016 dengan durasi waktu 50 menit. Pada 

evaluasi siklus I ini guru memberikan tugas kepada masing-masing peserta 

didik. Adapun hasil evaluasi peserta didik pada siklus I dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 7 

Data Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran SBK Siklus pertama 

 Tahun Pelajaran 2016/2017  

NO Nama Peserta didik NILAI 

KKM Siklus I Ket 

1 Adnan N.S 70 75 Tuntas 

2 Aldo Kurniawan R 70 70 Tuntas 

3 Andrian Riski R 70 80 Tuntas 

4 Anisa Mutiara 70 60 Belum tuntas 

5 Assifa Salsabila 70 85 Tuntas 

6 Az Syifa Sekar Arum 70 75  Tuntas 

7 Bayu Pangestu 70 75 Tuntas 

8 Habi Mahesa 70 80  Tuntas 

9 Jaya Kusuma 70 75 Tuntas 

10 Kevin Raditya A 70 60 Belum Tuntas 

11 Luvika Aulia C 70 70 Tuntas 

12 M.Farel Wijaya 70 60 Belum Tuntas 

13 Melda Nur Asma U 70 75 Tuntas 

14 Naila Asyfa Q 70 75 Tuntas 

15 Nayla Nurul A 70 60 Belum Tuntas 



 

 

54 

16 Niesya Efrrilia 70 60 Belum Tuntas 

17 Nuradrian 70 60 Belum Tuntas 

18 Nurhasanah 70 65 Belum Tuntas 

19 R.Farel Riyan R 70 65 Belum Tuntas 

20 Sakinah Tussaidah 70 75  Tuntas 

Dokumentasi : Hasil Belajar Mata Pelajaran SBK kelas III Min 7 Bandar 

Lampung 

 

Tabel 8 

Daftar Persentase Hasil Belajar Peserta Didik Kelas III Mata 

Pelajaran SBK di 

Min 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No Nilai Kriteria Jumlah Siswa Persentase 

1   ≥ 70 Tuntas 12 60% 

2 <70 Belum Tuntas 8 40% 

Jumlah 20 100% 

 

Dilihat dari tabel diatas, dari 20 peserta didikyang tuntas 12 (60%) dan 

yang tidak tuntas 8 peserta didik  (40%). Hasil evaluasi akhir pada tahap 

siklus I yang menggunakanmedia gambar ilustrasi menunjukkan adanya 

sebuah peningkatan dibandingkan pada saat tahap prasiklus yang masih 

menggunakan metode ceramah. Dengan perbandingan presentase ketuntasan 

klasikalnya pada tahap prasiklus sebesar 30% dan pada tahap siklus 1 

menunjukkan peningkatan dengan hasil presentase ketuntasan klasikalnya 

sebesar 60%. Jadi hanya ada 12 peserta didik yang mencapai kkm. 

Pencapaian ini masih tergolong gagal karena belum mencapai 85%. Dengan 

kegagalan ini peneliti ingin memperbaiki dengan menerapkan kembali 
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dengan menggunakan media gambar ilustrasi dengan tujuan untuk 

memperbaiki nilai peserta didik yang masih banyak mendapat dibawah nilai 

kkm yaitu 70. 

Selain itu penggunaan media gambar ilustrasi ini akan diterapkan 

kembali agar peserta didik mulai terbiasa dengan pelaksanaan dengan media 

gambar ilustrasi ini, tujuannya agar peserta didik lebih bersemangat lagi 

dalam pelaksanaan pembelajaran SBK dan agar pembelajaran SBK lebih 

efektif dan akhirnya dapat mengerjakan tugas yang di berikan oleh guru 

untuk mereka. Hasil analisis dari kegiatan pemebelajaran siklus ke-1 serta 

hasil dari tes, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Masih banyak peserta didik yang bermain-main di dalam kelas sehingga 

banyak yang belum mengerti dengan yang di jelaskan oleh guru. 

2. Peserta didik belum memahami dalam pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar ilustrasi. 

3. Terlalu dominannya peran peneliti dalam kelas sehingga peserta didik 

terlihat tegang atau kurang aktif hal ini disebabkan pemikiran peneliti 

yang menganggap peserta didik belum mampu untuk melaksanakan 

langkah- langkah pembelajaran dengan maksimal di dalam kelas  .   

Berdasarkan hasil pengamatan pembelajaran tersebut dan hasil diskusi 

antara peneliti dengan guru mata pelajaran SBK ada beberapa hal tindakan 

yang akan dilakukan pada tahap berikutnya untuk memperbaiki dan 

meningkatkan  hasil belajar terkait dengan pelaksanaan pembelajaran pada 
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mata pelajaran SBK dengan penggunaan media gambarini ilustrasi yang 

membawa dampak pada hasil belajar peserta didik. Tindakan tersebut antara 

lain: 

a. Guru harus lebih mengkondisikan peserta didik dikelas agar tidak ada 

lagi peserta didik yang mengobrol pada saat guru menjelaskan materi. 

b. Memberikan pengertian kepada peserta didik agar dapat menerima 

perbedaan masing-masing anggota kelompok. 

c. Guru berkeliling membimbing siswa dalam berdiskusi agar semua 

peserta didik dapat terlibat aktif didalam kelompoknya. 

d. Guru harus memberikan semangat dan motivasi kepada peserta didik agar 

lebih percaya diri pada saat mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 

e. Mengawasi peserta didik pada saat mengerjakan soal individu. 

f. Guru harus memberi batasan waktu dari setiap kegiatan yang dilakukan. 

c.  Pelaksanaan Siklus II 

1) Perencanaan 

a. Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dalam mata pelajaran SBK pada materi menggambar 

ilustrasi. 

b. Mempersiapkan lembar pengamatan selama proses pembelajaran. 

c. Mempersiapkan lembar kerja peserta didik. 

d. Mempersiapkan lembar kegiatan individu. 

e. Mempersiapkan soal tes evaluasi 
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2) Tindakan Siklus II 

Pertemuan pertama (Kamis, 10 November 2016) 

1) Kegiatan Pendahuluan 

a. Memberi salam 

b. Berdo‟a bersama-sama sebelum pelajaran akan di mulai 

c. Mengecek kehadiran peserta didik 

d. Menanyakan keadaan peserta didik 

e. Memberi motivasi kepada peserta didik 

f. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

2) Kegiatan Inti 

a. Guru menyampaikan materi pembelajaran 

b. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 

c. Setelah penyampaian materi, guru menerapkanpenggunaan media 

gambar ilustrasi 

d. Bersama peserta didik dan guru mengevaluasi hasil dari penggunaan 

media gambar ilustrasi 

3) Kegiatan Penutup 

a. Guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan 

b. Memberi tugas rumah untuk di kerjakan di rumah 

c. Memberikan motivasi kepada peserta didik agar lebih semangat dalam 

belajar 

d. Menutup pelajaran dengan do‟a bersama dan mengucapkan salam 
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Pertemuan Kedua (Kamis, 17November 2016) 

(1) Kegiatan Pendahuluan 

a. Memberi salam 

b. Mengecek kehadiran peserta didik 

c. Menanyakan keadaan peserta didik 

d. Memberi motivasi kepada siswa dengan bersama-sama menyanyikan 

lagu anak-anak 

e. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

(2) Kegiatan Inti 

Pelaksanaan pembelajaran adalah kelanjutan dari pertemuan 

selanjutnya. Guru menjelaskan kembali materi yang telah di jelaskan 

sebelumnya, kemudian guru bertanya jawab mengenai materi pelajaran dan 

guru memberikan tugas evaluasi dalam  waktu 50 menit. 

(3) Kegiatan Penutup 

a. Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil pelajaran  

b. Menutup pelajaran dengan do‟a bersama dan salam 

3) Observasi Tindakan 

a. Peserta didik sudah mulai terbiasa dengan penggunaan media 

gambar ilustrasi. 

b. Sudah tidak terlihat peserta didik yang mengobrol dengan temannya. 

c. Peserta didik semakin aktif dalam proses pembelajaran 
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d. Peserta didik sangat bersemangat dalam proses pembelajaran 

berlangsung.  

e. Peserta didik menggerjakan tugas evaluasi dengan baik.  

4) Refleksi Terhadap Tindakan Kelas Siklus 2 

Berdasarkan observasi pembelajaran pada siklus II pertemuan 

kedua, proses pembelajaran yang berlangsung lebih baik dari 

sebelumnya, hasil belajar peserta didik juga meningkat dari siklus I. 

Hasil refleksi penelitian pada siklus II pertemuan kedua diperoleh 

sebagai berikut: 

a. Kerjasama antar peserta didik sudah terjalin dengan baik,interaksi 

peserta didik dengan guru juga sudah berjalan lancar. 

b. Guru juga sudah dapat menempatkan diri sebagai motivator dan 

fasilitator. 

c. Kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang telah 

disajikan sudah baik sehingga tidak ada lagi peserta didik yang 

mencontek.  

d. Hasil belajar yang diperoleh sudah sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang ingin dicapai. 

Tabel 9 

Data Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran SBK Siklus kedua 

 Tahun Pelajaran 2016/2017  

NO Nama Peserta didik NILAI 

KKM Siklus I Ket 
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1 Adnan N.S 70 75 Tuntas 

2 Aldo Kurniawan R 70 70 Tuntas 

3 Andrian Riski R 70 80 Tuntas 

4 Anisa Mutiara 70 70 Tuntas 

5 Assifa Salsabila 70 85 Tuntas 

6 Az Syifa Sekar Arum 70 75  Tuntas 

7 Bayu Pangestu 70 75 Tuntas 

8 Habi Mahesa 70 80  Tuntas 

9 Jaya Kusuma 70 75 Tuntas 

10 Kevin Raditya A 70 70 Belum Tuntas 

11 Luvika Aulia C 70 60 Tuntas 

12 M.Farel Wijaya 70 80  Tuntas 

13 Melda Nur Asma U 70 75 Tuntas 

14 Naila Asyfa Q 70 75 Tuntas 

15 Nayla Nurul A 70 60 Belum Tuntas 

16 Niesya Efrrilia 70 75  Tuntas 

17 Nuradrian 70 80  Tuntas 

18 Nurhasanah 70 75  Tuntas 

19 R.Farel Riyan R 70 70  Tuntas 

20 Sakinah Tussaidah 70 75  Tuntas 

Sumber: Nilai Hasil Belajar SBK Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar 

Lampung 

 

Tabel 10 

Daftar Persentase Hasil Belajar Peserta Didik Kelas III Mata Pelajaran 

SBK 

Min 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 
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No Nilai Kriteria       Jumlah Siswa Persentase 

1   ≥ 70 Tuntas 18 90% 

2 <70 Belum Tuntas 2 10% 

Jumlah 20 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas, pada penilaian siklus ke dua  dari 20 peserta 

didik yang tuntas 18 peserta didik (90%) dan yang belum tuntas 2 peserta didik 

(10%). Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media gambar ilustrasi 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dengan menggunakan media 

gambar ilustrasi peserta didik lebih aktif dan bersemangat saat pembelajaran 

berlangsung di dalam kelas dan peserta didik mudah memahami apa yang 

dijelaskan oleh guru. Penggunaan media gambar ilustrasi ini hanya sebagai 

fasilitator, menjelaskan secara garis besar materi yang harus dipelajari,  jadi 

peserta didik lah yang berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga ia 

mampu mencapai tujuan akhir pembelajaran. Hasil analisis dari kegiatan 

pembelajaran siklus ke-2 serta hasil dari evaluasi, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Tercapainya kkm dalam pembelajaran dimana hanya ada 2 peserta didik saja 

yang nilainya di bawah kkm yaitu 70. 

2. Tidak berkurangnya perhatian guru untuk memperhatikan peserta didik 

dikelas. 

3. Sudah maksimalnya guru melaksanakan langkah- langkah penggunaan media 

gambar ilustrasi. 
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Perbaikan pembelajaran telah terbukti, penulis telah melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan media gambar ilustrasi, peneliti sudah tepat 

memberikan salah satu penerapan media gambar di dalam kelas yaitu dalam 

pelajaran SBK, peserta didik menjadi aktif dan hasil belajar peserta didik 

menjadi meningkat, peserta didik lebih mudah dalam menyerap ilmu yang di 

sampaikan oleh peneliti. Hal ini menyebabkan penguasaan peserta didik 

terhadap materi pelajaran lebih baik dan hasil belajar peserta didik telah 

mencapai KKM yaitu 70. Dengan adanya peningkatan hasil belajar SBK 

melalui penggunaan media gambar ilustrasi makapenulis atau peneliti 

mengkahiri kegiatan penelitian tindakan kelas ini. 

B. Pembahasan Penggunaan Media Gambar Ilustrasi setelah dilaksanakan 

pada Pelajaran SBK di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar Lampung 

dapat Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didi 

Pembahasan keberhasilan belajar dengan menggunakan media gambar 

ilustrasi pada tahap pelaksanaan siklus I dan II dengan mengacu kepada hasil 

observasi yang telah peneliti lakukan dan mendapat hasil bahwa terdapat 

peningkatan hasil belajar peserta didik terhadap pelajaran SBK. Hal ini terbukti 

dari peningkatan hasil belajar peserta didik terhadap pelajaran SBK dengan 

menggunakan media gambar ilustrasi.  Peningkatan hasil belajar peserta didik 

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 11 
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Presentase Hasil Belajar Peserta Didik kelas III Mata Pelajaran SBK 

Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan menggunakan Media Gambar 

Ilustrasi 

 

Hasil Belajar Peserta 

Didik 

Presentase 

Prasurvey Siklus I Siklus II 

Tuntas 6 (30 %) 12 (60%) 18 (90%) 

Belum Tuntas 14 (70%) 8 (40%) 2 (10%) 

 

 

Grafik 1: Presentase Peningkatan  Hasil Belajar Peserta Didik kelas III  Mata 

Pelajaran SBK 

Dari hasil catatan lapangan, tes, observasi,dan dokumentasi yang telah 

peneliti laksanakan memperoleh kesimpulan bahwa dengan penggunaan media 

gambar ilustrasi dalam mata pelajaran SBK membawa dampak positif yang 

dapat meningkatkan  hasil belajar peserta didik kelas III di MIN7 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2016/2017. Penggunaan media gambar ilustrasi yang 

diterapkan pada mata pelajaran SBK telah terlaksana dengan perubahan yang 
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positif. Sehingga hasil belajar peserta didik dapat meningkat meskipun belum 

sepenuhnya. Namun diharapkan penerapannya tidak sampai disini, guru 

diharapkan agar lebih kreatif dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas 

sehingga pembelajaran tidak menjadi monoton, atau peserta didik menjadi 

bosan apabila guru kreatif dalam pembelajaran maka peserta didik akan 

semangat dan senang pada saat pembelajaran berlangsung.  

Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan 

diterapkannya penggunaan media gambar ilustrasi dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik, walaupun pelaksanaannya belum bisa maksimal ataupun 

seideal yang diharapkan oleh teori media gambar ilustrasi namun sudah ada 

usaha dari peneliti untuk melaksanakannya dalam meningkatan hasil belajar 

peserta didik. Hal ini terbukti adanya perbaikan proses belajar mengajar pada 

mata pelajaran SBK kelas III di  MIN 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

Sebelum menggunakan media gambar guru menggunakan media buku 

cetak, papan tulis, pensil, pengapus. Hasil belajarnya SBK rendah yang tuntas 

6 peserta didik (30%) dan yang belum tuntas 14 (70%) artinya hasil 

belajarnya rendah selanjutnya setelah menggunakan media gambar siklus I 

terjadi peningkatan yang tuntas 12 peserta didik (60%) dan yang belum tuntas 

8 peserta didik (40%). Dan pada siklus II hasil belajarnya yang tuntas 18 

peserta didik (90%) yang belum tuntas 2 peserta didik(10%). Artinya dengan 
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menggunakan media gambar peningkatan hasil belajar dari 20 peserta didik 

(90%) terjadi peningkatan 12 peserta didik (60%). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa, maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media gambar ilustrasi dapat meningkatkan hasil belajar SBK peserta 

didik kelas III MIN 7 Bandar Lampung, hal ini dapat dari indikasi peningkatan pada 

setiap siklus, Hal ini pada siklus I dari 20 peserta didik yang tuntas belajar ada 12 

peserta didik (60%), dan yang belum tuntas belajar adalah 8 peserta didik (40%). 

Kemudian meningkat pada siklus II dari 20 peserta didik yang tuntas belajar 18 

peserta didik (90%), dan yang belum tuntas belajarnya adalah 2 peserta didik (10%). 

Dengan demikian indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu peserta didik 

memperoleh nilai ketuntasan 85% dari seluruh jumlah peserta didik kelas III MIN 7 

Bandar Lampung. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang perlu disampaikan adalah 

sbagai brikut : 

1. Karena terbukti penggunaan media gambar ilustrasi dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik dengan penggunaan media gambar siswa menjadi 

bersemangat dalam proses belajar mengajar. 
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2. Bagi guru sebagai pembimbing anak di sekolah sebaiknya lebih 

memperhatikan terhadap anak yang hasil belajarnya rendah supaya dapat 

meningkat dengan melaksanakan perbaikan seperlunya. 

3. Bagi peserta didik MIN 7 Bandar Lampung diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi dalam mengikuti proses belajar mengajar sehingga hasil belajarnya 

juga meningkat. 
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Foto Saat Proses Pembelajaran 

 

Foto saat siswa sedang mewarnai gambar yang telah peserta didik buat. 
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Foto saat peserta didik sedang mewarnai hasil gambarannya. 
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Foto Bersama Kepala Sekolah MIN 7 Bandar Lampung 
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Foto Didepan Plang Sekolah
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SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK 

 

Satuan Pendidikan : MIN 7 Bandar Lampung 

Kelas / Semester : III (Tiga) / 1 

Tema  :  Perubahan di Alam 

Kompetensi Inti 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, mengajukan pertanyaan berkenaan 

dengan dan mencoba berdasarkan rasa ingintahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan ana ksehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 

Mata 

Pelajaran 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Bahasa 

Indonesia 
3.1Mengekspresi

kan diri 

melalui karya 

seni rupa. 

4.1 Menggambar 

ilustrasi dengan 

 Menggamba

r Ilustrasi 
 

 

 

 

 

Berbicara 

 Siswa dapat 

menggambar ilustrasi 

yang bertema 

lingkungan dengan 

mengolah garis, warna 

 Lisan  

 Tertuli

s  

2 x 

pertemuaan (6 

x 35 Menit) 

 

 

 

 

Buku Tematik 

kelas III tema 3 
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mengolah garis, 

warna dan 

bentuk 

berdasarkan 

hasil 

pengamatan di 

lingkungan 

sekitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan bentuk. 

 Siswa dapat 

mengidentifikasi dan 

menjelaskan isi gambar 

yang telah dibuatnya. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Satuan Pendidikan  :  MIN 7 BANDAR LAMPUNG 

Kelas / Semester  :  3 (Satu) / 1 

Tema  :  Perubahan Di Alam 

Sub Tema 3 :  Perubahan Muasim 

Siklus  :  1 

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (6 x 35 menit) 

Fokus :   SBdP 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya  

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman dan guru  

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar, melihat, membaca dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis 

dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia 
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B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR 

SBdP 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.1  Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa. 

4.1  Menggambar ilustrasi dengan mengolah garis, warna dan bentuk berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan 

sekitar 

Indikator : 

 Mengapresiasikan  dan mengekspresikan keartistikan karya seni rupa terapan melalui gambar ilustrasi dengan 

tema benda alam yang ada di daerah sekitar. 

 Menggambar ilustrasi yang bertema lingkungan sekitar 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Siswa dapat menggambar ilustrasi yang bertema lingkungan dengan mengolah garis, warna dan bentuk. 

 Siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan isi gambar yang telah dibuatnya. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Menggambar ilustrasi lingkungan alam sekitar. 

 

E. METODE PEMBELAJARAN  

 Pendekatan :  Saintifik 

 Media  :  Ilustrasi  

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah 

 

 



 

 

79 

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Mengajak semua siswa berdo‟a menurutAgama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengawali kegiatan 

pembelajaran) 

 Melakukan komunikasi  tentang kehadiran siswa 

 Mengajak berdinamika dengan tepuk kompak 

 Mengajak Semua Siswa menyanyi  “Selamat Pagi 

Guru” 

 Dilanjutkan dengan bertanya jawab tentang syair lagu, 

mengapa saling mengucap salam. Dan apa bedanya di 

kalau pagi  

 Meminta informasi dari siswa mengenai kegiatan piket 

yang telah dilaksanakan pada pagi hari dan bertanya 

tentang hubungan antara kebersihan kelas dengan 

kenyamanan kegiatan pembelajaran. 

 Menginformasikan Tema yang akan dibelajarkan. 

 

10 menit 

Inti  Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari yaitu 

menggambar ilustrasi yang bertema lingkungan alam 

yang ada disekitar. 

 Guru mencontohkan teknik menggambar ilustrasi 

yaitu dengan menggambar salah satu gambar ilustrasi 

lingkungan alam yang ada disekitar yaitu menggambar 

ruang kelas sekolah. 

 Guru meminta seluruh peserta didik untuk 

menyiapkan bahan ajar atau alat untuk menggambar 

ilustrasi yaitu buku gambar, pensil, pensil 

35 Menit  
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

warna/crayon, penghapus dan spidol. 

 masing-masing siswa mulai berimajinatif menggambar 

benda alam yang ada disekitar dan menghias atau 

memberi warna gambar masing-masing siswa dengan 

indah. 

 Setelah siswa selesai membuat gambar ilustrasi yang 

bertema lingkungan alam sekitar, masing-masing 

siswa ditunjuk untuk menceritakan gambar apa yang 

telah dibuatnya. 

 Guru mulai memberi nilai terhadap hasil karya atau 

hasil gambar siswa setelah pembelajaran selesai. 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama sehari 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

 Mengajak semua siswa berdo‟a menurutAgama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengawali kegiatan 

pembelajaran) 

 Mengamati sikap siswa dalam berdo‟a (sikap 

duduknya, cara membacanya, cara melafalkannya dsb) 

 Apabila ada siswa yang kurang benar dan kurang 

sempurna dalam berdo‟a, maka setelah selesai kegiatan 

berdo‟a, langsung diberi nasehat agar besok kalau 

berdoa lebih disempurnakan 

15 menit 
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G. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Pedoman Guru Tema : Perubahan di Alam Kelas 3 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

 Buku Siswa Tema : perubahan di Alam  Kelas 3 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

 Pensil/pensil warna/krayon/spidol 

 

H. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR 

1.  Penilaian Sikap 

No Nama Siswa 

Perubahan Tingkah Laku 

Percaya Diri Disiplin Bekerjasama 

BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 

1 Adnan Naryansyah P              

2 Aldo Kurniawan Rifai              

3 Andrian Riski R             

4 ………             

Keterangan: 

BT  : Belum Terlihat 

MT : Mulai Terlihat 

MB : Mulai Berkembang 

SM : Sudah Membudaya 

Berilah tanda centang () pada kolom yang sesuai 
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2. Penilaian Keterampilan 

Rubrik Kegiatan Menggambar dan Mewarnai 

Kriteria Baik Sekali Baik Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Kesesuaian 

gambar  

dengan tema 

Gambar   

sesuai dengan 

tema dan 

konkrit 

Gambar  sesuai 

dengan tema 

meskipun 

belum konkrit 

Gambar belum 

sesuai dengan 

tema 

Belum mampu 

menggambar 

Jumlah 

warna yang 

digunakan 

Menggunakan 

4 warna atau 

lebih 

Menggunakan 

3 warna 

Menggunakan 

2 warna 

Menggunakan 

1 warna 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Satuan Pendidikan  :  MIN 7 BANDAR LAMPUNG 

Kelas / Semester  :  3 (Satu) / 1 

Tema  :  Perubahan Di Alam 

Sub Tema 3 :  Perubahan Muasim 

Siklus  :  II 

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (6 x 35 menit) 

Fokus :   SBdP 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya  

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman dan guru  

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar, melihat, membaca dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis 

dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia 
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B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR 

SBdP 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.1  Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa. 

4.1  Menggambar ilustrasi dengan mengolah garis, warna dan bentuk berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan 

sekitar. 

Indikator : 

 Mengapresiasikan  dan mengekspresikan keartistikan karya seni rupa terapan melalui gambar ilustrasi dengan 

tema benda alam yang ada di daerah sekitar. 

 Menggambar ilustrasi yang bertema lingkungan sekitar 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN  

 Siswa dapat menggambar ilustrasi yang bertema lingkungan dengan mengolah garis, warna dan bentuk. 

 Siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan isi gambar yang telah dibuatnya. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Menggambar ilustrasi lingkungan alam sekitar. 

 

E. METODE PEMBELAJARAN  

 Pendekatan :  Saintifik 

 Media  :  Ilustrasi 

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah 
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F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Mengajak semua siswa berdo‟a menurutAgama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengawali kegiatan 

pembelajaran) 

 Melakukan komunikasi  tentang kehadiran siswa 

 Mengajak berdinamika dengan tepuk kompak 

 Mengajak Semua Siswa menyanyi  “Selamat Pagi 

Guru” 

 Dilanjutkan dengan bertanya jawab tentang syair lagu, 

mengapa saling mengucap salam. Dan apa bedanya di 

kalau pagi  

 Meminta informasi dari siswa mengenai kegiatan piket 

yang telah dilaksanakan pada pagi hari dan bertanya 

tentang hubungan antara kebersihan kelas dengan 

kenyamanan kegiatan pembelajaran. 

 Menginformasikan Tema yang akan dibelajarkan. 

10 menit 

Inti  Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari yaitu 

menggambar ilustrasi yang bertema lingkungan alam 

yang ada disekitar. 

 Guru mencontohkan teknik menggambar ilustrasi 

yaitu dengan menggambar salah satu gambar ilustrasi 

lingkungan alam yang ada disekitar yaitu menggambar 

ruang kelas sekolah. 

 Guru meminta seluruh peserta didik untuk 

menyiapkan bahan ajar atau alat untuk menggambar 

ilustrasi yaitu buku gambar, pensil, pensil 

warna/crayon, penghapus dan spidol. 

35 Menit  
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 masing-masing siswa mulai berimajinatif menggambar 

benda alam yang ada disekitar dan menghias atau 

memberi warna gambar masing-masing siswa dengan 

indah. 

 Setelah siswa selesai membuat gambar ilustrasi yang 

bertema lingkungan alam sekitar, masing-masing 

siswa ditunjuk untuk menceritakan gambar apa yang 

telah dibuatnya. 

 Guru mulai memberi nilai terhadap hasil karya atau 

hasil gambar siswa setelah pembelajaran selesai. 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama sehari 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

 Mengajak semua siswa berdo‟a menurutAgama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengawali kegiatan 

pembelajaran) 

 Mengamati sikap siswa dalam berdo‟a (sikap 

duduknya, cara membacanya, cara melafalkannya dsb) 

 Apabila ada siswa yang kurang benar dan kurang 

sempurna dalam berdo‟a, maka setelah selesai kegiatan 

berdo‟a, langsung diberi nasehat agar besok kalau 

berdoa lebih disempurnakan 

15 menit 
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G. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Pedoman Guru Tema : Perubahan di Alam Kelas 3 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

 Buku Siswa Tema : perubahan di Alam  Kelas 3 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). 

 Pensil/pensil warna/krayon/spidol 

H. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR 

1.  Penilaian Sikap 

No Nama Siswa 

Perubahan Tingkah Laku 

Percaya Diri Disiplin Bekerjasama 

BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 

1 Adnan Naryansyah P             

2 Aldo Kurniawan Rifai r              

3 Andrian Riski R             

4 ………             

Keterangan: 

BT  : Belum Terlihat 

MT : Mulai Terlihat 

MB : Mulai Berkembang 

SM : Sudah Membudaya 

Berilah tanda centang () pada kolom yang sesuai 
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2. Penilaian Keterampilan 

Rubrik Kegiatan Menggambar dan Mewarnai 

Kriteria Baik Sekali Baik Cukup 
Perlu 

Bimbingan 

Kesesuaian 

gambar  

dengan tema 

Gambar   

sesuai dengan 

tema dan 

konkrit 

Gambar  sesuai 

dengan tema 

meskipun 

belum konkrit 

Gambar belum 

sesuai dengan 

tema 

Belum mampu 

menggambar 

Jumlah 

warna yang 

digunakan 

Menggunakan 

4 warna atau 

lebih 

Menggunakan 

3 warna 

Menggunakan 

2 warna 

Menggunakan 

1 warna 

 

 

 

 

 

 

 

 


