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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Penelitian 

  Penelitian ini di mulai pada tanggal 30 April 2013 dan diawali dengan 

observasi, perkenalan, dan wawancara kepada Kepala Sekolah dan guru kelas 1 SD I 

Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Wawancara dan observasi dilakukan 

untuk mengetahui kondisi pembelajaran IPS serta penentuan pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan media gambar ilustrasi untuk melatih sosialisasi siswa kelas 1 SD 

Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. 

Tahap wawancara, peneliti mencari informasi data dari Kepala SD I Purwosari 

Kecamatan Kota Kabupaten Kudus tentang kondisi umum sekolah tersebut. Siswa-

siswa yang belajar di sekolah tersebut adalah masyarakat kalangan menengah ke atas di 

wilayah yang strategis perkotaan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ida Listiyarini, 

S.Pd. selaku Kepala SD I Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada hari 

Selasa, 1 April 2013, masyarakat Kudus yang meliputi: Janggalan, Demangan, 

Prambatan, Sunggingan dan Purwosari mendaftarkan anaknya di sekolah ini. Para orang 

tua lebih tertarik menyekolahkan anaknya di SD I Purwosari Kecamatan Kota 

Kabupaten Kudus karena letaknya strategis, halaman sekolahnya luas dan percaya 

dengan para guru-gurunya dalam mendidik siswa (WB.1 pada lampiran 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.1  Pintu gerbang depan SD I Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus 
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Berdasarkan wawancara tanggal 1 April 2013 dengan guru kelas 1 SD I 

Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dalam pengambilan informasi mengenai 

materi sosialisasi, pada mata pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) disampaikan 

penanaman sikap dan nilai-nilai bermasyarakat secara verbal (lisan). Pengenalan 

kehidupan keluarga, masyarakat dan lingkungan siswa disampaikan secara verbal. 

Sumber belajar untuk materi sosialisasi kelas 1 di SD I Purwosari Kecamatan Kota 

Kabupaten Kudus menggunakan bahan ajar berupa buku pelajaran IPS yang telah 

disediakan oleh sekolah (WB. 2 lampiran 1).  Perlu adanya tindak lanjut pembelajaran 

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) yang menjelaskan sosialisasi terhadap individu, 

masyarakat dan lingkungannya menggunakan media pembelajaran dengan 

menerangkan secara kontekstual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Media menggunakan gambar ilustrasi yang menerangkan peran siswa dalam 

sosialisasi terhadap kehidupannya masing-masing. Pemberian tugas kepada siswa untuk 

membuat media gambar ilustrasi yang menerangkan interaksi kepada kehidupannya 

 

Foto 4.2  Peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan Ibu Dinik, S. Pd. selaku guru 
kelas 1 SD 1 Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus 
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secara visual. Selanjutnya konsep tersebut yaitu pemberian tugas untuk membuat 

gambar ilustrasi dilakukan kegiatan pada 4 Mei 2013, diawali dengan pemberian materi 

sosialisasi dengan tema lingkungan dan konsep gotong-royong dalam lingkungan 

keluarga sebagai pengantar siswa. Penelitian berikutnya siswa diajak berlatih sosialisasi 

melalui media gambar ilustrasi. Peneliti memberikan materi sosialisasi dengan cara 

menjelaskan identitas anggota keluarga, identifikasi rumah tinggal, pengenalan 

masyarakat dan lingkungannya. Materi sosialisasi tersebut dikemas dengan kegiatan 

seni berupa menyanyi yang menjelaskan anggota keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah selanjutnya pemberian materi sosialisasi dan memberikan contoh 

pelaksanaan di lingkungan kepada siswa dengan media audio visual di depan kelas. 

Media audio visual tersebut berupa penayangan presentasi dan film animasi mengenai 

sosialisasi bermasyarakat. Tujuan dari kegiatan tersebut supaya siswa dapat mengerti 

dan mengetahui peran sosialisasi di lingkungannya masing-masing. 

Siswa diminta menggambar kegiatan gotong royong dalam keluarga dengan 

tema lingkungan. Karya gambar siswa kelas 1 SD I Purwosari Kecamatan Kota 

Kabupaten Kudus memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat 

 

Foto 4.3  Kegiatan menyanyi sebagai dengan materi pengenalan sosialisasi yang 
dilakukan oleh peneliti.  



25 
 

emosional siswa. Penelitian ini menunjukkan tingkat perbendaharaan objek gambar 

yang menyesuaikan dengan kemampuan siswa dalam membuat karya gambar dengan 

pengamatan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagian besar karya gambar ilustrasi yang dibuat oleh siswa kelas 1 SD I 

Purwosari memiliki tipologi visual dengan menghayati sesuatu kejadian dengan 

ketajaman penglihatan. Karya gambar ilustrasi mementingkan kemiripan dengan bentuk 

yang dihayatinya, mengutamakan proporsi yang sesuai. Mempunyai kesadaran ruang 

dalam karya, Pemakaian bentuk gambar sesuai dengan benda yang digambarkannya. 

Untuk mempermudah menganalisis karya gambar, peneliti mengupas karya-karya 

gambar siswa kelas 1 SD I Purwosari berdasarkan kelengkapan bentuk objek gambar. 

  Ada dua cara untuk memahami dan mengupas karya gambar ilustrasi dalam 

penelitian ini terhadap siswa kelas 1 SD I Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten 

Kudus. Pertama, mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan gambar anak menurut hasil 

karya gambar ilustrasi yang dibuat siswa kelas 1 SD I Purwosari Kecamatan Kota 

Kabupaten Kudus. Kedua, mengamati dan mengkaji karya siswa kelas 1 SD I Purwosari 

Kecamatan Kota Kabupaten Kudus secara langsung yang dihubungkan dengan 

visualisasi nilai dan norma sosialisasi siswa pada karya gambar ilustrasi. Hal ini dapat 

Foto 4.3  Penjelasan materi sosialisasi serta contoh pelaksanaannya melalui media audio 
visual yang dilakukan oleh peneliti.  
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dilakukan dengan mengumpulkan karya siswa berdasarkan dengan teori yang 

mendasarinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Melalui kegiatan ini, peneliti mendiskripsikan dan menganalisis hasil karya 

gambar ilustrasi yang dibuat oleh siswa. Tujuannya untuk menceritakan kembali materi 

sosialisasi berdasarkan kemampuan siswa yang disesuaikan pengalaman mereka dalam 

kehidupannya masing-masing melalui media visual dan kepekaan terhadap apa yang 

dirasakan dengan kegiatan berekspresi seni rupa yaitu menggambar ilustrasi. 

Melalui menggambar ilustrasi siswa-siswa kelas 1 SD I Purwosari Kecamatan 

Kota Kabupaten Kudus dapat memvisualisasikan pengalaman-pengalaman yang 

dialaminya terhadap keluarga, masyarakat dan lingkungannya dalam aktivitas 

bergotong royong atau kebersihan yang dilakukan secara rutinitas maupun peristiwa 

tertentu dalam media kertas gambar dan alat menggambar. Adapun hasil penelitian 

berupa karya gambar ilustrasi yang dibuat oleh siswa kelas I SD 1 Purwosari 

Kecamatan Kota Kabupaten Kudus sebagai berikut: 

 

 

B. Interaksi Siswa dalam Bersosialisasi Melalui Gambar Ilustrasi 

1. Karya gambar ilustrasi;  

Foto 4.4  Kegiatan menggambar dengan tema sosialisasi yang dilakukan oleh siswa 
dengan antusias. 
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a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya gambar ilustrasi:  

Unsur-unsur rupa yang terdiri dari garis, bidang, dan teksture berupa garis-garis yang 

disusun sejajar serta zig-zag. Penempatan objek gambar terfokus pada posisi 

mengelompok keatas sehingga ada ruang dibawah media kertas gambar yang kosong. 

Penggambaran objek manusia yang terkesan dalam kondisi ceria dan senang. Hal 

tersebut terlihat pada visual wajah yang senyum dan riang dalam posisi badan (jemari 

yang merekah). Pembuatan unsur-unsur objek gambar yang lengkap namun 

bentuknya masih belum global (belum detail). Karya gambar ilustrasi ini terdapat 

unsur-unsur obyek di gambar yang menerangkan sosok ayah, ibu dan siswa sedang 

membersihkan halaman rumah. Siswa sudah dapat menggambarkan kondisi rumah 

dengan cukup lengkap, seperti: ada pagar, tanaman hias, kondisi rumah dan tata letak 

rumah sudah digambarkan dengan baik. Dapat disimpulkan siswa sudah mengenal 

lingkungan tempat tinggalnya dengan baik.  

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya gambar ilustrasi: 

Mengenal pembagian kerja dalam lingkungan keluarga antara ayah, ibu dan siswa 

dengan cukup baik. Ayah melaksanakan tugasnya menyapu halaman, ibu menyiram 

tanaman, dan siswa menyapu halaman, sehingga terjadi kerjasama dan solidaritas 

keluarga dalam pembagian kerja. Siswa mengenal kasih sayang dan tanggung jawab 

Gambar 4.1. Karya  gambar ilustrasi dari Rangga 
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antar anggota keluarga dan mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan 

keluarga.  

c. Analisis proses terjadinya sosialisasi pada karya gambar ilustrasi: 

Siswa sudah mengenal sosialisasi dalam keluarga dengan cukup baik. Siswa sudah 

mengenal interaksi sesama individu dalam keluarga, mengerti aturan keluarga atau 

kesepakatan kerja dalam keluarga. Siswa dididik untuk bertanggung jawab dan 

membiasakan diri untuk melaksanakan pekerjaan rumah sesuai dengan tugasnya. 

Proses pembiasaan siswa ini akan membentuk karakter siswa yang memiliki 

kerjasama, solidaritas, jiwa sosial, kemampuan berinteraksi. 

2. Karya gambar ilustrasi : 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya gambar ilustrasi: 

Perbentukan gambar ilustrasi terdiri dari garis yang spontan dan tegas. Tidak perlu 

banyak unsur-unsur objek yang dibuat siswa. Penggambaran objek gambar rumah, 

pohon, awan dan manusia mewakili sebagai suatu hunian yang dapat cukup ditangkap 

keberadaannya. Pada gambar ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan siswa 

sedang menyiram tanaman di halaman rumah. Siswa sudah dapat menggambarkan 

kondisi rumah dengan lengkap, seperti: ada ventilasi, kondisi dan tata letak rumah 

Gambar 4.2. Karya  gambar ilustrasi dari Annisa 
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sudah digambarkan dengan baik. Dapat disimpulkan siswa sudah mengenal 

lingkungan tempat tinggalnya dengan baik. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya gambar ilustrasi: 

Siswa mengenal tugasnya dengan baik, sehingga terjadi kerjasama dan solidaritas 

keluarga dalam pembagian kerja. Siswa mengenal tanggung jawab sebagai anggota 

keluarga. Siswa mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan walaupun 

diwakilkan dengan sosok individu yang bekerja sendiri tanpa bantuan yang lain. 

Nilai-nilai sosialisasi pada karya gambar ilustrasi memiliki kesan kemandirian, 

egoisme dan tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan yang dilakukannya. 

c. Analisis proses terjadinya sosialisasi pada karya gambar ilustrasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga sudah cukup. Siswa 

sudah mengenal aturan keluarga atau kesepakatan kerja dalam keluarga tapi belum 

mengerti interaksi dalam keluarga. Siswa didik membiasakan diri untuk 

melaksanakan pekerjaan rumah sesuai dengan tugasnya. Proses pembiasaan siswa ini 

akan membentuk karakter siswa yang memiliki kerelaan untuk berkorban, dan proses 

berinteraksi dengan lingkungan dengan cukup baik. 

 

 

3. Karya gambar ilustrasi: 

 
Gambar 4.3. Karya  gambar ilustrasi dari Nathanael Taqqan Heda 
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a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya gambar ilustrasi: 

Garis yang membentuk objek gambar tidak beraturan, sehingga karakter garis lebih 

fleksibel dan bebas. Penempatan objek gambar terkesan simetris dengan 

keseimbangan (balance) yang sama antara kanan dan kiri. Siswa membuat objek 

gambar dengan cara mempertimbangkan keberadaan objek rumah ditengah dan 

berada diantara objek gambar pohon-pohon. Siswa juga memberi tanda alamat rumah 

yang digambarkan papan jalan di dekat objek rumah. 

Gambar ilustrasi ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan siswa sedang 

membersihkan halaman rumah. Siswa sudah dapat menggambarkan kondisi rumah 

dengan lengkap, seperti: terdapat alamat rumah, pagar, halaman yang asri, kondisi 

rumah dan tata letak rumah yang sudah digambarkan dengan baik. Dapat disimpulkan 

siswa sudah mengenal lingkungan tempat tinggalnya dengan baik, namun belum 

mampu mendeskripsikan interaksi di lingkungan keluarga, teman sebaya, dan 

masyarakat sekitar. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya gambar ilustrasi: 

Pada gambar ini siswa mengenal tugasnya dengan baik, sehingga terjadi kerjasama 

dan solidaritas keluarga dalam pembagian kerja. Siswa mengenal tanggung jawab 

sebagai anggota keluarga. Siswa mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan.  

c. Analisis proses terjadinya sosialisasi pada karya gambar ilustrasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga, masyarakat dan 

teman sebaya dengan baik. Siswa sudah mengenal aturan keluarga atau kesepakatan 

kerja dalam keluarga tapi belum mampu melukiskan interaksi dalam keluarga dan 

masyarakat. Siswa didik membiasakan diri untuk melakssiswaan pekerjaan rumah 

sesuai dengan tugasnya. Proses pembiasaan siswa ini akan membentuk karakter siswa 

yang memiliki kerelaan untuk berkorban, tanggung jawab, dan proses berinteraksi 

dengan lingkungan dengan baik. 

4. Karya gambar ilustrasi  
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a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya gambar ilustrasi: 

Penggambaran objek yang relatif kecil memungkinkan area media gambar masih 

kosong dan didukung oleh kemampuan siswa dalam mengekspresikan 

perbendaharaan objek gambar. Siswa belum dapat membuat gambar secara perspektif 

sehingga hasil gambar terlihat kurang proporsional. Pada gambar ini terdapat unsur-

unsur obyek yang menerangkan ayah, ibu dan siswa sedang membersihkan halaman 

rumah. Siswa sudah dapat menggambarkan kondisi rumah dengan lengkap, seperti: 

ada pagar, tanaman hias, kondisi rumah dan tata letak rumah sudah digambarkan 

dengan baik. Dapat disimpulkan siswa sudah mengenal lingkungan tempat tinggalnya 

dengan baik. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya gambar ilustrasi : 

Gambar ilustrasi ini siswa mengenal pembagian kerja dalam lingkungan keluarga 

antara ayah, ibu dan siswa dengan baik. Ayah melaksanakan tugasnya menyiram 

tanaman, ibu menyapu halaman, dan siswa menyapu halaman, sehingga terjadi 

kerjasama dan solidaritas keluarga dalam pembagian kerja. Siswa mengenal kasih 

sayang dan tanggung jawab antar anggota keluarga. Siswa mampu berinteraksi 

dengan baik dengan lingkungan keluarganya.  

Gambar 4.4. Karya  gambar ilustrasi dari Swaldo 
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c. Analisis proses terjadinya sosialisasi pada karya gambar ilustrasi: 

Siswa sudah mengenal sosialisasi dalam keluarga dengan baik. Siswa sudah mengenal 

interaksi sesama individu dalam keluarga, mengerti aturan keluarga atau kesepakatan 

kerja dalam keluarga. Siswa didik untuk bertanggung jawab dan membiasakan diri 

untuk melakssiswaan pekerjaan rumah sesuai dengan tugasnya. Proses pembiasaan 

siswa ini akan membentuk karakter siswa yang memiliki kerjasama, tanggung jawab, 

solidaritas, jiwa sosial, kemampuan berinteraksi. 

 

5. Karya gambar ilustrasi: 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya gambar ilustrasi: 

Kemampuan siswa dalam memvisualisasikan objek gambar masih minim, terlihat 

pada karakter gambar yang terkesan banyak ruang kosong di media kertas gambar. 

Spontanitas gambar masih belum maksimal dikarenakan siswa ini masih ragu dalam 

memberikan tema gambar yang diperintahkan. Pada gambar ini terdapat unsur-unsur 

obyek yang menerangkan siswa sedang berinteraksi di halaman rumah. Siswa sudah 

dapat menggambarkan kondisi rumah dengan lengkap, seperti: ada tanaman hias, 

kondisi rumah dan tata letak rumah sudah digambarkan dengan baik. Dapat 

Gambar 4.5. Karya  gambar ilustrasi dari Riska Ni’ama 
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disimpulkan siswa sudah mengenal lingkungan dan kondisi tempat tinggalnya dengan 

baik. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya gambar ilustrasi: 

Kemampuan berinteraksi dengan baik dengan lingkungan. Siswa belum mampu 

mengenal tugasnya dengan baik, sehingga belum mengenal proses sosialisasi yang 

baik pada diri siswa.  

c. Analisis proses terjadinya sosialisasi pada karya gambar ilustrasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga dan lingkungannya 

dengan baik. Proses pembentukan karakter siswa belum maksimal dalam proses 

berinteraksi dengan individu, masyarakat, dan lingkungan. 

6. Karya gambar ilustrasi : 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya gambar ilustrasi: 

Siswa dalam membuat gambar ilustrasi masih terkesan kaku, hal ini terlihat pada 

bentuk rumah dalam membuatnya menggunakan penggaris. Ketakutan membuat 

gambar rumah tidak terlihat pada bentuk orang, dikarenakan peneliti memberikan 

arahan untuk membuat gambar ilustrasi lebih spontan dan bebas. Unsur-unsur rupa 

Gambar 4.6. Karya  gambar ilustrasi dari Niko 
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terkesan statis dan berbeda pada garis goresan pada objek gambar orang. Pada gambar 

ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan siswa sedang bermain bola dengan 

siswa di halaman rumah. Siswa sudah dapat menggambarkan kondisi rumah dengan 

lengkap, seperti: terdapat pagar, halaman yang asri, kondisi rumah dan tata letak 

rumah yang sudah digambarkan dengan baik. Dapat disimpulkan siswa sudah 

mengenal lingkungan tempat tinggalnya dengan baik, namun belum mampu 

mendeskripsikan interaksi di lingkungan keluarga, teman sebaya, dan masyarakat 

sekitar. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini siswa mampu berinteraksi dengan baik dengan anggota keluarga di 

lingkungannya.  

c. Proses terjadinya sosialisasi pada karya gambar ilustrasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam masyarakat dan teman sebaya 

dengan baik. Siswa didik membiasakan diri untuk melaksanakan aktivitas di 

lingkungannya bersama keluarga. Proses sosialisasi siswa pada karya ini hanya akan 

membentuk karakter proses berinteraksi dengan lingkungan dengan baik. 

7. Karya gambar ilustrasi  

 

 

Gambar 4.7. Karya  gambar ilustrasi dari Faza 
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a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Penempatan objek gambar yang simetri memungkinkan siswa dalam membuat karya 

gambar dapat mengisi ruang-ruang kosong dengan berbagai pohon-pohonan, rumput , 

rumah dan sosok orang. Bentuk tembok yang berirama dengan berbagai ukuran dan 

tampak simetris. Terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan siswa sedang 

berinteraksi di halaman rumah. Siswa sudah dapat menggambarkan kondisi rumah 

dengan lengkap, seperti: terdapat pagar, tanaman hias, kondisi rumah dan tata letak 

rumah sudah digambarkan dengan baik. Dapat disimpulkan siswa sudah mengenal 

lingkungan dan kondisi tempat tinggalnya dengan baik. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini siswa mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan 

sekitarnya. Siswa belum mampu mengenal tugasnya dengan baik, sehingga belum 

mengenal proses sosialisasi yang baik pada diri siswa.  

c. Proses terjadinya sosialisasi pada karya gambar ilustrasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga dan lingkungannya 

dengan baik. Proses pembentukan karakter siswa belum maksimal dalam proses 

berinteraksi dengan individu, masyarakat, dan lingkungan. 

 

 

 

 

 

8. Karya gambar ilustrasi  
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a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Hal yang terulang lagi terlihat pada karya gambar ilustrasi siswa, yaitu objek gambar 

yang relatif kecil sehingga banyak ruang kosong masih belum dapat dimaksimalkan 

siswa dalam membuat gambarnya. Tipe stereotype terlihat pada objek gambar pagar 

rumah sehingga terkesan berbentuk  garis vertical-horisontal secara simetris. Karya 

gambar ilustrasi ini juga belum dapat mengartikan perseptif jarak objek gambar. Pada 

gambar ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan siswa sedang 

membersihkan dan menyiram tanaman di halaman rumah. Siswa sudah dapat 

menggambarkan kondisi rumah dengan lengkap, seperti: terdapat pagar, ada tanaman 

hias, kondisi rumah dan tata letak rumah sudah digambarkan dengan baik. Dapat 

disimpulkan siswa sudah mengenal lingkungan tempat tinggalnya dengan baik. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Siswa mengenal tugasnya dengan baik, sehingga terjadi kerjasama dan solidaritas 

keluarga dalam pembagian kerja. Siswa mengenal tanggung jawab sebagai anggota 

keluarga. Siswa mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga dengan baik. Siswa 

sudah aturan keluarga atau kesepakatan kerja dalam keluarga tapi belum mengerti 

Gambar 4.8. Karya  gambar ilustrasi dari Deni Carda 
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interaksi dalam keluarga. Siswa didik membiasakan diri untuk melakssiswaan 

pekerjaan rumah sesuai dengan tugasnya. Proses pembiasaan siswa ini akan 

membentuk karakter siswa yang memiliki tanggung jawab, kerelaan untuk berkorban, 

dan proses berinteraksi dengan lingkungan dengan baik. 

9. Karya gambar ilustrasi  

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Imajinasi siswa terhadap tema tentang sosialisasi lingkungan digambarkan dengan 

tokoh superhero yang melenceng dari materi gambar ilustrasi yang diberikan peneliti. 

Kisah-kisah yang ditonton siswa tertuang dalam karya ini sehingga belum nampak 

maksud siswa akan tema sosialisasi lingkungan. Pada gambar ini terdapat unsur-unsur 

obyek yang menerangkan kondisi lingkungan yang berupa imajinasi siswa. Dapat 

disimpulkan siswa sudah mampu berimajinasi di dunia luar dengan kreatif. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini proses sosialisasi belum nampak pada karya siswa. Kemampuan 

imajinasi yang liar terhadap tema yang diberikan diluar dugaan memvisualisasikan 

daya kreatifitas  terhadap pengamatan tokoh film yang menjadi inspirasi dalam 

membuat karya, sehingga siswa belum mengetahui makna sosialiasi terhadap 

lingkungan sekitarnya. 

Gambar 4.9. Karya  gambar ilustrasi dari Abimanyu 
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c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam individu, keluarga, maupun 

masyarakat dengan baik. Sehingga proses pembentukan karakter siswa sama sekali 

belum nampak. 

10. Karya gambar ilustrasi   

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya ilustrasi: 

Karakter gambar yang menggunakan alat bantu penggaris membuat gambar ilustrasi 

terkesan rapi namun sepi terhadap objek-objek gambar sebagai bentuk gambar rumah 

beserta lingkungannya. Unsur-unsur obyek yang menerangkan kondisi rumah dengan 

lengkap, seperti: ada tanaman hias, kondisi rumah dan tata letak rumah sudah 

digambarkan. Dapat disimpulkan siswa sudah mengenal lingkungan tempat 

tinggalnya dengan baik dalam bentuk rumah tetapi masih kurang aktivitas sosialisasi 

lingkungan sekitarnya. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya gambar ilustrasi: 

Pada gambar ini proses sosialisasi belum diketahui.  

c. Proses terjadinya sosialisasi pada karya gambar ilustrasi: 

Gambar 4.10. Karya  gambar ilustrasi dari Nabil 
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Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam individu, keluarga, maupun 

masyarakat dengan baik. Sehingga proses pembentukan karakter siswa sama sekali 

belum nampak. 

11. Karya gambar ilustrasi  

 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya ilustrasi: 

Karya gambar ilustrasi yang dibuat siswa memiliki perbendaharaan objek yang 

digambar dengan sederhana. Unsur-unsur garis disusun untuk membuat objek gambar 

berupa rumah dan pohon. Bidang-bidang beraturan dibuat untuk membentuk objek 

yang terbentuk dari suatu hunian dengan lingkungannya. Secara keseluruhan, media 

gambar masih belum tergarap dengan maksimal. Pada gambar ini terdapat unsur-

unsur obyek yang menerangkan kondisi rumah dengan belum lengkap, walaupun 

terdapat objek gambar seperti: ada tanaman, kondisi rumah dan tata letak rumah 

sudah digambarkan. Dapat disimpulkan siswa sudah mengenal lingkungan tempat 

tinggalnya dengan belum baik. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya ilustrasi: 

Pada gambar ini proses sosialisasi belum diketahui.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Gambar 4.11. Karya  gambar ilustrasi dari Umam 
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Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam individu, keluarga, maupun 

masyarakat dengan baik. Sehingga proses pembentukan karakter siswa sama sekali 

belum nampak. 

12. Karya gambar ilustrasi  

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya gambar ilustrasi: 

Gambar ilustrasi yang dikerjakan siswa masih belum dapat diketahui aktivitas 

sosialisasi lingkungannya. Pengulangan unsur-unsur rupa dari objek yang digambar 

terlihat pada karya gambar ilustrasi yang dibuat siswa. Karakter gambar siswa masih 

dilihat sebagai wujud rumah dan objek orang. Pada gambar ini, maksud siswa 

membuat unsur-unsur obyek yang menerangkan siswa sedang berinteraksi di halaman 

rumahnya. Siswa belum dapat menggambarkan kondisi rumah, seperti: terdapat 

halaman rumah yang diharapkan asri, alamat rumah, kondisi rumah dan tata letak 

rumah yang sudah digambarkan secara vertikal. Dapat disimpulkan siswa sudah 

mengenal lingkungan tempat tinggalnya dengan belum baik, dan belum mampu 

mendeskripsikan lingkungan keluarga, teman sebaya, dan masyarakat sekitar. 

 

 

Gambar 4.12. Karya  gambar ilustrasi dari Putri 
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b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini siswa mampu berinteraksi secara individu dengan lingkungan tempat 

tinggalnya, namun belum ada interaksi dengan masyarakat sekitar. 

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga, masyarakat dan 

teman sebaya dengan baik. Proses pembentukan karakter siswa yang nampak adalah 

proses berinteraksi siswa dengan lingkungan sekitar. 

13. Karya gambar ilustrasi  

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya gambar ilustrasi: 

Unsur-unsur rupa yang terdiri dari garis, bidang, dan teksture berupa garis-garis yang 

disusun sejajar serta zig-zag. Penempatan objek gambar terfokus pada posisi 

mengelompok keatas sehingga ada ruang dibawah media kertas gambar yang kosong. 

Pada gambar ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan interaksi antara siswa 

dengan saudara untuk membersihkan halaman rumah. Siswa sudah dapat 

menggambarkan kondisi rumah, seperti: terdapat alamat rumah, pagar, halaman yang 

asri, kondisi rumah dan tata letak rumah. Dapat disimpulkan siswa mengenal 

lingkungan tempat tinggalnya, mampu mendeskripsikan interaksi dalam lingkungan 

keluarga, mengenal kerjasama pembagian tugas. 

Gambar 4.13. Karya  gambar ilustrasi dari Ilham 
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b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini siswa mengenal pembagian kerja dalam lingkungan keluarga antar 

anggota keluarga. Siswa mengenal tugasnya, sehingga terjadi kerjasama dan 

solidaritas keluarga dalam pembagian kerja. Siswa mengenal kasih sayang dan 

tanggung jawab antar anggota keluarga. Siswa mampu berinteraksi dengan baik 

dengan lingkungan keluarga. Siswa mengenal tanggung jawab sebagai anggota 

keluarga. Siswa mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga. Siswa sudah mengenal 

aturan keluarga atau kesepakatan kerja dalam keluarga tapi belum mampu melukiskan 

interaksi dengan teman sebaya dan masyarakat. Siswa didik membiasakan diri untuk 

melaksanaan pekerjaan rumah sesuai dengan tugasnya. Proses pembiasaan siswa ini 

akan membentuk karakter siswa yang memiliki kerelaan untuk berkorban, tanggung 

jawab, dan proses berinteraksi dengan lingkungan dengan baik. 

 

 

 

 

 

14. Karya gambar ilustrasi  

 
Gambar 4.14. Karya  gambar ilustrasi dari Bobi 
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a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Terlihat pada karya gambar ilustrasi siswa, yaitu objek gambar yang relatif kecil 

sehingga banyak ruang kosong masih belum dapat dimaksimalkan siswa dalam 

membuat gambarnya. Tipe stereotype terlihat pada objek gambar pagar rumah 

sehingga terkesan berbentuk  garis vertical-horisontal secara simetris. Karya gambar 

ilustrasi ini juga belum dapat mengartikan perseptif jarak objek gambar. Pada gambar 

ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan siswa sedang berinteraksi di 

halaman rumah. Siswa sudah dapat menggambarkan kondisi rumah dengan lengkap, 

seperti: terdapat pagar, tanaman, kondisi rumah dan tata letak rumah sudah 

digambarkan dengan baik. Dapat disimpulkan siswa sudah mengenal lingkungan dan 

kondisi tempat tinggalnya dengan baik. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini siswa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Siswa belum 

mampu mengenal tugasnya dengan baik, sehingga belum mengenal proses sosialisasi 

yang baik pada diri siswa.  

 

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga dan lingkungannya 

dengan baik. Proses pembentukan karakter siswa belum maksimal dalam proses 

berinteraksi dengan individu, masyarakat, dan lingkungan. 

15. Karya gambar  
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a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Selain itu unsur-unsur objek gambar yang memvisualisasikan kondisi lingkungan 

rumah tergambar pada berbagai pohon-pohonan, rumput-rumputan dan pagar rumah 

yang dijadikan sebagai lingkungan sekitar rumah sebagai hunian keluarga. Klasifikasi 

karya gambar siswa tersebut di atas memiliki jenis Impresionist dengan detail suasana 

rumah beserta lingkungannya. Struktur objek benda yang digambar bersifat 

Enumeratif dengan perbendaraan objek benda di gambar yang tidak berlebihan. 

Peralatan kebersihan dalam menggambarkan tema sosialisasi terhadap kebersihan 

rumah sudah dapat tergambar dengan bentuk gambar berupa sapu, tempat sampah, 

alat penyiram tumbuhan yang dilakukan oleh sosok anak sebagai subjek pelakunya. 

Penempatan objek-objek benda pada karya gambar, ada yang telah sesuai dengan 

prinsip-prinsip seni (balance). Kaidah-kaidah desain telah memenuhi ruang gambar 

dalam mengisi kekosongan media gambar. Pada gambar ini terdapat unsur-unsur 

obyek yang menerangkan siswa sedang berinteraksi di halaman rumah. Siswa sudah 

dapat menggambarkan kondisi rumah dengan lengkap, seperti: terdapat pagar, 

tanaman, kondisi rumah dan tata letak rumah sudah digambarkan dengan baik. Dapat 

disimpulkan siswa sudah mengenal lingkungan dan kondisi tempat tinggalnya dengan 

cukup. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Gambar 4.15. Karya  gambar Fadiyah Dwi K 
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Pada gambar ini siswa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Siswa belum 

mampu mengenal tugasnya dengan baik, sehingga belum mengenal proses sosialisasi 

yang baik pada diri siswa.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga dan lingkungannya 

dengan baik. Proses pembentukan karakter siswa belum maksimal dalam proses 

berinteraksi dengan individu, masyarakat, dan lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Karya gambar ilustrasi 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya ilustrasi: 

Gambar 4.16. Karya  gambar ilustrasi dari Eka 
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Penggambaran objek dengan menggunakan karakter garis dan kurang perbendaharaan 

objek di tema sosialisasi lingkungan. Pada gambar ini terkesan siswa ingin 

menerangkan berinteraksi di halaman rumah bersama teman sebaya. Siswa sudah 

dapat menggambarkan kondisi rumah dengan belum lengkap, seperti: terdapat pagar, 

tanaman hias, kondisi rumah yang simple dan tata letak rumah sudah digambarkan 

dengan belum baik. Dapat disimpulkan siswa sudah mengenal lingkungan dan kondisi 

tempat tinggalnya dengan belum baik, serta belum mampu memvisualisasikan 

berinteraksi dengan teman sebaya dengan baik. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini siswa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Namun, siswa 

belum mampu mengenal tugasnya dengan baik, sehingga belum mengenal proses 

sosialisasi yang baik pada diri siswa.  

 

 

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

 Siswa mampu mengenal proses sosialisasi di lingkungan teman sebaya. Perilalu 

interaksi teman sebaya membentuk karakter jiwa sosial, mengelola konflik, 

solidaritas, dan kemampuan mengelola konflik. 

17. Karya gambar ilustrasi 

 

 
Gambar 4.17. Karya  gambar ilustrasi dari Fira 
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a.. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Pada gambar ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan siswa sedang 

berinteraksi di halaman rumah. Siswa sudah dapat menggambarkan kondisi rumah, 

seperti: terdapat pagar, tanaman, kondisi rumah dan tata letak rumah sudah 

digambarkan belum bisa terkesan sebagai tema sosialisasi lingkungannya. Dapat 

disimpulkan siswa sudah mengenal lingkungan dan kondisi tempat tinggalnya dengan 

belum baik. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini siswa berinteraksi dengan belum baik dengan lingkungan sekitarnya. 

Siswa belum mampu mengenal tugasnya dengan baik, sehingga belum mengenal 

proses sosialisasi yang baik pada diri siswa.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga dan lingkungannya 

dengan baik. Proses pembentukan karakter siswa belum maksimal dalam proses 

berinteraksi dengan individu, masyarakat, dan lingkungan. 

18. Karya gambar ilustrasi ; 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Gambar 4.18. Karya  gambar ilustrasi dari Izzatin Nisa 
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Pada gambar ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan siswa sedang 

berinteraksi di halaman rumah. Siswa sudah dapat menggambarkan kondisi rumah 

dengan belum lengkap, seperti: terdapat pagar, tanaman, kondisi rumah dan tata letak 

rumah belum digambarkan dengan baik. Siswa juga belum mampu menggambarkan 

kondisi cuaca serta hewan yang ada di sekelilingya. Dapat disimpulkan bahwa siswa 

sudah mengenal lingkungan dan kondisi tempat tinggalnya dengan maksimal. 

 

 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini siswa belum mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan 

sekitarnya. Siswa belum mampu mengenal tugasnya dengan baik, sehingga belum 

mengenal proses sosialisasi dan gotong-royong yang baik pada diri siswa.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

 Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga dan lingkungannya 

dengan baik. Proses pembentukan karakter siswa belum maksimal dalam proses 

berinteraksi dengan individu, masyarakat, dan lingkungan. 

19. Karya Gambar ilustrasi  

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Pada gambar ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan siswa sedang 

berinteraksi di halaman rumah. Siswa belum dapat menggambarkan kondisi rumah 

Gambar 4.19. Karya  gambar ilustrasi dari Marsha 
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dengan lengkap, seperti: terdapat pagar, tanaman, kondisi rumah dan tata letak rumah 

sudah digambarkan dengan minimal. Siswa juga belum mampu menggambarkan 

kondisi cuaca. Dapat disimpulkan bahwa siswa belum mengenal lingkungan dan 

kondisi tempat tinggalnya dengan baik. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini siswa belum mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan 

sekitarnya. Siswa belum mampu mengenal tugasnya dengan baik, sehingga belum 

mengenal proses sosialisasi dan gotong-royonh yang baik pada diri siswa.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga dan lingkungannya 

dengan baik. Proses pembentukan karakter siswa belum maksimal dalam proses 

berinteraksi dengan individu, masyarakat, dan lingkungan. 

20. Karya Gambar ilustrasi   

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

 Pada gambar ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan interaksi antara siswa 

dengan saudara untuk membersihkan halaman rumah. Siswa sudah dapat 

menggambarkan kondisi rumah dengan cukup lengkap, seperti: terdapat alamat rumah, 

Gambar 4.20. Karya  gambar ilustrasi dari Noval 



50 
 

pagar, halaman yang asri, kondisi rumah dan tata letak rumah yang sudah digambarkan 

dengan cukup baik, serta investasi keluarga. Siswa sudah mengenal pembagian kerja 

antar saudara atau teman sebaya. Siswa perempuan menyapu halaman dan siswa laki-

laki menyiram bunga. Dapat disimpulkan siswa sudah mengenal lingkungan tempat 

tinggalnya dengan baik, mampu mendeskripsikan interaksi dalam lingkungan keluarga, 

mengenal kerjasama, dan memiliki tanggung jawab dalam keluarga. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

 Siswa mengenal pembagian kerja dalam lingkungan keluarga antar anggota keluarga. 

Siswa mengenal tugasnya dengan baik, sehingga terjadi kerjasama dan solidaritas 

keluarga dalam pembagian kerja. Siswa mengenal kasih sayang dan tanggung jawab 

antar anggota keluarga. Siswa mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan 

keluarga. Siswa mengenal tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Siswa mampu 

berinteraksi dengan baik dengan lingkungan. 

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga dengan baik. Siswa sudah 

mengenal aturan keluarga atau kesepakatan kerja dalam keluarga juga telah mampu 

melukiskan interaksi dengan teman sebaya. Siswa didik membiasakan diri untuk 

melakssiswaan pekerjaan rumah sesuai dengan tugasnya. Proses pembiasaan siswa ini 

akan membentuk karakter siswa yang memiliki kerelaan untuk berkorban, solidaritas, 

tanggung jawab, dan proses berinteraksi dengan lingkungan dengan baik. 

 

 

 

21. Karya Gambar ilustrasi  
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a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Bentuk rumah yang mempunyai atribut pintu, jendela depan maupun samping, dan 

genting rumah berindikasi bahwa siswa dalam membuat rumah sudah terwakilkan. 

Selain itu unsur-unsur objek gambar yang memvisualisasikan kondisi lingkungan 

rumah tergambar pada berbagai pohon-pohonan, rumput-rumputan dan pagar rumah 

yang dijadikan sebagai lingkungan sekitar rumah sebagai hunian keluarga. Klasifikasi 

karya gambar siswa tersebut di atas memiliki jenis Impresionist dengan detail suasana 

rumah beserta lingkungannya. Struktur objek benda yang digambar bersifat 

Enumeratif dengan perbendaraan objek benda di gambar yang tidak berlebihan. 

Peralatan kebersihan dalam menggambarkan tema sosialisasi terhadap kebersihan 

rumah sudah dapat tergambar dengan bentuk gambar berupa sapu, tempat sampah, 

alat penyiram tumbuhan yang dilakukan oleh sosok anak sebagai subjek pelakunya. 

Penempatan objek-objek benda pada karya gambar, ada yang telah sesuai dengan 

prinsip-prinsip seni (balance). Kaidah-kaidah desain telah memenuhi ruang gambar 

dalam mengisi kekosongan media gambar. Pada gambar ini terdapat unsur-unsur 

obyek yang menerangkan interaksi siswa sedang membersihkan halaman rumah. 

Siswa sudah dapat menggambarkan kondisi rumah dengan lengkap, seperti: terdapat 

alamat rumah, pagar, halaman yang asri, kondisi rumah dan tata letak rumah yang 

sudah digambarkan dengan baik, serta investasi keluarga. Siswa sudah mengenal 

Gambar 4.21. Karya  gambar ilustrasi dari Awa 
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pembagian kerja dalam keluarga. Siswa mampu menggambarkan kondisi cuaca yang 

terjadi di lingkungan sekitarnya. Dapat disimpulkan siswa sudah mengenal 

lingkungan tempat tinggalnya dengan baik, mampu mendeskripsikan tanggung jawab 

dalam keluarga. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini siswa mengenal pembagian kerja dalam lingkungan keluarga antar 

anggota keluarga. Siswa mengenal tugasnya dengan baik, sehingga terjadi tanggung 

jawab dan solidaritas keluarga dalam pembagian kerja. Siswa mampu berinteraksi 

dengan baik dengan lingkungan.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga dengan baik. Siswa sudah 

mengenal aturan keluarga atau kesepakatan kerja dalam keluarga. Siswa didik 

membiasakan diri untuk melakssiswaan pekerjaan rumah sesuai dengan tugasnya. 

Proses pembiasaan siswa ini akan membentuk karakter siswa yang memiliki kerelaan 

untuk berkorban, solidaritas, tanggung jawab, dan proses berinteraksi dengan 

lingkungan dengan baik. 

 

 

 

22. Karya gambar ilustrasi  

 

Gambar 4.22. Karya  gambar ilustrasi dari Safa 
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a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Pada gambar ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan kondisi rumah 

dengan belum lengkap, seperti: ada tanaman, kondisi rumah, alamat rumah serta tata 

letak rumah belum digambarkan dengan baik. Dapat disimpulkan siswa belum 

mengenal lingkungan tempat tinggalnya dengan baik. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini proses sosialisasi belum diketahui.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam individu, keluarga, maupun 

masyarakat dengan baik. Sehingga proses pembentukan karakter siswa sama sekali 

belum nampak. 

 

 

 

23. Karya gambar ilustrasi  

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Gambar 4.23. Karya  gambar ilustrasi dari Neta Istifania 
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Karya gambar ilustrasi yang dibuat siswa memiliki visualisasi cerita tentang peristiwa 

yang telah terjadi. Pengulangan objek gambar seperti: awan dan rumput. Objek rumah 

dibuat pada tepi kanan media kertas gambar, yang umumnya dibuat terlebih dahulu 

dan diposisi tengah. Sedangkan pohon ditengah media kertas gambar sehingga terjadi 

kesan menarik bahwa di atas pohon tersebut ada peristiwa burung sedang 

menjatuhkan sesuatu di pohon tersebut. Sosok orang yang beraktivitas bersosialisasi 

berupa kegiatan membersihkan lingkungan mengalamikesan interaksi yang terpotong 

dengan peristiwa pohon dan burung. Pada gambar ini terdapat unsur-unsur obyek 

yang menerangkan siswa sedang berinteraksi di halaman rumah. Siswa sudah dapat 

menggambarkan kondisi rumah dengan cukup lengkap, seperti: terdapat halaman 

rumah yang asri, tanaman, tempat sampah, kondisi rumah dan tata letak rumah sudah 

digambarkan dengan baik. Siswa juga sudah mampu menggambarkan kondisi cuaca 

serta hewan yang ada di sekelilingya. 

 Siswa sudah mengenal pembagian kerja dalam keluarga, mampu bertanggung jawab 

terhadap tugasnya. Dapat disimpulkan bahwa siswa sudah mengenal lingkungan dan 

kondisi tempat tinggalnya dengan baik, serta mampu bersosialisasi dengan baik dalam 

lingkungan keluarga. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini siswa mampu berinteraksi dengan cukup baik dengan lingkungan 

sekitarnya. Siswa mampu mengenal tugasnya dengan cukup baik, sehingga siswa 

mengenal proses sosialisasi dan gotong-royong yang baik pada diri siswa.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

 Siswa mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga dengan baik. Siswa sudah 

mengenal aturan keluarga atau kesepakatan kerja dalam keluarga. Siswa didik 

membiasakan diri untuk melaksankan pekerjaan rumah sesuai dengan tugasnya. Proses 

pembiasaan siswa ini akan membentuk karakter siswa yang memiliki kerelaan untuk 

berkorban, solidaritas, tanggung jawab, dan proses berinteraksi dengan lingkungan 

dengan baik. 
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24. Karya Gambar ilustrasi  

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Pada gambar ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan siswa dapat 

menggambarkan kondisi rumah dengan belum lengkap, seperti: terdapat pagar, 

tanaman, kondisi rumah dan tata letak rumah belum digambarkan dengan baik. Siswa 

juga belum dapat menggambarkan kondisi cuaca yang ada di sekelilingnya. Dapat 

disimpulkan siswa sudah mengenal lingkungan dan kondisi tempat tinggalnya dengan 

baik. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

 Pada gambar ini proses sosialisasi belum diketahui.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Gambar 4.24. Karya  gambar ilustrasi dari Yola Marsha Agustina 
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Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam individu, keluarga, maupun 

masyarakat dengan baik. Sehingga proses pembentukan karakter siswa sama sekali 

belum nampak. 

 

25. Karya Gambar ilustrasi 25 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Gambar ilustrasi ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan siswa belum 

menggambarkan kondisi rumah dengan lengkap, seperti: terdapat pagar, tanaman, 

kondisi rumah dan tata letak rumah belum digambarkan dengan baik. Tetapi siswa 

juga sudah dapat menggambarkan kondisi cuaca yang ada di sekelilingnya, serta 

menunjukkan sarana transportasi yang dimiliki. Dapat disimpulkan siswa cukup 

mengenal lingkungan dan kondisi tempat tinggalnya dengan baik. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini proses sosialisasi belum diketahui karena yang tergambar hanya 

kondisi rumah. 

 

 

Gambar 4.25. Karya  gambar ilustrasi dari Livia Aprilia Nur Salima 
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c. Proses terjadinya sosialisasi: 

 Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam individu, keluarga, maupun 

masyarakat dengan baik. Sehingga proses pembentukan karakter siswa sama sekali 

belum nampak. 

26. Karya Gambar Ilustrasi 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Pada gambar ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan interaksi antara siswa 

dengan saudara untuk membersihkan halaman rumah. Siswa sudah dapat 

menggambarkan kondisi rumah dengan lengkap, seperti: terdapat alamat rumah, 

pagar, halaman yang asri, kondisi rumah dan tata letak rumah yang sudah 

digambarkan dengan baik. Siswa sudah dapat menggambarkan cuaca dan binatang-

binatang yang ada di sekelilingnya. Dapat disimpulkan siswa sudah mengenal 

lingkungan tempat tinggalnya dengan baik, mampu mendeskripsikan interaksi dalam 

lingkungan keluarga, mengenal kerjasama. 

 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Gambar 4.26. Karya  gambar ilustrasi dari Aliyya Nufaisah B 
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Pada gambar ini siswa mengenal pembagian kerja dalam lingkungan keluarga antar 

anggota keluarga. Siswa mengenal tugasnya dengan baik, sehingga terjadi kerjasama 

dan solidaritas keluarga dalam pembagian kerja. Siswa mengenal kasih sayang dan 

tanggung jawab antar anggota keluarga. Siswa mampu berinteraksi dengan baik 

dengan lingkungan keluarga. Siswa mengenal tanggung jawab sebagai anggota 

keluarga. Siswa mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga dengan baik. Siswa sudah 

mengenal aturan keluarga atau kesepakatan kerja dalam keluarga tapi belum mampu 

melukiskan interaksi dengan teman sebaya dan masyarakat. Siswa didik membiasakan 

diri untuk melaksanakan pekerjaan rumah sesuai dengan tugasnya. Proses pembiasaan 

siswa ini akan membentuk karakter siswa yang memiliki kerelaan untuk berkorban, 

tanggung jawab, dan proses berinteraksi dengan lingkungan dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Karya Gambar ilustrasi  



59 
 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Gambar ilustrasi ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan siswa 

menggambarkan kondisi rumah, seperti: terdapat pagar, tanaman, kondisi rumah dan 

tata letak rumah. Siswa juga menggambarkan kondisi cuaca yang ada di 

sekelilingnya. Dapat disimpulkan siswa sudah mengenal lingkungan dan kondisi 

tempat tinggalnya. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini proses sosialisasi belum diketahui.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam individu, keluarga, maupun 

masyarakat dengan baik. Sehingga proses pembentukan karakter siswa sama sekali 

belum nampak. 

 

28. Karya Gambar ilustrasi  

Gambar 4.27. Karya  gambar ilustrasi dari Intan 
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a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Pada gambar ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan interaksi antara siswa 

dengan saudara untuk membersihkan halaman rumah. Siswa menggambarkan kondisi 

rumah, seperti: terdapat pagar, halaman yang asri, kondisi rumah dan tata letak rumah 

yang sudah digambarkan dengan baik. Siswa sudah menggambarkan cuaca yang ada di 

sekelilingnya. Dapat disimpulkan siswa sudah mengenal lingkungan tempat tinggalnya 

dengan baik, mampu mendeskripsikan interaksi dalam lingkungan keluarga, mengenal 

kerjasama. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Siswa mengenal pembagian kerja dalam lingkungan keluarga antar anggota keluarga. 

Siswa mengenal tugasnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terjadi kerjasama dan 

solidaritas keluarga dalam pembagian kerja. Siswa mengenal kasih sayang dan 

tanggung jawab antar anggota keluarga. Siswa berupaya berinteraksi dengan 

lingkungan keluarga. Siswa mengenal tanggung jawab sebagai anggota keluarga.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa mengenal proses sosialisasi dalam keluarga dan aturan keluarga atau 

kesepakatan kerja dalam keluarga tapi belum mampu melukiskan interaksi dengan 

teman sebaya dan masyarakat. Siswa didik membiasakan diri untuk melaksanakan 

Gambar 4.28. Karya  gambar ilustrasi dari Faiz 
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pekerjaan rumah sesuai dengan tugasnya. Proses pembiasaan siswa ini akan membentuk 

karakter siswa yang memiliki kerelaan untuk berkorban, tanggung jawab, dan proses 

berinteraksi dengan lingkungan dengan baik. 

29. Karya Gambar ilustrasi  

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Pada gambar ilustrasi ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan interaksi 

siswa sedang membersihkan halaman rumah. Siswa menggambarkan kondisi rumah 

seperti: terdapat alamat rumah, pagar, halaman yang asri, kondisi rumah dan tata letak 

rumah yang digambarkan, serta investasi keluarga. Siswa mengenal pembagian kerja 

dalam keluarga. Siswa menggambarkan kondisi cuaca yang terjadi di lingkungan 

sekitarnya. Dapat disimpulkan siswa mengenal lingkungan tempat tinggalnya dan 

mendeskripsikan tanggung jawab dalam keluarga. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Siswa mengenal pembagian kerja dalam lingkungan keluarga. Siswa mengenal 

tugasnya sehingga terjadi tanggung jawab dan solidaritas keluarga dalam pembagian 

kerja.   

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Gambar 4.29. Karya  gambar ilustrasi dari Andrean 
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Siswa mengenal proses sosialisasi dalam keluarga dengan dan aturan keluarga atau 

kesepakatan kerja dalam keluarga. Siswa didik membiasakan diri untuk melaksanakan 

pekerjaan rumah sesuai dengan tugasnya. Proses pembiasaan siswa ini akan 

membentuk karakter siswa yang memiliki kerelaan untuk berkorban, solidaritas, 

tanggung jawab, dan proses berinteraksi dengan lingkungan dengan cukup maksimal. 

30. Karya gambar ilustrasi 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Pada gambar ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan interaksi antara siswa 

dengan saudara untuk membersihkan halaman rumah. Siswa menggambarkan kondisi 

rumah, seperti: terdapat alamat rumah, pagar, halaman yang asri, kondisi rumah dan 

tata letak rumah yang sudah digambarkan dengan baik. Siswa sudah menggambarkan 

cuaca yang ada di sekelilingnya. Dapat disimpulkan siswa mengenal lingkungan 

tempat tinggalnya, mampu mendeskripsikan interaksi dalam lingkungan keluarga, 

mengenal kerjasama. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Siswa mengenal pembagian kerja dalam lingkungan keluarga antar anggota keluarga. 

Siswa mengenal tugasnya dengan baik, sehingga terjadi kerjasama dan solidaritas 

keluarga dalam pembagian kerja. Siswa mengenal kasih sayang dan tanggung jawab 

Gambar 4.30. Karya  gambar ilustrasi dari Dhian 
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antar anggota keluarga. Siswa mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan 

keluarga. Siswa mengenal tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Siswa mampu 

berinteraksi dengan baik dengan lingkungan.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga dengan baik. Siswa sudah 

mengenal aturan keluarga atau kesepakatan kerja dalam keluarga tapi belum mampu 

melukiskan  interaksi dengan teman sebaya dan masyarakat. Siswa didik 

membiasakan diri untuk melaksakan pekerjaan rumah sesuai dengan tugasnya. Proses 

pembiasaan siswa ini akan membentuk karakter siswa yang memiliki kerelaan untuk 

berkorban, tanggung jawab, dan proses berinteraksi dengan lingkungan dengan baik. 

 

31. Karya Gambar ilustrasi ; 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Pada gambar ilustrasi ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan interaksi 

antara siswa dengan saudara untuk membersihkan halaman rumah. Siswa 

menggambarkan kondisi rumah, seperti: terdapat alamat rumah, pagar, halaman yang 

asri, kondisi rumah dan tata letak rumah yang sudah digambarkan dengan baik. Dapat 

disimpulkan siswa mengenal lingkungan tempat tinggalnya, mampu mendeskripsikan 

interaksi dalam lingkungan keluarga, mengenal kerjasama. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Gambar 4.31. Karya  gambar ilustrasi dari Nadia Ega Fredelia 
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Pada gambar ini siswa mengenal pembagian kerja dalam lingkungan keluarga antar 

anggota keluarga. Siswa mengenal tugasnya dengan baik, sehingga terjadi kerjasama 

dan solidaritas keluarga dalam pembagian kerja. Siswa mengenal kasih sayang dan 

tanggung jawab antar anggota keluarga. Siswa mampu berinteraksi dengan baik 

dengan lingkungan keluarga. Siswa mengenal tanggung jawab sebagai anggota 

keluarga. Siswa mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga dengan baik. Siswa sudah 

mengenal aturan keluarga atau kesepakatan kerja dalam keluarga tapi belum mampu 

melukiskan interaksi dengan teman sebaya dan masyarakat. Siswa didik membiasakan 

diri untuk melaksanakan pekerjaan rumah sesuai dengan tugasnya. Proses pembiasaan 

siswa ini akan membentuk karakter siswa yang memiliki kerelaan untuk berkorban, 

tanggung jawab, dan proses berinteraksi dengan lingkungan dengan baik. 

32. Gambar Karya ilustrasi 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Gambar ilustrasi di atas masih belum terwakilkan tentang sosialisasi terhahap 

lingkungan. Visualisasi gambar hanya berupa bentuk rumah dan pohon sekitar rumah. 

Unsur objek orang dalam beraktivitas sosialisasi belum nampak. Perbendaharaan 

objek pada gambar ilustrasi perlu ditambahkan aktivitas dalam menciptakan suasana 

bersosialisasi terhadap lingkungannya. Pada gambar ini terdapat unsur-unsur obyek 

Gambar 4.32. Karya  gambar ilustrasi dari Andika 
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yang menerangkan siswa menggambarkan kondisi rumah, seperti: terdapat tanaman, 

kondisi rumah dan tata letak rumah sudah digambarkan. Dapat disimpulkan siswa 

sudah mengenal lingkungan dan kondisi tempat tinggalnya dengan keterbatasan 

perbendaharaan objek yang kurang. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini proses sosialisasi belum diketahui.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam individu, keluarga, maupun 

masyarakat dengan baik. Sehingga proses pembentukan karakter siswa sama sekali 

belum nampak. 

33. Karya Gambar ilustrasi 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Gambar ilustrasi ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan interaksi siswa 

sedang membersihkan halaman rumah. Siswa sudah dapat menggambarkan kondisi 

rumah dengan lengkap, seperti: terdapat pagar, halaman yang asri, kondisi rumah dan 

tata letak rumah yang sudah digambarkan dengan baik, serta sarana transportasi 

keluarga. Siswa sudah mengenal pembagian kerja dalam keluarga. Siswa mampu 

Gambar 4.33. Karya  gambar ilustrasi dari Sahrul Imam Said 
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menggambarkan kondisi cuaca yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dapat 

disimpulkan siswa sudah mengenal lingkungan tempat tinggalnya dengan baik, mampu 

mendeskripsikan tanggung jawab dalam keluarga 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini siswa mengenal pembagian kerja dalam lingkungan keluarga. Siswa 

mengenal tugasnya dengan baik, sehingga terjadi tanggung jawab dan solidaritas 

keluarga dalam pembagian kerja. Siswa mampu berinteraksi dengan baik dengan 

lingkungan.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

 Siswa mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga dengan baik. Siswa sudah 

mengenal aturan keluarga atau kesepakatan kerja dalam keluarga. Siswa didik 

membiasakan diri untuk melaksanakan pekerjaan rumah sesuai dengan tugasnya. Proses 

pembiasaan siswa ini akan membentuk karakter siswa yang memiliki kerelaan untuk 

berkorban, solidaritas, tanggung jawab, dan proses berinteraksi dengan lingkungan 

dengan baik. 

34. Karya Gambar ilustrasi 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Unsur garis pada gambar ilustrasi lebih dominan dalam pembentukan objek digambar. 

Siswa dalam membuat karya gambar menekankan garis yang spontan dan ketegasan 

Gambar 4.34. Karya  gambar ilustrasi dari Nisa 
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mengekspresikan objek pada sosok orang terlihat jelas. Pada gambar ini terdapat 

unsur-unsur obyek yang menerangkan interaksi antara siswa dengan saudara untuk 

melakukan aktivitas di halaman rumah. Siswa menggambarkan kondisi rumah, 

seperti: terdapat rumah, pagar, halaman, kondisi rumah dan tata letak rumah yang 

sudah digambarkan, serta kondisi cuaca yang ada di sekitarnya. Dapat disimpulkan 

siswa mengenal lingkungan tempat tinggalnya dengan mendeskripsikan interaksi 

dalam lingkungan keluarga, mengenal kerjasama. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini siswa mengenal interaksi dalam lingkungan keluarga antar anggota 

keluarga. Siswa belum mengenal tugasnya dengan baik, sehingga belum diketahui 

kerjasama dan solidaritas keluarga dalam pembagian kerja. Siswa mengenal kasih 

sayang dan tanggung jawab antar anggota keluarga.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga dengan baik. Siswa sudah 

mampu melukiskan interaksi dengan teman sebaya dan masyarakat. Siswa didik 

membiasakan diri untuk melaksanakan pekerjaan rumah sesuai dengan tugasnya. 

Proses pembiasaan siswa ini akan membentuk karakter siswa yang memiliki kerelaan 

untuk berkorban, tanggung jawab, dan proses berinteraksi dengan lingkungan dengan 

baik. 

 

 

35. Karya Gambar ilustrasi 
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a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Unsur-unsur obyek pada gambar ilustrasi yang dibuat siswa menggambarkan kondisi 

rumah, seperti: terdapat tanaman, kondisi rumah dan tata letak rumah sudah 

digambarkan, serta siswa menggambarkan kondisi cuaca yang ada di sekitarnya. 

Dominasi unsur garis juga memenuhi karakter karya gambar tesebut. Garis lurus dan 

lengkung disesuaikan dengan perbentukan objek gambar ilustrasi tersebut. Dapat 

disimpulkan siswa sudah mengenal lingkungan dan kondisi tempat tinggalnya dengan 

penggabungan unsur-unsur garis sebagai perwujudan objek gambar. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

 Pada gambar ini proses sosialisasi belum diketahui.  

 

 

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam individu, keluarga, maupun 

masyarakat dengan baik. Sehingga proses pembentukan karakter siswa sama sekali 

belum nampak. 

36. Karya Gambar Ilustrasi  

Gambar 4.35. Karya  gambar ilustrasi dari Najwa 
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a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Pada gambar ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan siswa 

menggambarkan kondisi rumah, seperti: terdapat tanaman, kondisi rumah dan tata 

letak rumah sudah digambarkan dengan garis digores berulang-ulang. Karakter garis 

dibuat terkesan ragu-ragu atau tidak percaya diri. Siswa berusaha menggambarkan 

kondisi cuaca yang ada di sekitarnya serta alat transportasi digunakan keluarga. Dapat 

disimpulkan siswa sudah mengenal lingkungan dan kondisi tempat tinggalnya. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

 Pada gambar ini proses sosialisasi belum diketahui.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam individu, keluarga, maupun 

masyarakat dengan baik. Sehingga proses pembentukan karakter siswa sama sekali 

belum nampak. 

37. Karya Gambar Ilustrasi 

Gambar 4.36. Karya  gambar ilustrasi dari Bayu 
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a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Unsur garis yang terdapat pada karya gambar ilustrasi ini masih terkesan ragu-ragu. 

Penggunaan garis yang tidak tegas dan penempatan objek gambar diposisi 

menyamping ke kiri sehingga terkesan ruang yang kosong di sebelah kanan pada 

media gambar. Pada gambar ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan siswa 

menggambarkan kondisi rumah, seperti: terdapat adanya pohon, kondisi rumah dan 

tata letak rumah sudah digambarkan dengan baik. Dapat disimpulkan siswa sudah 

mengenal lingkungan dan kondisi tempat tinggalnya. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

 Pada gambar ini proses sosialisasi belum diketahui.  

 

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam individu, keluarga, maupun 

masyarakat dengan baik. Sehingga proses pembentukan karakter siswa sama sekali 

belum nampak. 

38. Karya Gambar Ilustrasi 

Gambar 4.37. Karya  gambar ilustrasi dari Theo 
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a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Pada gambar ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan interaksi antara siswa 

dengan saudara untuk membersihkan halaman rumah. Upaya siswa sudah cukup baik 

untuk menempatkan semua objek gambar pada proporsi media kertas gambar sesuai 

dengan keseimbangan simetris. Sedangkan proporsi ukuran objek belum dapat 

membedakan objek benda secara perspektif bentuk. Siswa menggambarkan kondisi 

rumah, seperti: terdapat halaman yang luas, kondisi rumah dan tata letak rumah yang 

sudah digambarkan. Dapat disimpulkan siswa mengenal lingkungan tempat 

tinggalnya dan mampu mendeskripsikan interaksi dalam lingkungan keluarga, 

mengenal kerjasama. 

 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini siswa mengenal pembagian kerja dalam lingkungan keluarga antar 

anggota keluarga. Siswa mengenal tugasnya dengan baik, sehingga terjadi kerjasama 

dan solidaritas keluarga dalam pembagian kerja. Siswa mengenal kasih sayang dan 

tanggung jawab antar anggota keluarga. Siswa mampu berinteraksi dengan baik 

dengan lingkungan keluarga. Siswa mengenal tanggung jawab sebagai anggota 

keluarga. Siswa mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Gambar 4.38. Karya  gambar ilustrasi dari Dimas 
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 Siswa mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga dengan baik. Siswa sudah 

mengenal aturan keluarga atau kesepakatan kerja dalam keluarga tapi belum mampu 

melukiskan interaksi dengan teman sebaya dan masyarakat. Siswa didik membiasakan 

diri untuk melakssiswaan pekerjaan rumah sesuai dengan tugasnya. Proses pembiasaan 

siswa ini akan membentuk karakter siswa yang memiliki kerelaan untuk berkorban, 

tanggung jawab, dan proses berinteraksi dengan lingkungan dengan baik. 

39. Karya Gambar Ilustrasi 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

 Penempatan objek-objek benda pada karya gambar, ada yang telah sesuai dengan 

prinsip-prinsip seni (balance). Kaidah-kaidah desain telah memenuhi ruang gambar 

dalam mengisi kekosongan media gambar. Peletakan bentuk rumah ditengah media 

kertas gambar dengan objek yang tertata dan dikelilingi pagar rumah serta penambahan 

tumbuh-tumbuhan. Ditambah lagi pemberian objek gambar berupa awan sebagai 

pelengkap unsur-unsur gambar. Pengosongan objek-objek gambar terjadi pada tepi 

atas kanan dan kiri sehingga gambar terkesan terfokus pada bagian tengah dari media 

kertas. Pada gambar ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan ayah, ibu dan 

siswa sedang membersihkan halaman rumah. Siswa menggambarkan kondisi rumah, 

seperti: ada pagar, tanaman hias, kondisi rumah dan tata letak rumah, serta kondisi 

cuaca sudah digambarkan. Dapat disimpulkan siswa sudah mengenal lingkungan 

tempat tinggalnya dengan cukup baik. 

Gambar 4.39. Karya  gambar ilustrasi dari Mikha 
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b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini siswa mengenal pembagian kerja dalam lingkungan keluarga antara 

ayah, ibu dan siswa dengan baik. Ayah melakssiswaan tugasnya menyiram tanaman, 

ibu menyapu halaman, dan siswa menyapu halaman, sehingga terjadi kerjasama dan 

solidaritas keluarga dalam pembagian kerja. Siswa mengenal kasih sayang dan 

tanggung jawab antar anggota keluarga. Siswa mampu berinteraksi dengan baik 

dengan lingkungan keluarga.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

 Siswa sudah mengenal sosialisasi dalam keluarga dengan baik. Siswa sudah 

mengenal interaksi sesama individu dalam keluarga, mengerti aturan keluarga atau 

kesepakatan kerja dalam keluarga. Siswa didik untuk bertanggung jawab dan 

membiasakan diri untuk melaksanakan pekerjaan rumah sesuai dengan tugasnya. 

Proses pembiasaan siswa ini akan membentuk karakter siswa yang memiliki 

kerjasama, solidaritas, jiwa sosial, kemampuan berinteraksi. 

40. Karya Gambar Ilustrasi 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Ekspresi gambar terlihat pada objek gambar awan dan matahari. Pada gambar ini 

terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan siswa menggambarkan kondisi rumah, 

seperti: terdapat pagar, tanaman, kondisi rumah dan tata letak rumah sudah 

digambarkan. Siswa juga menunjukkan kondisi cuaca di sekitar. Dapat disimpulkan 

Gambar 4.40. Karya  gambar ilustrasi dari Naila Rifda Rahmah 
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siswa sudah mengenal lingkungan dan kondisi tempat tinggalnya dengan objek 

kondisi rumah saja. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

 Pada gambar ini proses sosialisasi belum diketahui.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam individu, keluarga, maupun 

masyarakat dengan baik. Sehingga proses pembentukan karakter siswa sama sekali 

belum nampak. 

41 . Karya Gambar Ilustrasi 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Pengulangan perwujudan bentuk terjadi pada karya gambar ilustrasi yang dibuat. 

Bentuk objek matahari dan bunga terkesan mirip dan bentuk awan yang diualng-ulang 

perwujudannya. Kekosongan bentuk terjadi pada posisi bawah media kertas gambar 

dikarenakan siswa terfokus pada perbentukan rumah dan bentuk awan. Pada gambar 

ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan siswa menggambarkan kondisi 

rumah seperti: terdapat tanaman, kondisi rumah dan tata letak rumah sudah 

digambarkan. Siswa sudah mampu menunjukkan kondisi cuaca di sekitarnya. Dapat 

Gambar 4.41. Karya  gambar ilustrasi dari Ferawati Intan Juliana 
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disimpulkan siswa mengenal lingkungan dan kondisi tempat tinggalnya dengan cukup 

baik. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

 Pada gambar ini proses sosialisasi belum diketahui.  

 

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam individu, keluarga, maupun 

masyarakat dengan baik. Sehingga proses pembentukan karakter siswa sama sekali 

belum nampak. 

42. Karya Gambar Ilustrasi 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Pada gambar ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan siswa 

menggambarkan kondisi rumah seperti: terdapat tanaman, kondisi rumah dan tata letak 

rumah sudah digambarkan. Siswa menunjukkan kondisi cuaca di sekitarnya, serta alat 

transportasi yang digunakan di keluarganya. Dapat disimpulkan siswa sudah mengenal 

lingkungan dan kondisi tempat tinggalnya. 

Gambar 4.42. Karya  gambar ilustrasi dari Irza 
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b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

 Pada gambar ini proses sosialisasi belum diketahui.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam individu, keluarga, maupun 

masyarakat dengan baik. Sehingga proses pembentukan karakter siswa sama sekali 

belum nampak. 

43. Karya Gambar Ilustrasi 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

 Pada karya gambar ilustrasi ini juga terdapat penegasan unsur rupa berupa goresan 

garis yang mempunyai aksentuasi warna sebagai pelengkap bentuk objek di karya 

gambar. Maksud dari pemberian aksentuasi pada karya gambar ini, siswa mempunyai 

tujuan penegasan terhadap apa yang tergambar pada bentuk rumah dari bagian depan 

atas rumah berbentuk segitiga mempunyai kesan bahwa rumah tersebut sangat kokoh 

pada tiang depan atau ada warna yang membedakan dengan warna di rumah tersebut. 

Begitupula dengan jeruji pagar yang diberi garis tebal dengan goresan blok memiliki 

kesan pagar sangat kuat dan kokoh. Sedangkan pemberian objek gambar pada matahari 

dan awan yang didistorsikan dengan menyerupai manusia (mata, hidung dan mulut). 

Pemberian mata, hidung dan mulut dengan teknik gores blok tinta di gambar objek 

Gambar 4.43. Karya  gambar ilustrasi dari Yongki 
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matahari maupun awan sebagai peristiwa yang menyenagkan dan ceria untuk kegiatan 

bergotong royong serta bersih-bersih lingkungan rumah. Pada gambar ini terdapat 

unsur-unsur obyek yang menerangkan interaksi siswa sedang membersihkan halaman 

rumah. Siswa menggambarkan kondisi rumah seperti: terdapat alamat rumah, pagar, 

halaman yang asri, kondisi rumah dan tata letak rumah yang sudah digambarkan, 

kondisi cuaca di sekitarnya serta sarana transportasi keluarga. Siswa sudah mengenal 

pembagian kerja dalam keluarga. Siswa mampu menggambarkan kondisi cuaca yang 

terjadi di lingkungan sekitarnya. Dapat disimpulkan siswa sudah mengenal lingkungan 

tempat tinggalnya dan mampu mendeskripsikan tanggung jawab dalam keluarga 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini siswa mengenal pembagian kerja dalam lingkungan keluarga. Siswa 

mengenal tugasnya dengan baik, sehingga terjadi tanggung jawab dan solidaritas 

keluarga dalam pembagian kerja. Siswa mampu berinteraksi dengan baik dengan 

lingkungan.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa mampu mengenal proses sosialisasi dalam keluarga dengan baik. Siswa sudah 

mengenal aturan keluarga atau kesepakatan kerja dalam keluarga. Siswa didik 

membiasakan diri untuk melaksanakan pekerjaan rumah sesuai dengan tugasnya. 

Proses pembiasaan siswa ini akan membentuk karakter siswa yang memiliki kerelaan 

untuk berkorban, solidaritas, tanggung jawab, dan proses berinteraksi dengan 

lingkungan dengan baik. 

 

 

44. Karya Gambar Ilustrasi 
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a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Visualisasi terhadap unsur-unsur objek pada karya gambar ilustrasi terhadap pada 

sosok tiga orang yang saling berderet dengan pohon, tong sampah dan rumah. Gambar 

ilustrasi ini terkesan horizontal dan saling berjajar. Perbentukan objek gambar 

mengidentifikasikan siswa ingin memperlihatkan anggota keluarga dan sarana dari 

hunian yang ditempat tinggali. Tidak ada interaksi sosial namun dapat terwakilkan 

dengan keberadaan anggota keluarga. Pada gambar ilustrasi ini terdapat unsur-unsur 

obyek yang menerangkan ayah, ibu dan siswa sedang berada di halaman rumah. Siswa 

menggambarkan kondisi rumah, seperti: ada pohon, kondisi rumah dan tata letak 

rumah, serta kondisi cuaca sudah digambarkan.  

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

 Pada gambar ini siswa mengenal interaksi dalam lingkungan keluarga antara ayah, ibu 

dan siswa dengan baik. Siswa mengenal kasih sayang dan tanggung jawab antar 

anggota keluarga. Siswa mampu berinteraksi dengan baik dengan anggota keluarga 

namun belum terdapat aktivitas dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. 

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa sudah mengenal sosialisasi dalam keluarga. Siswa sudah mengenal interaksi 

sesama individu dalam keluarga. Proses pembiasaan siswa ini akan membentuk karakter 

siswa yang memiliki kerjasama, solidaritas, mandiri dan kemampuan berinteraksi. 

Gambar 4.44. Karya  gambar ilustrasi dari Kartika 
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45. Karya Gambar Ilustrasi 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

Pada gambar ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan ayah dan siswa 

sedang membersihkan halaman rumah. Siswa sudah dapat menggambarkan kondisi 

rumah dengan lengkap, seperti: ada pagar, tanaman hias, kondisi rumah dan tata letak 

rumah, serta kondisi cuaca sudah digambarkan dengan baik. Dapat disimpulkan siswa 

sudah mengenal lingkungan tempat tinggalnya dengan baik. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

Pada gambar ini siswa mengenal pembagian kerja dalam lingkungan keluarga antara 

ayah dan siswa dengan baik. Ayah melakssiswaan tugasnya dan siswa menyiram 

tanaman, sehingga terjadi kerjasama dan solidaritas keluarga dalam pembagian kerja. 

Siswa mengenal kasih sayang dan tanggung jawab antar anggota keluarga. Siswa 

mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan keluarga.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

Siswa sudah mengenal sosialisasi dalam keluarga dengan baik. Siswa sudah mengenal 

interaksi sesama individu dalam keluarga, mengerti aturan keluarga atau kesepakatan 

kerja dalam keluarga. Siswa didik untuk bertanggung jawab dan membiasakan diri 

untuk melakssiswaan pekerjaan rumah sesuai dengan tugasnya. Proses pembiasaan 

Gambar 4.45. Karya  gambar ilustrasi dari Dea 
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siswa ini akan membentuk karakter siswa yang memiliki kerjasama, solidaritas, jiwa 

sosial, kemampuan berinteraksi. 

46. Karya Gambar Ilustrasi 

 

 

a. Unsur-unsur interaksi obyek pada karya: 

 Pada gambar ini terdapat unsur-unsur obyek yang menerangkan siswa dapat 

menggambarkan kondisi rumah dengan lengkap, seperti: terdapat pagar, tanaman, 

kondisi rumah dan tata letak rumah sudah digambarkan dengan baik. Siswa sudah 

mampu menunjukkan kondisi cuaca di sekitarnya. Dapat disimpulkan siswa sudah 

mengenal lingkungan dan kondisi tempat tinggalnya dengan baik. 

b. Nilai dan norma sosialisasi yang tercermin pada karya siswa: 

 Pada gambar ini proses sosialisasi belum diketahui.  

c. Proses terjadinya sosialisasi: 

 Siswa belum mampu mengenal proses sosialisasi dalam individu, keluarga, maupun 

masyarakat dengan baik. Sehingga proses pembentukan karakter siswa sama sekali 

belum nampak. 

C. Kemampuan Siswa Memvisualisasikan Karya Gambar Ilustrasi dalam Sosialisasi 

terhadap Individu, Masyarakat dan lingkungannya. 

Gambar 4.46. Karya  gambar ilustrasi dari Felly 
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  Berdasarkan hasil karya siswa kelas I SD 1 Purwosari Kecamatan Kota 

Kabupaten Kudus, bentuk mendiskripsikan sosialisasi melalui gambar ilustrasi benda-

benda sekitar maupun peristiwa di lingkungan sekitarnya bervariatif serta mempunyai 

kesamaan. 

Perbedaan yang terdapat pada karya gambar ilustrasi siswa kelas I SD 1 

Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus terdapat pada perbentukan rumah 

masing-masing yang telah dibuat dalam karya gambar. Masing-masing bentuk rumah 

dalam karya gambar ilustrasi mengalami kemiripan dengan tipologi gambar anak pada 

kelas 1 SD yaitu masa bagan dan realism awal. Objek yang menggambarkan kondisi 

lingkungan siswa seperti pagar, awan dan benda-benda yang melengkapi 

perbendaharaan lingkungan siswa terjadi perbedaan dari karakter garis serta bentuk 

bervariatif. Terdapat tingkat spontanitas dalam mengekspresikan unsur-unsur rupa pada 

karya gambar ilustrasi. 

Kemampuan siswa kelas I SD 1 Purworsari Kecamatan Kota Kabupaten 

Kudus ditinjau dari materi sosialisasi terhadap lingkungannya memiliki pemahaman 

yang berdasarkan nilai-nilai dan norma serta proses bersosialisasi siswa terhadap 

lingkungan sekitarnya sesuai tingkat sensitivitas dari pengamatan. Nilai-nilai dan norma 

sosialisasi yang terdapat pada karya gambar ilustrasi siswa kelas I SD 1 Purwosari 

Kecamatan Kota Kabupaten Kudus berdasarkan hasil analisis peneliti terdapat 15 karya 

yang belum diketahui makna penciptaan ide serta gagasan karya. Sedangkan karya 

gambar ilustrasi yang sudah diketahui makna nilai-nilai dan norma sosialisasi siswa 

terhadap lingkungannya masing-masing terdiri dari 31 karya. Jadi dapat disimpulkan 

70% hasil karya gambar ilustrasi siswa kelas I SD 1 Purwosari Kecamatan Kota 

Kabupaten Kudus memiliki tingkat interaksi dalam bersosialisasi di lingkungan  

keluarga, teman sebaya dan masyarakat sudah dikenal dengan baik. 

Perbendaharaan unsur-unsur objek dalam membuat tema sosialisasi memiliki 

jumlah 18 yang lengkap dan 28 karya yang belum lengkap dari 46 karya yang telah 

terkumpul. Jadi dapat disimpulkan 55 % hasil karya gambar ilustrasi siswa kelas I SD 1 

Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus belum  memiliki kreatifitas dalam objek 

gambar atau dengan kata lain perlu pelatihan menggambar secara khusus. 

 


