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SARI 
Kurniawati, Dwi W. 2011. Pembelajaran Seni Rupa di SD: Studi Eksploratif 

Pemanfaatan Grajen Warna sebagai Media Pengembangan Kreativitas 
dalam Berkarya Seni Membentuk. bagi Siswa Kelas 5 SDN Jepon 2 
Blora. Skripsi. Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs, Triyanto, M.A., pembimbing II: 
Drs. Syakir, M.Sn. i- xviii, 150 hal. 

 
Kata kunci: Pembelajaran, Seni membentuk, Media, Grajen, Kreativitas. 
 

Salah satu jenis kegiatan yang diperkirakan dapat mengembangkan 
kreativitas anak adalah kegiatan berkarya seni membentuk. Untuk menghasilkan 
karya seni membentuk tersebut diperlukan suatu media. Melalui sebuah eksplorasi 
media, maka dihasilkan grajen warna yang bisa diterapkan sebagai media 
berkarya seni membentuk yang dapat dibuat sendiri dengan cara yang cukup 
sederhana.  

Penelitian ini mengangkat empat permasalahan, yaitu: (1) bagaimana proses 
pembuatan grajen warna sebagai media untuk anak dalam berkarya seni 
membentuk?, (2) bagaimana cara pemanfaatan grajen warna sebagai media  
berkarya seni membentuk bagi siswa kelas 5 SD N Jepon 2?, (3) bagaimana hasil 
kreativitas siswa tersebut dalam pembelajaran seni membentuk dengan 
menggunakan grajen warna?, (4) kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam 
pelaksanaan pembelajaran seni membentuk pada siswa kelas 5 SDN Jepon 2 
melalui pemanfaatan grajen warna tersebut? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan melalui 
pengamatan terkendali. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara, dan studi dokumenter. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, 
penyajian data dan verifikasi.  

Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (1)pengungkapan ide 
para siswa untuk menampilkan karya dengan grajen warna menarik dan 
bervariasi, (2)teknik yang diterapkan dalam membuat tiga jenis karya bervariasi, 
(3)unsur yang ditampilkan dalam membuat bermacam karya tersebut bervariasi 
yang terdiri dari pemilihan bentuk objek karya, pengaturan warna dan 
pembentukan tekstur yang baik, (4)selama proses berkarya, siswa menunjukkan 
tingkat produktivitas yang tinggi, (5)hasil karya siswa pada umumnya dikerjakan 
dengan teknik sederhana, (6) media grajen warna ini dapat meningkatkan 
kreativitas siswa dalam berkarya seni membentuk dengan kriteria nilai yang baik 
mencapai nilai 8.  

Saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: (1)guru seni rupa 
hendaknya menggunakan grajen warna ini sebagai media berkarya seni 
membentuk dalam pembelajaran seni rupa, agar kreativitas siswa dalam berkarya 
seni membentuk dapat berkembang, serta siswa dapat memiliki keterampilan 
vokasional, (2)para pakar atau praktisi pendidikan seni rupa perlu melakukan 
penelitian serupa dengan mengembangkan media grajen warna untuk 
memperkaya inovasi dalam pembelajaran. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

Kebutuhan akan kreativitas sangatlah terasa jika ditinjau dari aspek 

kehidupan manapun (Munandar: 2002: 6). Apalagi pada zaman modern dengan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang secara pesat seperti saat ini, 

tiap individu harus bisa menghadapi berbagai tantangan, baik dalam bidang 

ekonomi, kesehatan, politik, maupun dalam bidang sosial dan budaya secara 

kreatif, dengan sikap yang bijaksana agar tantangan-tantangan tersebut dapat 

terselesaikan. Tanpa dibekali kemampuan akan kreativitas, dimungkinkan 

individu akan tertinggal oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan dikhawatirkan 

selalu berada pada masalah yang terasa sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, 

pengembangan kreativitas sebaiknya diterapkan sejak usia dini, melalui berbagai 

macam kegiatan.  

Salah satu jenis kegiatan yang diperkirakan dapat menjadi sarana untuk 

mengembangkan kreativitas anak adalah melalui kegiatan berkarya seni rupa. 

Pernyataan ini dilandasi oleh apa yang dinyatakan Salam (2001: 18) bahwa 

pengalaman berkarya seni rupa dapat mengembangkan potensi kreatif anak, 

karena ekspresi melalui seni rupa menghasilkan suatu produk yang memiliki 

susunan artistik dari elemen-elemen visual seperti warna, tekstur, volume dan 

ruang. Selain itu, melalui pengalaman berkarya seni rupa, imajinasi anak bisa 

berkembang sehingga anak dapat mengembangkan ide-ide baru yang kreatif. 
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Dalam dunia anak, kegiatan berkarya seni rupa merupakan media untuk 

mengembangkan potensi jiwa dalam pengembangan diri. Pengalaman bersenirupa 

merupakan bagian dari kehidupan anak. Melalui pengalaman bersenirupa, anak 

mengenal olah pikir dan olah rasa sebagai perluasan lahan bermain yang harmonis 

(Affandi 2004: 2). 

Pendidikan seni pada jenjang sekolah dasar tertuang pada pelajaran seni 

budaya dan keterampilan. Pada mata pelajaran seni rupa, siswa sekolah dasar 

dididik untuk menggali kreativitas dalam berkesenian seperti mengapresasi karya 

seni rupa dan berkarya seni rupa, salah satunya adalah kreativitas dalam berkarya 

dan berimajinasi (Depdiknas dalam Sobandi 2008: 7). Sasaran pokok pendidikan 

seni rupa ialah membina dan mengembangkan daya cipta anak-anak dengan jalan 

menyalurkan  idenya, imajinasinya, serta fantasinya melalui auto aktivitas dalam 

mengungkapkan perasaan dalam bentuk yang kreatif (Garha dan Idris 1978: 8).  

Kreativitas dalam berkarya merupakan hal utama yang perlu ditekankan 

dalam pembelajaran seni rupa anak. Anak yang kreatif adalah anak yang mampu 

mengembangkan suatu ide-ide baru berdasarkan imajinasinya dan kepekaannya 

terhadap lingkungan sekitarnya. Kreativitas anak dalam berkarya seni rupa dapat 

dirangsang melalui suatu bimbingan yang tepat oleh orang-orang di sekitarnya. 

Selain itu, kreativitas anak juga dapat dikembangkan melalui media yang 

digunakan dalam berkarya. Dengan menggunakan media yang sederhana, anak 

yang kreatif akan mampu menciptakan karya yang inovatif. Media sederhana 

adalah media yang tergolong bahan limbah, bahan alam, serta media yang dapat 

dibuat sendiri dengan bahan-bahan yang mudah didapat (Garha 1983: 40).  
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Selama ini, kreativitas anak dalam berkarya seni rupa cenderung masih 

terkekang dan terhambat karena keterbatasan media. Umumnya media yang 

dipakai merupakan media yang sudah umum digunakan seperti media untuk 

menggambar antara lain pastel atau krayon, pensil warna dan cat air, plastisin 

untuk membuat patung, dan sebagainya. Untuk menghasilkan suatu karya yang 

bagus, media tersebut tentu juga memiliki kualitas yang bagus pula, sedangkan 

media dengan kualitas yang bagus ini memiliki harga yang cukup mahal, dan 

tidak semua orang tua anak sanggup untuk membelinya. Misalnya, untuk 

membuat karya patung atau karya tiga dimensi lainnya dengan menggunakan clay 

dengan harga yang cukup mahal, pada umumnya tidak semua anak bisa 

memilikinya.  

Selain karena harganya yang mahal, dengan media yang sudah umum 

digunakan, hasil karya anak cenderung monoton dan hampir seragam, sehingga 

kreativitas anak untuk mengolah media agar menghasilkan karya yang inovatif 

kurang berkembang. Selain itu, dimungkinkan anak akan merasa bosan dengan 

menggunakan media yang sudah sering digunakan. 

Dalam pelaksanaan pembelajarannya, guru seni rupa yang ada di beberapa 

sekolah dasar kemungkinan masih kurang menguasai berbagai pemanfaatan media 

yang akan digunakan anak untuk berkarya. Bahkan mungkin pembelajaran seni 

rupa di kelas sering terhambat karena guru berpikir bahwa tanpa adanya media 

yang sudah umum digunakan seperti krayon, cat air, pensil warna, clay dan 

plastisin, pembelajaran tidak dapat berlangsung. Padahal banyak benda-benda di 

sekitar lingkungan yang bisa dimanfaatkan sebagai media berkarya seni rupa.  
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Dugaan tersebut dimungkinkan karena beberapa guru seni rupa yang ada 

bukan merupakan lulusan dari program studi seni rupa. Ismiyanto (2009: 1) 

menyatakan bahwa para guru SD yang note bene sebagai guru kelas, 

berkewajiban mengampu seluruh mata pelajaran. Oleh karena itu, guru ini 

biasanya ditugaskan untuk mengisi mata pelajaran seni budaya dan keterampilan 

karena tidak tersedianya guru seni di sekolah tersebut.  

Akhir-akhir ini, perkembangan kemampuan seni rupa anak lebih 

difokuskan pada kemampuan menggambar, sementara kemampuan anak 

menciptakan karya seni membentuk masih terabaikan (Salam 2001: 43). Hal ini 

dimungkinkan karena media yang sering digunakan sebagai bahan pembelajaran 

membentuk berupa tanah liat, secara teknis sulit untuk dilakukan terutama dalam 

pengangkutan dan penyimpanan nya dalam jumlah yang besar. Selain itu, untuk 

mendapatkan kualitas tanah liat yang baik juga membutuhkan proses yang cukup 

lama, sedangkan media membentuk lain berupa plastisin atau clay memiliki harga 

yang relatif mahal. 

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan tersebut, kiranya 

diperlukan suatu alternatif pemanfaatan media yang bisa diaplikasikan sebagai 

pengembangan kreativitas anak dalam berkarya seni rupa, khususnya dalam 

kegiatan membentuk. Alternatif pemanfaatan media yang dimaksudkan di sini 

adalah media yang tidak mahal, mudah diperoleh, sehingga semua kalangan 

ekonomi orang tua anak sanggup untuk mendapatkannya. Selain itu, media yang 

digunakan juga fleksibel, bisa diterapkan dalam berbagai karya, unik, dan 

memberikan daya tarik kepada anak, sehingga anak menjadi senang saat berkarya 
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dan memberikan hasil yang memuaskan. Dengan demikian, karya yang bagus 

tidak hanya dimiliki oleh anak-anak yang kaya saja, melainkan anak di pelosok 

desa pun dapat menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif.  

Alternatif media yang ditawarkan untuk berkarya seni membentuk pada 

penelitian ini adalah grajen kayu atau dalam bahasa Indonesia disebut serbuk 

kayu. Selain mudah didapat karena merupakan limbah, jika dilihat dari segi 

visualnya, grajen juga memiliki nilai artistik yang perlu diperhitungkan. 

Karakterisitk dari grajen ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu karya 

seni yang unik, sehingga tidak monoton seperti pada penggunaan media yang 

sudah umum digunakan.  

Grajen merupakan limbah hasil penggergajian dari kayu. Biasanya grajen 

banyak terdapat di lokasi perindustrian kerajinan kayu. Saat ini industri kerajinan 

kayu di Indonesia sudah banyak berkembang. Selain Kabupaten Jepara yang 

sudah sejak dulu merupakan daerah perajin kayu, saat ini salah satu wilayah 

kabupaten lain seperti  Kabupaten Blora juga menjadi daerah perindustrian 

kerajinan kayu yang menghasilkan antara lain kerajinan meubeler dan patung ukir 

kayu. 

Lokasi sentra perindustrian kerajinan kayu di Kabupaten Blora terletak di 

Dukuh Ngawen, Kecamatan Jepon. Wilayah ini sudah diresmikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Blora menjadi sentra industri kerajinan kayu yang ada di 

Blora. Banyak warga mulai membuka usaha ini yang dilakukan di rumah masing-

masing dan di showroom yang sudah disediakan khusus oleh pemerintah 

setempat. Oleh karena itu, di lokasi sentra industri kerajinan kayu ini banyak 
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terdapat limbah kayu seperti grajen kayu. Meskipun warga sudah tidak asing lagi 

dengan limbah ini, akan tetapi sampai saat ini belum ada perlakuan yang lebih 

bermanfaat terhadap keberadaan grajen. Grajen yang ada hanya dimanfaatkan 

oleh penduduk sekitar sebagai bahan bakar saja, misal untuk bahan bakar 

memasak. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada mata pelajaran 

seni budaya dan keterampilan dijelaskan bahwa dalam pembelajaran seni rupa, 

guru diberi kewenangan untuk mengembangkan materi pembelajaran sesuai 

dengan potensi daerah setempat. Seperti yang dinyatakan dalam “Kajian 

Kebijakan Kurikulum Seni Budaya” oleh Badan Penelitian dan Pengembangan 

Departemen Pendidikan Nasional (2007: 17) bahwa pada hakikatnya mata 

pelajaran seni budaya di tingkat pendidikan dasar dan menengah sangatlah 

kontekstual, karenanya para pendidik seni harus memiliki wawasan yang baik 

tentang eksistensi seni budaya yang hidup dalam konteks lingkungan daerah 

setempat, sehingga pendidik seni dapat memenuhi standar isi “Memanfaatkan 

lingkungan untuk kegiatan apresiasi dan kreasi seni”. Potensi lingkungan daerah 

setempat  ini dimaknai sebagai lingkungan alam, sosial, dan budaya, serta sarana 

dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran. Lingkungan dan 

sarana-sarana yang mendukung sangat berpengaruh terhadap tujuan dan hasil 

pembelajaran. Oleh karena itu, guru seni rupa harus memberikan materi 

pembelajaran yang sesuai dengan potensi wilayah tempat pembelajaran yang 

bersangkutan. 
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Berdasarkan itulah, maka peneliti memilih SDN Jepon 2 yang terletak di 

lokasi sentra industri kerajinan kayu di Kabupaten Blora sebagai lokasi penelitian. 

Keberadaan kerajinan kayu yang menghasilkan limbah kayu berupa serbuk kayu 

atau grajen harus dimanfaatkan sebagai media pembelajaran berkarya seni rupa 

yang diharapkan bisa mengembangkan kreativitas  siswa dalam berkarya seni 

membentuk. Dengan demikian, kompetensi pemanfaatan lingkungan setempat 

sebagai sarana untuk kegiatan berkreasi seni dapat tercapai. 

Dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan seni rupa, grajen belum 

begitu dimanfaatkan sepenuhnya. Mungkin hanya beberapa pendidik seni yang 

telah memanfaatkannya, salah satunya yaitu Garha (1983: 40) dalam tulisannya 

menyatakan bahwa serbuk gergaji yang halus dapat dicampur dengan perekat 

tepung singkong, bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat boneka. Namun 

demikain, jika dilihat dari formulasinya, serbuk gergaji ini dirasa masih memiliki 

kekurangan. Selain karena bahan perekatnya hanya berupa tepung singkong yang 

sekiranya kurang kuat dan dapat menimbulkan bau kurang sedap setelah beberapa 

hari, serbuk gergaji ini mungkin juga kurang begitu menarik karena hanya 

berwarna cokelat saja. Akibatnya hasil-hasil karya tersebut masih terlihat seragam 

dengan warna grajen aslinya. Dalam konteks kegiatan anak dalam berkaraya seni 

rupa, maka grajen bisa diolah dengan pemberian berbagai macam warna dan 

formulasi tertentu, agar grajen yang digunakan sebagai media berkarya bisa 

menarik perhatian anak dan bisa menjadi alternatif media warna yang sudah 

umum digunakan.  
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Grajen warna ini merupakan bahan lunak yang dapat digunakan untuk 

membuat karya seni membentuk. Keistimewaan media ini yaitu terdapat warna-

warna yang dapat dipilih dan diterapkan secara langsung dengan keterampilan 

teknik memijit, memilin, menekan, menempel dan sebagianya dengan 

menggunakan jari atau bisa dibantu dengan peralatan lain yang dapat menarik 

perhatian anak, sekaligus dapat merangsang gerak motorik dan sensibilitas anak.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti berkeinginan untuk mencoba 

memanfaatkan grajen sebagai media alternatif berkarya seni membentuk yang 

diolah menjadi grajen warna, yang diharapkan mampu mengembangkan 

kreativitas  siswa kelas 5 SDN Jepon 2 dalam berkarya seni membentuk. 

 

Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimana proses pembuatan grajen warna sebagai media untuk anak dalam 

berkarya seni membentuk? 

2) Bagaimana cara pemanfaatan grajen warna sebagai media berkarya seni 

membentuk bagi siswa kelas 5 SDN Jepon 2? 

3) Bagaimana hasil kreativitas siswa tersebut dalam pembelajaran seni 

membentuk dengan menggunakan grajen warna? 

4) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran seni 

membentuk pada siswa kelas 5 SDN Jepon 2 melalui pemanfaatan grajen 

warna tersebut? 

Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Mengetahui proses pembuatan grajen warna sebagai media untuk anak dalam 

berkarya seni membentuk. 

2) Mengetahui dan menjelaskan cara pemanfaatan grajen warna sebagai media 

berkarya seni membentuk bagi siswa kelas 5 SDN Jepon 2. 

3) Menganalisis hasil pemanfaatan grajen warna sebagai media pengembangan 

kreativitas berkarya seni membentuk bagi siswa kelas 5 SDN Jepon 2. 

4) Mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pembelajaran seni membentuk di SDN Jepon 2 dengan 

pemanfaatan grajen warna.  

 

Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara praktis 

maupun teoretis. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1) Bagi guru, penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan 

dalam mengeksplorasi media alternatif yang dapat menunjang kegiatan 

berkarya pada pembelajaran seni rupa dan dapat menciptakan kegiatan belajar 

mengajar Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) yang menarik dan 

menyenangkan. 

2) Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat memberi gambaran tentang pentingnya 

pengembangan media berkarya. 

3) Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan siswa dalam 

memanfaatkan limbah grajen sebagai media berkarya seni membentuk. 
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4) Bagi sekolah, penelitian ini akan memberi sumbangan dokumentasi tentang 

pemanfaatan media alternatif berkarya seni membentuk. 

Secara teoretis, hasil penelitan ini diharapkan dapat memberi masukan dan 

kontribusi secara konseptual tentang pengembangan media alternatif dalam 

berkarya seni rupa, dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta 

tolok ukur kajian lebih lanjut. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORETIS 

 

2.1  Konsep Seni Rupa 

2.1.1 Pengertian Seni Rupa 

Seni selalu berkembang sejak dahulu hingga sekarang. Konsep tentang seni 

rupa pun selalu mengalami perkembangan. Banyak para pakar seni yang 

mendefinisikan tentang pengertian seni. Akan tetapi menurut Soedarso (1990: 1) 

definisi yang paling bersahaja dan sering terdengar yaitu, seni adalah segala 

macam keindahan yang diciptakan manusia. Maka menurut definisi ini, seni 

adalah suatu produk keindahan, suatu usaha manusia untuk menciptakan yang 

indah dan dapat menimbulkan kenikmatan.  

Seiring dengan perkembangan zaman, Thomas Munro ( dalam Soedarso 

1990: 5) mendefinisikan bahwa seni adalah alat buatan manusia untuk 

menimbulkan efek-efek psikologis atas manusia lain yang melihatnya. Jadi 

menurut Thomas Munro, seni tidak hanya diciptakan untuk sesuatu yang indah 

saja, melainkan segala bentuk ungkapan pengalaman batin seseorang yang 

dikomunikasikan dan disajikan secara menarik sehingga merangsang timbulnya 

pengalaman batin pula pada manusia lain yang menghayatinya. Definisi ini 

berlaku untuk segala bidang seni. 

Seni rupa adalah salah satu bagian dari seni. Seni rupa merupakan salah 

satu cabang seni yang pengamatannya melalui indra mata, sebab seni rupa adalah 
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seni yang manifestasinya kasat mata (Bastomi 1985: 25). Selain dapat dilihat, 

karya seni rupa juga dapat diraba wujud dan bentuknya. Dengan mengamati dan 

meraba, sebuah karya seni rupa dapat dinikmati keindahannya. 

Meskipun konsep tentang seni rupa selalu berkembang sejak dahulu hingga 

sekarang, akan tetapi terdapat beberapa komponen yang tidak dapat ditinggalkan 

dalam mengamati sebuah karya seni rupa. Komponen ini yaitu unsur dan prinsip seni 

rupa. Menurut Bahari, N ( 2008: 98 ), unsur seni rupa yaitu terdiri dari garis, bidang, 

warna, tekstur, ruang dan gelap terang (cahaya dan bayang-bayang). Sedangkan 

prinsip-prinsip seni rupa yaitu kesatuan, keseimbangan, proporsi, irama dan dominasi 

(Sanyoto,S 2005 dalam http://formatmasadepan.forumotion.net/t17-prinsip-prinsip-

dasar-seni-rupa, diakses tanggal 28/6/2011). 

Dari perpaduan penciptaan karya melalui unsur dan prinsip seni rupa tersebut, 

maka dihasilkan berbagai macam karya seni rupa yang dapat diklasifikasikan 

berdasarkan  perwujudannya dan fungsinya. Menurut Garha dan Bongsoe (1975: 14) 

berdasarkan perwujudannya, karya seni rupa terdiri dari dari jenis yaitu: 

1) Karya seni rupa dua dimensi.  

Karya seni rupa dua dimensi merupakan karya seni rupa yang diwujudkan 

dalam bidang datar yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Contoh karya 

seni rupa dua dimensi antara lain lukisan, gambar, sketsa, grafis. 

2) Karya seni rupa tiga dimensi. 

Karya seni rupa tiga dimensi merupakan karya seni rupa yang diwujudkan 

ke dalam bentuk yang memiliki volume yang mempunyai ukuran panjang, lebar 

dan tinggi. Contoh karya seni rupa tiga dimensi antara lain patung, keramik, karya 

instalasi. 
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Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa terdiri dari karya seni rupa murni, 

seni terapan atau desain dan kriya ( Bahari, N 2008: 81).  

1) Karya seni murni merupakan karya seni rupa yang diciptakan khusus untuk 

mengkomunikasikan nilai-nilai estetis dari karya seni itu sendiri. Secara garis 

besar, seni murni dapat dibagi menjadi seni lukis, gambar, patung dan grafis. 

2) Karya seni terapan atau desain merupakan sebuah karya seni rancangan yang 

dapat diterapkan. Karya desain ini dapat dibagi menjadi desain interior, desain 

arsitektur, desain tekstil, desain grafis, dan desain produk industri.  

3) Karya seni kriya dapat disebut juga sebagai karya kerajinan yang mempunyai 

ciri khas yang unik. Karya seni kriya biasanya dibagi berdasarkan alat dan 

teknik pembuatannya, misal kriya kayu dengan teknik pahat atau ukir, kriya 

rotan dengan teknik ikat dan anyam, dan sebagainya.   

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seni rupa 

merupakan sebuah cabang seni yang dapat diamati dengan indera mata dan 

dirasakan dengan rabaan, yang dapat diklasifikaskan berdasarkan perwujudan dan 

fungsinya, yang digunakan seseorang sebagai media untuk mengungkapkan 

perasaannya yang disajikan secara menarik, sehingga merangsang timbulnya 

pengalaman batin pada manusia lain yang menghayatinya dengan memperhatikan 

unsur dan prinsip seni rupa.  

2.1.2 Unsur-unsur Seni Rupa 

Pada uraian sebelumnya dijelaskan bahwa unsur seni rupa merupakan salah 

satu komponen pokok yang harus diperhatikan dalam sebuah pengamatan dan 

penilaian karya seni rupa. Berbagai macam unsur-unsur seni rupa menurut Bahari, 

N (2008: 98) juga telah disinggung pada uraian di atas yang terdiri dari: 
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1) Garis 

Garis merupakan unsur yang paling elementer di bidang Seni Rupa. Garis 

adalah hubungan dua buah titik atau jejak titik-titik yang bersambungan atau 

berdempetan. Arah garis dapat menimbulkan garis lurus, garis lengkung, garis 

zig-zag, serta dapat berposisi tegak, datar, dan melintang. Selain itu, garis dapat 

melahirkan bentuk sekaligus tekstur, nada, nuansa, ruang dan volume tertentu, 

sehingga dapat melahirkan karakter khusus atau perwatakan dari seseorang.  

2) Bidang 

Bidang adalah suatu bentuk yang sekelilingnya dibatasi oleh garis. Secara 

umum, terdapat dua jenis bidang yaitu bidang geometris dan organis. Bidang 

geometris merupakan bidang yang beraturan antara lain lingkaran, segi empat, 

segi tiga, dan segi-segi lainnya. Bidang organis merupakan bidang bebas yang 

terdiri dari aneka macam bentuk yang tidak terbatas.  

3) Warna 

Warna adalah gelombang cahaya dengan frekuensi yang dapat 

mempengaruhi penglihatan. Warna merupakan unsur rupa yang memberikan 

nusansa bagi terciptanya karya seni. Dengan warna dapat ditampilkan karya seni 

rupa yang menarik dan menyenangkan. Melalui berbagai kajian dan eksperimen, 

jenis warna diklasifikasi ke dalam jenis warna primer, warna sekunder dan warna 

tersier. Warna primer adalah warna yang tidak diperoleh dari pencampuran warna 

lain, biasanya juga disebut sebagai warna pokok atau dengan kata lain warna yang 

terbebas dari unsur warna-warna lain, yaitu (merah, kuning, biru). Warna sekunder 

adalah pencampuran dari dua warna primer, misalnya warna biru campur warna 
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kuning menjadi warna hijau. Warna  tersier adalah pencampuran dari dua warna 

sekunder, misal warna orange campur hijau menjadi orange kehijauan. 

 Warna juga memiliki tiga dimensi dasar yaitu hue, value dan intensity. Hue 

adalah gelombang khusus dalam spektrum dan warna tertentu. Misalnya spektrum 

warna merah disebut hue merah. Bastomi (1985: 38) juga menjelaskan bahwa hue 

merupakan kualitas warna untuk menyebutkan warna-warna primer. Value adalah 

nuansa yang terdapat pada warna seperti nuansa cerah atau gelap. Intensity adalah 

kemurnian dari hue warna yang menunjukkan tingkat kekuatan warna.  

4) Tekstur 

Tekstur adalah sifat atau kualitas nilai raba dari suatu permukaan. Oleh 

karena itu tekstur bisa halus, licin, kasar, berkerut, dan sebagainya. Tekstur terdiri 

dari dua jenis, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata merupakan nilai 

permukaan karya yang nyata atau sesuai antara yang terlihat dengan nilai rabanya. 

Sedangkan tekstur semu merupakan kesan kasar permukaan karena adanya 

penguasaan teknik gelap terang dalam suatu karya. Jika diraba permukaan karya 

tersebut sebenarnya halus. 

5) Ruang 

Ruang merupakan unsur yang menunjukkan kesan keluasan, kedalaman, 

cekungan, jauh dan dekat yang akhirnya membentuk volume. Ruang dan volume 

merupakan unsur pokok dalam seni tiga dimensi.  

6) Gelap terang (cahaya dan bayang-bayang) 

Gelap terang berkaitan dengan cahaya, artinya bidang gelap berarti tidak 

terkena cahaya dan yang terang adalah yang terkena cahaya. Sama halnya dengan 
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ruang, gelap terang atau cahaya dalam seni rupa terdiri dari dua jenis yaitu cahaya 

nyata dan cahaya semu. Cahaya nyata pada karya tiga dimensional menerangi 

benda-benda karya secara alamiah dan memisahkan efek visual dari benda-benda 

tersebut menjadi bagian-bagian yang terang dan gelap. Sedangkan kesan gelap 

terang atau cahaya pada karya dua dimensional terdapat pada ilusi terang yang 

diakibatkan oleh pembubuhan warna terang pada bagian tertentu dari subjek 

gambar atau lukisan yang membedakannya dengan warna gelap secara bergradasi.  

2.1.3 Prinsip Seni Rupa 

Selain unsur, prinsip seni rupa juga harus diperhatikan dalam pengamatan 

dan penikmatan sebuah karya seni rupa. Menurut Sanyoto (dalam 

http://formatmasadepan.forumotion.net/t17-prinsip-prinsip-dasar-seni-rupa 

diakses tanggal 28/6/2011),  prinsip-prinsip seni rupa yaitu: 

1) Kesatuan (Unity) 

Kesatuan merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang sangat penting. 

Tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya rupa akan membuat karya tersebut 

terlihat cerai-berai, kacau-balau yang mengakibatkan karya tersebut tidak nyaman 

dipandang. Prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan. Jika salah satu atau 

beberapa unsur rupa mempunyai hubungan (warna, raut, arah, dll), maka kesatuan 

telah tercapai. 

2) Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan adalah keadaan yang dialami oleh suatu benda jika semua 

daya yang bekerja saling meniadakan. Dalam bidang seni keseimbangan ini tidak 

dapat diukur tapi dapat dirasakan, yaitu suatu keadaan disaat semua bagian dalam 

sebuah karya tidak ada yang saling membebani. 
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3) Proporsi (proportion) 

Proporsi termasuk prinsip dasar tata rupa untuk memperoleh keserasian. 

Untuk memperoleh keserasian dalam sebuah karya diperlukan perbandingan –

perbandingan yang tepat. Pada dasarnya proporsi adalah perbandingan matematis 

dalam sebuah bidang.  

4) Irama (Rhythm) 

Irama adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus menerus. Dalam 

bentuk-bentuk alam misalnya pengulangan gerak pada ombak laut, barisan semut, 

gerak dedaunan, dan lain-lain. Prinsip irama sesungguhnya adalah hubungan 

pengulangan dari bentuk –bentuk unsur rupa. 

5) Dominasi (Domination) 

Dominasi merupakan salah satu prinsip dasar tatarupa yang harus ada 

dalam karya seni dan desain. Dominasi berasal dari kata dominance yang berarti 

keunggulan. Sifat unggul dan istimewa ini akan menjadikan suatu unsur sebagai 

penarik dan pusat perhatian. Dalam dunia desain, dominasi sering juga disebut 

Center of Interest, Focal Point dan Eye Catcher. Dominasi mempunyai beberapa 

tujuan yaitu untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan dan untuk 

memecah keberaturan. 

 

2.2  Pembelajaran Seni Rupa 

2.2.1 Konsep Pembelajaran Seni Rupa 

Pembelajaran berasal dari kata belajar. Konsep tentang belajar telah banyak 

didefinisikan oleh para pakar psikologi. Salah satu pakar tersebut adalah Slavin 
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(dalam Anni, C 2010: 82) yang menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan 

individu yang disebabkan oleh pengalaman. Lebih lanjut, Irawan Prasetya dkk. 

(1997: 2) menyatakan bahwa belajar merupakan proses interaksi antara stimulus 

dan respon yang mungkin berbentuk pikiran, perasaan atau gerakan. Oleh karena 

itu, menurut Anni, C (2010: 82) belajar memegang peranan penting di dalam 

perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, bahkan persepsi 

seseorang.  

Dari definisi yang dikemukakan tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa 

belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon dari sebuah 

pengalaman yang menyebabkan adanya perubahan individu baik dalam 

perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, atau persepsi 

seseorang.  

Sama halnya dengan belajar, pembelajaran juga merupakan sebuah proses. 

Degeng (dalam Wena 2009: 2) menyatakan bahwa pembelajaran berarti upaya 

membelajarkan siswa. Pembelajaran merupakan proses belajar yang sudah terarah 

dan terprogram. Hal ini didukung oleh pernyataan Dimyadi dan Mujiono (dalam 

Sobandi 2008: 152) bahwa pembelajaran merupakan kegiatan guru secara 

terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif 

yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Selanjutnya, Surya (dalam 

Sobandi 2008: 153) menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang 

dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya.  
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Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru secara terprogram, sistemis serta 

menerapkan strategi-strategi yang matang kepada siswanya demi tujuan yang 

diharapkan yaitu adanya perubahan tingkah laku. 

Dalam pendidikan seni rupa, perubahan tingkah laku yang diharapkan 

masih dispesifikkan lagi. Menurut Syafi’i (2006: 9) pendidikan seni rupa 

dianggap sebagai wahana pendidikan ekspresivitas, sensitivitas dan kreativitas. 

Lebih lanjut dalam tulisannya tersebut, Syafi’i juga menyatakan bahwa 

ekspresivitas berkaitan dengan ungkapan psikologis seseorang meliputi perasaan, 

perhatian, fantasi dan imajinasi, sensitivitas berkaitan dengan kepekaan menerima 

rangsang yang diwijudkan dengan sikap menghargai karya seni, dan kreativitas 

berkaitan dengan daya untuk mencipta, mengembangkan ide atau gagasan baru ke 

dalam karya seni. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran seni 

rupa adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru secara terprogram, sistemis serta 

menerapkan strategi-strategi yang matang kepada siswanya demi tujuan yang 

diharapkan yaitu adanya perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan 

ekspresivitas, kreativitas dan sensitivitas dalam karya seni rupa. 

2.2.2 Tujuan Pembelajaran Seni Rupa 

Syafi’i (2006: 29) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran merupakan ke 

arah mana siswa akan di bawa. Saat ini tujuan pembelajaran seni rupa terus 

mengalami perkembangan. Perkembangan tujuan pembelajaran seni rupa di 

Indonesia berjalan sesuai paradigma pendidikan yang mempengaruhinya (Sobandi 

2008: 74).  
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Dalam kurikulum pendidikan, tujuan pembelajaran seni rupa tercantum 

dalam tujuan pendidikan seni bersama dengan tujuan pembelajaran seni musik, 

tari dan drama. Tujuan pendidikan seni ini terus berkembang hingga pada 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan saat ini. Pada kurikulum 2004 yang disebut 

dengan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), tujuan pendidikan seni yaitu 

menumbuhkembangkan sikap toleransi, demokrasi, beradab, serta mampu hidup 

rukun dalam masyarakat majemuk, mengembangkan kemampuan imajinatif 

intelektual, ekspresi melalui seni, mengembangkan kepekaan rasa, keterampilan, 

serta mampu menerapkan teknologi dalam berkreasi dan memamerkan atau 

mempergelarkan karya seni (Syafi’i 2006: 30). Sedangkan tujuan pendidikan seni 

pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yaitu memahami konsep dan 

pentingnya seni budaya, menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya, 

menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan menampilkan peran serta dalam 

seni budaya dalam tingkat lokal, regional, maupun global.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran seni rupa pada dasarnya terdiri dari dua aspek yaitu kemampuan 

apresiasi yang meliputi kemampuan untuk mengetahui, memahami dan 

menghargai berbagai macam karya seni rupa, serta kemampuan untuk berkreasi 

karya seni rupa untuk menumbuhkembangkan imajinasi, ekspresi dan kreativitas, 

dan pada akhirnya ikut menampilkan peran serta dalam seni budaya dalam tingkat 

lokal, regional, maupun global. 
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2.2.3 Fungsi Pembelajaran Seni Rupa 

Fungsi merupakan sesuatu yang berkenaan dengan sumbangan yang dapat 

diberikan pada suatu aspek atau sistem (Syafi’i 2006: 9). Dalam tulisannya 

tersebut, Syafi’i juga menyatakan bahwa jika pembelajaran seni rupa dianggap 

sebagai sebuah sistem, maka dapat merupakan fungsi dari sistem lainnya, 

sehingga dalam pandangan ini fungsi pembelajaran seni rupa dapat dilihat dari 

dua sisi, yaitu dari kebutuhan anak dan kebutuhan institusi pendidikan. 

Pembelajaran seni rupa bagi kebutuhan anak yaitu berfungsi sebagai wahana 

pendidikan ekspresivitas, sensitivitas dan kreativitas, sedangkan bagi institusi 

pendidikan, pembelajaran seni rupa berfungsi sebagai pelestari dan pengembang 

budaya visual estetik, serta sebagai sarana pendidikan keterampilan.  

Mattulada (dalam Sobandi 2008: 80) menyatakan bahwa pendidikan seni 

rupa sebagai sarana pendidikan formal dan non-formal berfungsi mengkonservasi 

dan mengembangkan gagasan-gagasan, nilai, pikiran tentang keindahan yang 

terdapat dalam khasanah ideal atau sistem budaya suatu persekutuan hidup, 

masyarakat dan bangsa. Pendapat tersebut menjelaskan kedudukan seni rupa 

sebagai sarana untuk menyampaikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai 

luhur dari suatu generasi kepada generasi berikutnya serta mendorong dan 

meningkatkan potensi pribadi siswa secara komprehensif.  

Dari uraian tersebut dapat ditarik sebuah simpulan bahwa fungsi 

pembelajaran seni rupa adalah untuk mendorong dan meningkatkan potensi 

pribadi siswa secara komprehensif meliputi kemampuan ekspresivitas, sensitivitas 

dan kreativitas, serta berfungsi untuk mengkonservasi dan mengembangkan 
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gagasan-gagasan, nilai, pikiran tentang keindahan yang terdapat dalam 

masyarakat dan bangsa dari suatu generasi ke generasi berikutnya. 

2.2.4 Pembelajaran Seni Rupa di Sekolah Dasar 

Pembelajaran seni rupa di sekolah berlangsung sesuai dengan kurikulum 

pada tiap jenjangnya. Pembelajaran seni rupa di SMP dan SMA berjalan sesuai 

dengan apa yang diuraikan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan saat ini. 

Dalam kurikulum tersebut, pembelajaran seni rupa terdapat dalam mata pelajaran 

seni budaya bersama dengan sub mata pelajaran seni musik, seni tari dan drama.  

Jika pembelajaran seni rupa pada tingkat SMP dan SMA terdapat dalam mata 

pelajaran seni budaya, maka lain halnya dengan pembelajaran seni rupa di SD. 

Pembelajaran seni rupa di sekolah dasar terdapat dalam mata pelajaran dengan nama 

seni budaya dan keterampilan (SBK).  Salah satu aspek yang membendakannya 

dengan mata pelajaran seni budaya di tingkat SMP dan SMA adalah keterampilan. 

Dalam SKKD seni budaya SD pada KTSP 2006 (Desyandri,http://desyandri. 

wordpress.com/2008/12/24/seni-budaya-dan-keterampilan-untuksdmi/diakses tanggal 

29/06/2011) dijelaskan bahwa ruang lingkup aspek keterampilan mencakup segala 

aspek kecakapan hidup (life skills) yang meliputi keterampilan personal, keterampilan 

sosial, keterampilan vokasional dan keterampilan akademik. Dengan demikian, 

uraian tersebut menjelaskan bahwa dalam pembelajaran seni di SD, tingkat 

keterampilan siswa menjadi aspek yang penting  dan mulai ditanamkan melalui 

pembelajaran seni.  

Dalam SKKD seni budaya dan keterampilan SD pada KTSP 2006, 

dijelskan bahwa tujuan pembelajaran seni budaya dan keterampilan yaitu peserta 
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didik mampu memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan, 

menampilkan sikap apresiatif terhadap seni budaya dan keterampilan, 

menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan keterampilan, dan menampilkan 

peran serta dalam seni budaya dan keterampilan dalam tingkat lokal, regional, 

maupun global. Dari uraian tersebut, maka secara garis besar pembelajaran seni 

budaya dan keterampilan di SD mengharapkan agar siswa mampu mengapresiasi, 

berkreasi dan menampilkan suatu karya seni. Dengan demikian, tujuan 

pembelajaran seni rupa di SD juga mengacu pada rumusan tujuan ini.  

Pelaksanaan pembelajaran pada aspek apresiasi dilakukan melalui proses 

mengetahui, memahami dan akhirnya siswa mampu menghargai beragam unsur 

estetik karya seni rupa yang ada baik di wilayah lokal, nasional dan internasional. 

Hal ini sebada dengan apa yang diungkapkan Derlan (dalam Sobandi 2008: 122) 

bahwa tujuan apresiasi seni pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan apa yang 

disebut dengan pengalaman estetis.  

Pada aspek kreativitas dalam berkarya memiliki tujuan agar siswa mampu 

membuat sebuah karya seni. Dalam pembelajaran SBK di SD kegiatan berkarya 

yang dilakukan cukup beragam. Menurut Salam (2001: 43) disebutkan bahwa 

berbagai kegiatan berkarya seni rupa yang dapat dilakukan dalam pembelajaran di 

SD yaitu menggambar, mencetak, menggunting dan melipat, menempel, 

membutsir, memahat, merangkai, menganyam, membatik dan mengikat celup. 

Berbagai kegiatan tersebut tentu bisa terlaksana dengan adanya media yang 

sesuai. Oleh karena itu, seorang guru seni rupa di SD harus memiliki pemahaman 

dan pengetahuan akan berbagai media seni rupa tersebut untuk diterapkan dalam 
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pembelajaran seni rupa di sekolah. Untuk  melaksanakan kegiatan berkarya ini 

tidak perlu menggunakan media yang terlalu rumit, melainkan menggunakan 

media yang sederhana. Hal ini karena dalam pembelajaran berkarya seni rupa di 

SD masih bertujuan untuk memberikan pengalaman dasar berkarya. Yang 

terpenting adalah kemampuan mengembangkan imajinasi serta kemampuan cipta 

anak siswa dapat dikembangkan.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran seni 

rupa di SD bertujuan agar siswa mampu menampilkan sikap apresiatif terhadap 

beragam karya seni rupa, mampu menampilkan kemampuan kreativitas melalui 

kegiatan bekarya seni rupa baik 2 dimensional atau 3 dimensional. Untuk 

melaksanakan tujuan ini diperlukan seorang guru yang paham betul tentang dunia 

kesenirupaan anak, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

 

2.3  Media Berkarya Seni Rupa 

2.3.1 Pengertian Media Berkarya Seni Rupa 

Secara umum, media adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang 

untuk menyampaikan  ide atau gagasan, sehingga ide atau gagasan itu sampai 

kepada penerima. Menurut Soeparno (1988: 1) media adalah suatu alat yang 

dipakai sebagai saluran (channel) untuk menyampaikan suatu pesan (message) 

atau informasi dari suatu sumber (resource) kepada penerimanya (receiver). 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa media merupakan suatu perantara yang 

dipakai untuk menyampaikan suatu ide atau gagasan kepada orang lain. 
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Media berasal dari kata medium yang artinya tengah. Medium dalam 

konteks ilmu bahan berarti bahan pengikat, yaitu bahan yang berfungsi untuk 

mengikat bahan lain agar menjadi satu (Rondhi 2002: 22).  Menurut Haryanto 

(2007: 2)  secara umum media terbagi menjadi media desain, yaitu pengetahuan 

tentang bahan, alat, dan proses dalam desain dan produk desain; media 

komunikasi yaitu mengenai bahan, alat, dan proses dalam komunikasi dan jenis 

produknya; dan media seni rupa yaitu tentang pengetahuan bahan, alat, dan proses 

atau teknik dalam seni rupa dan jenis produk seni rupa. Jadi, media dalam konteks 

berkarya seni rupa mencakup pengertian bahan, alat, dan teknik tertentu. 

Lebih lanjut Haryanto  (2007:3) menyatakan bahwa media dalam seni rupa 

memiliki tiga substansi, yaitu bahan atau material sebagai sesuatu yang diubah 

atau digarap, alat yaitu benda untuk mengubah, dan teknik artistik (teknik khusus) 

yang akhirnya menjadi style atau gaya. Dari beberapa pengertian media tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa media dalam berkarya seni rupa merupakan suatu 

bentuk perantara yang terdiri dari berbagai bahan, alat, dan teknik yang digunakan 

untuk menciptakan suatu karya seni rupa, dan digunakan untuk menyampaikan 

pesan, ekspresi, atau ungkapan gagasan yang ingin disampaikan kepada penikmat 

atau apresiator melalui karya tersebut. 

 

2.3.2 Jenis Media Berkarya Seni Rupa 

Bahan dan alat sebagai media dalam berkarya seni rupa memiliki berbagai 

jenis, dan masing-masing memiliki karakterisitk tertentu. Tiap karakterisitik 

bahan dan alat ini disesuaikan dengan jenis karya yang akan dibuat. Hal ini sesuai 
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dengan pernyataan Affandi (2004: 9) bahwa setiap alat dan bahan (media) 

memiliki karakter masing-masing, baik menyangkut sifat-sifat, teknik 

penggunaan, tingkat kesulitan, maupun kesesuaian dengan tingkat penggunanya. 

Dalam membuat suatu karya, untuk mencapai hasil yang maksimal harus dilihat 

kesesuaian antara jenis karya yang akan dibuat dengan media yang akan 

digunakan. Sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh Affandi di atas, bahwa 

dalam membuat karya sni rupa, harus memahami dahulu bagaimana sifat dari 

media itu. Dengan mengetahui sifat dari media yang akan digunakan untuk 

berkarya, maka pembuat karya akan menentukan teknik-teknik apa saja yang akan 

diterapkan, kemudian dapat mempertimbangkan tingkat kesulitan media tersebut. 

Menurut Rondhi (2002: 25) bahan adalah material yang diolah atau diubah 

menjadi barang yang dapat berupa karya seni dan barang lainnya. Bahan itu 

sendiri merupakan material yang berasal dari alam, misalnya batu, kayu, pasir, zat 

warna dari tanah atau dari tumbuh-tumbuhan. Di samping itu, ada juga material 

hasil olahan manusia, misal kertas, kain kanvas, pensil, cat air, berbagai jenis 

logam, fiberglass, semen dan plastik. 

Menurut Bastomi (2003: 92) setiap bahan memiliki sifat khusus yang 

menjadi karakteristiknya. Karakteristik bahan ditentukan oleh beberapa aspek, 

antara lain: 

1) Keindahan yang terkandung di dalam bahan. Setiap bahan 
memiliki keindahan sendiri, terutama pada warna. Warna asli yang 
ada dalam bahan banyak mempengaruhi keindahan hasil karya 
seni. 

2) Tekstur, barik, atau kesan permukaan bahan. Tekstur itu sendiri 
dapat ditentukan oleh warna. Deretan warna bergelombang dapat 
memberi kesan permukaan yang tidak rata, sedangkan warna polos 
cenderung memberi kesan permukaan rata. 
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3) Keras dan lunaknya bahan. Bahan yang keras memberi kesan berat, 
dan bahan yang lunak memberi kesan ringan. Topeng yang terbuat 
dari besi akan terkesan keras daripada topeng yang terbuat dari 
karet. 
 

Dari ketereangan di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik bahan 

sangat berperan dalam penciptaan karya seni. Oleh karena itu, pemilihan bahan 

merupakan hal yang harus dilakukan oleh orang yang akan berkarya.  

Pada dasarnya, bahan yang digunakan untuk berkarya seni pada anak 

sangat banyak, tergantung dari kemampuan dalam memilihnya. Bahan-bahan 

tersebut dapat diperoleh dari alam lingkungan atau dari toko yang sudah menjual 

bahan-bahan praktis, bahkan dapat pula menggunakan bahan-bahan limbah atau 

daur ulang. 

Menurut Affandi (2004: 11) jenis bahan yang digunakan anak untuk 

berkarya seni rupa terbagi menjadi dua kegiatan berkarya, yaitu kegiatan 

menggambar dan membentuk. Pada umumnya, bahan untuk menggambar dapat 

menggunakan kertas dengan berbagai macam jenis, karton, papan, kanvas, 

ataupun bahan lain yang memungkinkan. Sedangkan sesuai dengan teknik dan 

konstruksi bentuknya, maka dalam berkarya dengan kegiatan membentuk dapat 

menggunakan bahan-bahan yang beraneka ragam, antara lain bahan-bahan alam 

misalnya tanah liat, batu-batuan, dan tumbuh-tumbuhan dengan bagian-

bagiannya; bahan-bahan buatan seperti berbagai jenis karton/ kertas, kain, plastik, 

dan karet; bahan limbah seperti kertas bungkus, bekas kemasan, jenis botol, kain 

perca, dan sebagainya.  

Sebagaimana dikemukakan oleh (Affandi 2004: 9-10) alat yang digunakan 

anak untuk menggambar terdiri dari dua macam, yaitu: 
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a. Untuk teknik kering 

1) Pensil hitam dengan berbagai tingkatan 

2) Pensil berwarna dengan berbagai merek 

3) Kapur berwarna dengan berbagai merek 

4) Pastel dengan berbagai merek yang terdiri atas beberapa 

jenis menurut sifatnya” 

a) Pastel kapur bersifat sangat lunak, kering, dan kurang 

kuat daya rekatnya 

b) Pastel minyak bersifat lembut dan daya rekatnya rumit 

c) Pastel lilin bersifat lebih liat daripada pastel minyak 

dan agak sulit dicampur atau digosok. 

d) Pastel krayon bersifat agak keras dan sedikit kering.  

b. Untuk teknik basah 

1) Spidol berbentuk batang seperti pensil berisi larutan 

cairan warna/ tinta. 

2) Tinta, baik yang berupa cairan dalam botol maupun 

dalam kemasan ballpoint. 

3) Cat air dengan berbagai macam bentuknya: 

a) Bentuk batangan kering seperti permen 

b) Bentuk tube dalam kemasan timah ataupun plastik 

c) Bentuk pensil dalam batangan kering 

d) Bentuk lembar kertas. 

4) Cat minyak dengan berbagai merek. 

 
Alat yang digunakan anak untuk kegiatan membentuk berupa peralatan 

yang sesuai dengan bahan yang dibuat. Misal untuk kegitan membentuk dengan 

bahan kertas, menggunakan peralatan gunting, penggaris, cutter. Bahkan untuk 

membentuk dengan bahan plastisin atau tanah liat, tidak memerlukan peralatan 

yang banyak, cukup menggunakan kekuatan jari-jari tangan untuk membentuk 
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yang didukung dengan beberapa peralatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk 

melatih gerak psikomotorik anak. 

Selain bahan dan alat, teknik juga termasuk dalam salah satu bagian dari 

media dalam berkarya seni rupa. Menurut Affandi (2004: 12-19), teknik dalam 

penggunaan media seni rupa terdiri dari berbagai macam, antara lain: 

a. Teknik kering dalam menggambar  
Dalam menggambar dengan teknik kering, dapat digunakan 
cara-cara sebagai berikut: 
1) Arsir dengan berbagai cara 

a) Arsir sejajar 
b) Arsir potong/ silang 
c) Arsir bebas 

2) Goresan blok 
3) Dussel (gosok) 

b. Teknik basah dalam menggambar 
1) Teknik kuas 
2) Teknik tiupan 
3) Teknik lukisan jari 

c. Teknik campuran (mix media) 
d. Teknik gambar cetakan/ cap (printing) 

1) Gambar cetak penampang 
2) Gambar cetak cukilan 
3) Gambar cetak tempelan (kolagrafi) 
4) Gambar cetak percikan 

e. Teknik membentuk 
1) Teknik membutsir (dengan bahan lunak dan liat seperti 

tanah liat, wax, dsb.) 
2) Teknik memahat (dengan bahan batu atau kayu lunak) 
3) Teknik merangkai/ menyusun (dengan berbagai bahan) 
4) Teknik paper mache (dengan bahan kertas dan lem) 
5) Teknik lipatan/ guntingan dengan bahan kertas) 
6) Teknik anyaman (dengan bahan-bahan lentur memanjang) 

 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis 

media berkarya seni rupa beraneka ragam jika dipilah berdasarkan bahan, alat, dan 

teknik yang digunakan. Berbagai bahan dan alat yang digunakan bisa merupakan 

bahan dan alat yang berasal dari alam atau bahan dan alat praktis yang sudah 
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tersedia di toko. Teknik yang digunakan pun juga bervariasi, dan hendaknya 

disesuaikan dengan jenis bahan dan alat yang digunakan. Karakterisitk tiap media 

harus diperhatikan dan disesuaikan dengan jenis karya yang akan dibuat. Bahan, 

alat, dan teknik saling berkaitan dan saling mendukung untuk menghasilkan suatu 

karya yang maksimal. 

 

2.4  Eksplorasi Media Berkarya Seni Rupa 

 Eksplorasi berasal dari bahasa Inggris yaitu explore, yang artinya 

menjelajah atau menyelidiki, sehingga kegiatan eksplorasi berarti suatu kegiatan 

dalam menjelajah melalui penjajagan dan menyelidiki sesuatu yang belum ada. 

Eksplorasi disebut juga penjelajahan atau pencarian, yaitu tindakan mencari atau 

melakukan perjalanan dengan tujuan menemukan sesuatu (www. wikipedia.com, 

diunduh tanggal 5/3/2011). Eksplorasi media dalam berkarya seni rupa berarti 

suatu tindakan dalam mejelajah, menjajagi, menyelidiki, dan mencari suatu 

inovasi-inovasi baru tentang penggunaan bahan, alat, dan teknik dalam berkarya, 

sehingga menghasilkan karya-karya baru yang inovatif dan unik. 

Dalam mengeksplorasi media seni rupa dapat dilihat dari dua sudut 

pandang yaitu mengeksplor bahan-bahan dengan teknik-teknik tertentu, atau 

hanya mengeksplor teknik dalam berkarya dengan bahan yang sudah umum 

digunakan. Mengeksplorasi bahan-bahan, berarti menemukan suatu ide-ide dan 

penerapan baru tentang bahan-bahan yang tidak lazim digunakan untuk berkarya, 

menjadi bahan-bahan yang bisa digunakan untuk menghasilkan suatu karya seni 

melalui teknik tertentu. Mengeksplorasi teknik berarti menemukan dan 
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mengembangkan atau meramu teknik-teknik yang sudah ada atau belum ada, yang 

diterapkan dalam mengolah bahan untuk menghasilkan suatu karya seni. 

Bahan yang bisa dieksplorasi untuk dijadikan suatu karya seni rupa  sangat 

banyak selama bahan tersebut bisa disusun, diformulasikan dan diatur dengan 

kepekaan estetis yang dimiliki oleh pembuat karya. Bahan-bahan dari alam, 

bahan-bahan bekas, bisa dijadikan sebagai bahan untuk berkarya seni. Dengan 

pengetahuan dan kepekaan estetis yang tinggi, maka bahan-bahan yang pada 

awalnya tidak lazim digunakan untuk berkarya seni, akan menghasilkan karya 

seni yang unik dan inovatif.  

Untuk mengeksplorasi teknik dalam berkarya seni rupa, harus melakukan 

percobaan secara berulang-ulang terhadap bahan yang digunakan. Hal ini 

dilakukan untuk menentukan teknik terbaik yang akan menghasilkan  karya yang 

terbaik pula. Misal, secara umum, teknik melukis yang digunakan yaitu 

menggunakan teknik kuas. Suatu teknik baru bisa diterapkan, misal melukis 

dengan hanya menuangkan cat ke bidang gambar, kemudian meniupnya 

mendekati bentuk yang diinginkan. Biasanya, hasil lukisan dengan teknik ini yaitu 

lukisan ekspresif. Masih banyak lagi teknik yang bisa dikembangkan dalam 

berkarya seni rupa, baik dalam berkarya patung, grafis, ataupun keramik. Dalam 

penguasaan teknik-teknik yang diciptakan, pembuat karya harus benar-benar 

mengetahui terlebih dahulu karakteristik bahan-bahan yang digunakan, sehingga 

pengembangan teknik dari bahan itu dapat menciptakan hasil yang maksimal. 

Kegiatan eksplorasi media seni rupa ini dapat dilakukan dan dikembangkan 

oleh para seniman, ataupun dalam pembelajaran seni rupa pada siswa. Kegiatan 
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eksplorasi pada seniman bertujuan untuk menunjukkan kepiawaiaannya dalam 

menghasilkan karya yang unik, berbeda dengan karya-karya pada umumnya, 

sehingga seniman bisa memperoleh ciri khas atau karakterisitk karyanya. 

Sedangkan eksplorasi pada siswa yaitu selain untuk menghasilkan karya yang 

unik, juga untuk melatih keterampilan, pengembangan pengetahuan, dan melatih 

kepekaan estetis siswa dalam berkarya seni. Dengan eksplorasi media, siswa juga 

akan lebih tertarik dan menimbulkan rasa keingintahuan yang tinggi terhadap 

karya yang akan dibuat. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa eksplorasi media 

dalam berkarya seni rupa merupakan suatu tindakan dalam menjelajah, menjajagi 

dan mencari inovasi-inovasi baru tentang penggunaan bahan, alat, dan teknik 

dalam berkarya yang dilakukan secara berulang hingga menemukan formulasi 

terbaik untuk menciptakan karya yang inovatif.  

 

2.5  Kreativitas 

2.5.1 Pengertian Kreativitas 

 Pada dasarnya setiap individu itu kreatif, namun kemampuan kreativitas tiap 

individu berbeda. Masing-masing memiliki tingkatan kreativitas sesuai dengan 

potensi yang dimiliki sejak lahir dan pengaruh lingkungan sekitar. Perbedaan 

kreativitas tiap individu akan mempengaruhi pengalaman yang dimiliki. Selain itu, 

ungkapan ekspresi dan pengaktualisasian individu akan berbeda. Semakin kreatif 

seseorang, maka ungkapan ekspresi dan pengaktualisasian dirinya akan semakin unik. 

Unik berarti individu tersebut memiliki ide-ide baru yang berbeda dengan lainnya. 
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Hal ini sesuai dengan pernyataan Bastomi (1983: 31) bahwa pada dasarnya orang 

kreatif adalah orang yang memiliki kemampuan menampilkan ide-ide baru. Dengan 

demikian, orang kreatif adalah orang yang kaya memunculkan ide hal-hal yang 

sebelumnya tidak berhubungan, sehingga orang itu dapat membuka jalan ke arah 

pemecahan yang bersifat baru.  

Syafi’i (2006: 10) menyatakan bahwa kreativitas adalah kelenturan atau 

kelincahan dalam berfikir, kelancaran dalam mengemukakan pendapat, kemampuan 

untuk memunculkan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan orang lain. Dengan 

demikian, ide-ide kreatif seseorang itu dipengaruhi oleh kelincahan dan kecerdasan 

seseorang dalam berfikir. Dengan kreativitas yang dimiliki, seseorang akan mudah 

dikenal oleh orang lain karena memiliki kekhususan atau keterampilan tersendiri baik 

dalam pribadi ataupun karena ide-ide nya. 

Lebih jauh lagi, Munandar (1999: 26-28)  menguraikan konsep-konsep 

kreativitas yaitu: 

1) Pribadi, bahwa setiap anak adalah pribadi unik, dan kreativitas adalah 

ungkapan ekspresi dari keunikan pribadi individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

2) Proses, bahwa kreativitas sebagai kemampuan menciptakan sesuatu yang 

baru atau untuk menemukan hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur 

yang sudah ada sebelumnya dalam mencari jawaban baru terhadap suatu 

masalah, merupakan manifestasi dari kelancaran, fleksibilitas dan 

orisinalitas pemikiran anak. 
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3) Pendorong, kreativitas dapat berkembang jika ada press atau pendorong 

dari dalam maupun dari luar. Dorongan dari dalam meliputi keinginan 

dan motivasi, sedangkan dorongan dari luar yaitu lingkungan yang 

memupuk dan mendorong pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku terhadap 

anak untuk bersibuk diri secara kreatif. 

4) Produk, bahwa produk-produk kreativitas yang konstruktif pasti akan 

muncul, karena produk kreativitas muncul dari proses interaksi dari 

keunikan individu. 

Prinsip dasar kreativitas sama dengan inovasi, yaitu memberi nilai tambah 

pada benda-benda, cara kerja, cara hidup dan sebagainya, agar senantiasa muncul 

produk baru yang lebih baik dari produk yang sudah ada sebelumnya (Bahari, N 

2008: 23).  

Berdasarkan uraian tersebut dapat digarisbawahi bahwa kreativitas merupakan 

kemampuan dalam kelincahan berpikir, kelancaraan dalam mengemukakan pendapat, 

keunikan pribadi individu dalam pengungkapan ekspresi, dan kemampuan 

menemukan hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada 

sebelumnya yang belum saling berkaitan, sehingga dapat mengembangkan suatu 

gagasan atau ide-ide baru dalam menciptakan suatu produk atau kreasi yang unik dan 

berbeda dengan orang lain. 

 

2.5.2 Ciri-ciri Kreativitas 

 Seseorang dikatakan kreatif jika memiliki indikator-indikator tertentu. 

Indikator tingkat kreativitas tiap orang mungkin berbeda karena jangkauan 
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kreativitas itu sangat luas. Menurut Bastomi (1983: 32) jangkauan kreativitas 

yang luas itu mempunyai ciri-ciri: (1) lancar dalam menanggapi masalah, ide atau 

materi. Setiap persoalan yang dihadapinya dapat ditanggapi dengan cepat dan 

tepat; (2) mudah menyesuaikan diri terhadap setiap situasi; (3) tanggap terhadap 

suatu masalah bersifat asli; (4) berfikir secara integral, dapat menghubung-

hubungkan hal yang satu dengan yang lain dan membuat analisis dengan tepat. 

Csikzentmihalyi (dalam Munandar 1999: 51-53) mengemukakan sepuluh 

ciri pribadi kreatif yaitu sebagai berikut: (1) pribadi kreatif mempunyai ketekunan 

untuk bekerja, tetapi juga memiliki ketenangan; (2) pribadi kreatif memiliki 

kebijakan, tetapi juga seperti anak-anak, mampu berpikir konvergen dan divergen; 

(3) pribadi kreatif bekerja santai, tetapi serius; (4) pribadi kreatif memiliki 

imajinasi dan fantasi kuat, namun tetap bertumpu pada realitas; (5) pribadi kreatif 

mampu bekerja sendiri, tetapi juga mampu bekerja secara kelompok; (6) pribadi 

kreatif bersikap puas dengan prestasi yang mereka capai, tetapi tidak lantas 

menyombongkan diri; (7) pribadi kreatif mampu berperan sebagai pria, tetapi juga 

mampu berperan sebagai wanita; (8) pribadi kreatif cenderung mandiri bahkan 

suka menantang, tapi di lain pihak bisa tetap tradisional dan konservatif; (9) 

kebanyakan orang kreatif sangat bersemangat, tetapi juga sangat objektif; (10) 

pribadi kreatif sering menderita dengan sikap keterbukaan, namun di saat yang 

sama merasakan kegembiraan. 

Menurut Munandar (1999: 53-55), ciri-ciri anak kreatif yaitu sebagai 

berikut: (1) memiliki minat yang luas, selalu ingin tahu, dan menyukai aktivitas 

yang kreatif; (2) mandiri dan memiliki rasa percaya diri; (3) berani mengambil 
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resiko (tetapi dengan perhitungan); (4) berani mengemukakan pendapat; (5) berani 

untuk berbeda, menonjol, membuat kejutan (inovatif); (6) suka akan spontanitas 

dan petualangan; (7) memiliki rasa humor yang tinggi; (8) melihat suatu masalah 

dari berbagai sudut tinjau; (9) memiliki ide, konsep atau imajinasi tinggi (suka 

berkhayal); (10) lebih tertarik terhadap hal-hal yang rumit atau misterius; (11) 

memiliki minat seni dan keindahan lebih kuat dari pada rata-rata orang.  

Beberapa ciri-ciri kreativitas tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa 

pribadi yang kreatif itu ideal dalam arti hanya menunjukkan ciri-ciri positif. 

Namun menurut Munandar (1999: 55), terdapat juga karakteristik orang kreatif 

yang cerdik serta tidak penurut yang dapat membuat orang tua dan guru menjadi 

pusing. Karakteristik seperti ini membutuhkan pengertian, kesabaran dan  

pengarahan yang dapat diwujudkan melalui tindakan khusus, misal anak 

diarahkan dalam kegiatan seni musik, seni rupa, drama atau olahraga. Dengan 

kegiatan ini, kreativitas anak akan berkembang dalam kegiatan positif dan dapat 

terkontrol.  

Dari penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa banyak terdapat ciri-ciri 

kreativitas yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Maka, berdasarkan 

uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pribadi kreatif yaitu: 

1) Memiliki minat yang luas, selalu ingin tahu. 

2) Mandiri dalam berpikir, lancar dalam menanggapi masalah dan memiliki rasa 

percaya diri tinggi. 

3) Imajinatif. 

4) Inovatif (berani tampil beda dan memiliki pemikiran-pemikiran unik). 
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5) Berfikir secara integral, serta mampu berfikir secara konvergen dan divergen. 

6) Bersedia mengambil resiko (tertarik pada hal-hal yang menantang, rumit dan 

petualangan). 

7) Mudah menyesuaikan diri dalam berbagai situasi. 

8) Memiliki minat seni dan keindahan lebih kuat dari pada rata-rata orang. 

9) Berani dalam mengemukakan pendapat. 

 

2.5.3 Pengembangan Kreativitas 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa seseorang dikatakan 

kreatif adalah seseorang yang mampu memiliki gagasan-gagasan atau ide-ide baru 

dalam menciptakan sesuatu dan dalam memecahkan suatu masalah. Dari 

pengertian ini, kesadaran akan keberadaan kreativitas dirasa cukup penting, 

mengingat jika ditinjau dari aspek manapun, kebutuhan akan kreativitas sangat 

terasa dan bermakna dalam hidup. Menurut Munandar (2009: 31) 4 alasan 

pentingnya kreativitas dalam hidup yang perlu dipupuk sejak dini  dalam diri anak 

didik yaitu sebagai berikut: (1) dengan berkreasi, orang dapat mengaktualisasikan 

dirinya; (2) berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat bermacam-macam 

kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah; (3) bersibuk diri secara kreatif 

dapat memberikan kepuasan terhadap individu; (4) kreativitaslah yang 

memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya (memberikan 

sumbangan pemikiran baru atau teknologi baru). Keempat alasan tersebut menjadi 

suatu landasan penting dalam upaya pengembangan kreativitas anak, agar anak 
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bisa menjadi seseorang yang mandiri, terampil dan tidak ketergantungan terhadap 

orang lain.  

Potensi kemampuan kreatif dalam diri seseorang tidak muncul begitu saja 

karena faktor bawaan sejak kecil, akan tetapi kreativitas seseorang sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, di samping memang kemamuan diri yang 

besar untuk menjadi orang yang kreatif.  

Lingkungan pertama yang sangat mempengaruhi kreativitas seseorang ialah 

lingkungan keluarga, yaitu bagaimana pola asuh orang tuanya dan bagaimana cara 

mendidiknya. Anak yang kreatif biasanya muncul dari keluarga yang kreatif pula. 

Pernyataan ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dacey dalam 

Munandar (2009: 78) tentang karakterisitk keluarga yang kreatif bahwa dalam 

keluarga yang dipilih karena seorang dari orang tua dinilai sangat kreatif, lebih 

dari separo anak mereka  di atas rata-rata dalam kreativitas. Orang tua yang kreatif 

akan memberikan stimulus kreatif kepada anak-anaknya yang secara tidak 

langsung stimulus itu berlangsung bersamaan dengan kegiatan anak sehari-hari. 

Misal anak kecil yang ingin bisa bermain musik perkusi berupa drum, akan tetapi 

orang tua anak tersebut tidak mampu untuk membelikannya, maka anak tersebut 

akan menyusun panci-panci dan perkakas dapur lainnya untuk dijadikannya 

sebagi drum. Kemudian anak tersebut akan memainkannya dan menganggap 

seolah-olah panci-panci itu adalah drum sesungguhnya. Orang tua yang kreatif 

akan memberikan kebebasan kepada anaknya untuk menyalurkan bakatnya. Selain 

keluarga, lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi kreativitas seseorang. 
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Secara naluriah, kreativitas individu pasti akan berkembang seiring 

berjalannya waktu. Pengembangan kreativitas individu dapat mulai dibiasakan 

untuk dikembangkan sejak kecil. Pengembangan kreativitas anak dapat dilakukan 

dalam berbagai hal. Untuk mengembangkan kreativitas anak, perlu diperhatikan 

ketentuan sebagai berikut: (1) tiap individu itu memiliki keunikan masing-masing, 

sehingga jangan mengharapkan semua siswa menghasilkan hal-hal yang sama 

atau memiliki minat yang sama; (2) lingkungan sekitar (lingkungan keluarga, 

sekolah, dan lingkungan masyarakat) harus bisa mendukung dan memberi 

penghargaan terhadap sikap dan perilaku kreatif individu; (3) pendidik hendaknya 

dapat merangsang anak untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan kreatif, dengan 

membantu mengusahakan sarana dan prasarana yang diperlukan; (4) pendidik 

hendaknya menghargai produk kreativitas anak, misal dengan memamerkan karya 

anak. Hal ini akan menggugah minat anak untuk terus berkreasi (Munandar 2009: 

45-46). 

Salah satu kegiatan untuk merangsang kreativitas anak adalah berkarya seni 

rupa, misal dalam kegiatan menggambar. Biasanya, sejak anak berusia 2 hingga 3 

tahun, anak sudah bisa menggoreskan pensil di atas kertas.  Meskipun goresan 

pensil yang diciptakannya menyerupai benang kusut, akan tetapi itu lah 

kemampuan anak dalam menciptakan lukisan yang kreatif yang menunjukkan ide-

ide baru baginya yang sedang berkembang sesuai dengan pertumbuhannya. Dalam 

kurun waktu tertentu, jika anak dapat dengan leluasa, bebas tanpa tekanan untuk 

berkarya, maka ide-ide kreatif anak akan terlatih dan terasah melalui kegiatan 

menggambar. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bastomi (1983: 32) bahwa 
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pertumbuhan kreativitas dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan melukis 

atau kegiatan-kegiatan olah seni lainnya. Selain menggambar, kegiatan bekarya 

seni rupa yang dapat diterapkan untuk mengasah kreativitas anak misal kegiatan 

merangkai, menyusun, atau membentuk dengan menyediakan media-media yang 

sudah ada.  

Pengembangan kreativitas anak sangat penting demi perkembangan 

kehidupan anak kelak. Banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang dapat diterapkan 

untuk melatih pengembangan kreativitas anak, baik dalam kegiatan bersosialisasi, 

menulis, menyanyi, membaca, dan sebagainya. Seperti yang diungkapkan oleh 

Bastomi (1983: 32) bahwa pengembangan kreativitas tidak hanya dipentingkan di 

dalam bidang kesenian saja, melainkan untuk seluruh bidang pendidikan.  

 

2.5.4 Kreativitas Anak dalam Berkarya Seni Rupa 

Kreativitas anak dalam berkarya seni rupa bisanya muncul seketika saat 

anak tersebut dihadapkan pada kegiatan berkarya dengan adanya media dalam 

berkarya rupa. Media tersebut sedikit banyak mempengaruhi minat anak dalam 

berkarya. Tiap anak memiliki ketertarikan tersendiri terhadap media yang ada. 

Dengan demikian, secara tidak langsung, keberadaan media sangat mempengaruhi 

kreativitas anak dalam berkarya. 

Menurut Sudono (2003: 32) berbagai kegiatan yang dapat mengasah 

kreativitas anak dalam berkarya seni rupa antara lain menggambar, finger painting 

(lukisan jari), kolase, mencetak, menjiplak, dan membentuk dengan uraian sebagai 

berikut: 
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1) Menggambar 

Menggambar merupakan kegiatan mencorat-coret dan merupakan 

bagian dari perkembangan motorik anak. Umumnya, anak sangat senang 

dalam melakukan kegiatan ini. Dengan adanya dorongan guru dan kesempatan 

yang diberikan, anak akan termotivasi membuat gambar. Kegiatan 

menggambar merupakan salah satu cara manusia mengekspresikan pikiran-

pikiran dan perasaannya, sehingga gambar juga merupakan salah satu bentuk 

bahasa. Kreativitas anak dalam menggambar juga merupakan kreativitas anak 

dalam berbahasa dalam bentuk visual.  

2) Lukisan jari 

Lukisan jari atau yang sering disebut dengan sebutan finger painting 

merupakan kegiatan melukis dengan jari tangan. Pada prinsipnya, teknik 

finger painting mengutamakan kebebasan anak dalam mengekspresikan 

kepekaan estetisnya, karena lukisan yang dibuat merupakan guratan-guratan 

dari jari tangan. Anak yang kreatif akan memunculkan goresan-goresan 

jarinya pada cat dengan karakterisitknya sendiri. 

3) Kolase 

Kolase dalam pengertian yang paling sederhana adalah penyusunan 

berbagai macam bahan pada sehelai kertas yang diatur. Anak-anak biasanya 

memilih dan mengatur potongan bentuk dari kertas, kain, bahan-bahan 

bertekstur, dan meletakknanya di bagian kertas yang disukai. Sebagai bgian 

dari pengalaman, anak membuat keputusan sendiri tentang penggunaan warna, 

ukuran, dan bentuk.  Kegiatan ini juga bisa melatih motorik halus dan 
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emosional pada anak, sehingga anak juga bisa mengatur emosional dan 

kesabaran. 

4) Mencetak 

Mencetak membutuhkan pelat atau setempel yang diberi tinta, untuk 

menciptakan objek-objek tertentu. Setempel yang digunakan bisa 

menggunakan alternatif penampang berbagai batang tumbuh-tumbuhan, atau 

benda-benda lainnya yang memiliki tekstur tersendiri. Dengan demikian, anak 

bisa mengeksplorasi efek-efek yang dihasilkan dari tekstur tersebut. 

5) Menjiplak 

Menjiplak merupakan kegiatan membentuk sesuatu dari jiplakan yang 

sudah ada. Biasanya, anak cukup menempatkan sehelai kertas putih di atas 

permukaan pelat dengan krayon, kemudian menggosok-gosokkannya pada 

kertas untuk mendapatkan gambarnya. Koin-koin iasanya digunakan anak 

sebagai jiplakannya. Hal ini membuat anak-anak menjadi peka terhadap dunia 

sekitarnya. 

6) Membentuk 

Arti kata membentuk dapat dimaksudkan sebagai mengubah, 

membangun, dan mewujudkan. Umumnya, bahan yang digunakan anak untuk 

membenuk adalah tanah liat, plastisin, malam lilin, dan sebagainya. Dalam 

pengembangannya, selama tidak mengingkari maksud dari kata membentuk, 

dapat digunakan bahan-bahan lain seperti kertas karton, atau bahan –bahan 

lainnya yang sekiranya dapat dibentuk, salah satunya yaitu grajen. 
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Tiap kegiatan tersebut, memiliki karakterisitk tersendiri, dan membutuhkan 

keterampilan yang berbeda-beda. Untuk menghasilkan karya yang bagus, tiap 

anak perlu memiliki ketelatenan, ketekunan, dan kepekaan dalam berkarya. 

Melalui kegiatan berkarya ini, kreativitas masing-masing anak bisa terlihat. 

Untuk mengetahui kualitas hasil karya anak, maka dibutuhkan indikator-

indikator penilaian. Menurut Affandi (2004: 35) komponen dalam penilaian karya 

seni rupa anak meliputi: 

a) Indikator tingkat kreativitas, meliputi: 
1) keanekaan unsur-unsur motif, objek, figur dan warna 
2) kebaharuan dan keaslian tampilan 
3) kemampuan penataan komposisi unsur-unsur 

b) Indikator tingkat kebebasan berekspresi, meliputi: 
1) ketegasan dalam garis dan warna 
2) keberanian dalam mengorganisasi unsur-unsur 

c) Indikator tingkat keterampilan teknik, meliputi: 
1) keindahan/ kebagusan hasil karya sesuai dengan media yang 

digunakan 
2) kecermatan dalam penyelesaaian 

 
 

Dari beberapa indikator penilaian yang diungkapkan oleh Affandi di atas, 

nampaknya ide atau gagasan perlu ditambahkan sebagai salah satu indikator 

penialian tersebut. Hal ini karena sesuai dengan salah satu tujuan pembelajaran 

seni rupa dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah 

menumbuhkembangkan imajinasi anak. Imajinasi anak ini tercipta karena adanya 

sebuah ide. Oleh karena itu, ide merupakan komponen pertama yang harus 

diperhatikan dan dihargai dalam penciptaan sebuah karya seni, tidak terkecuali 

pada karya anak. Dengan adanya beberapa indikator tersebut, maka proses 

evaluasi karya anak akan lebih mudah dan terarah. 
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk memunculkan 

kreativitas anak dalam berkarya seni rupa dibutuhkan berbagai macam media dan 

berbagai macam kegiatan berkarya seni rupa di antaranya menggambar, lukisan 

jari, kolase, mencetak, menjiplak dan membentuk, yang diharapkan dapat 

mengasah kemampuan anak untuk mengekspresikan  ide atau gagasan, imajinasi 

dan kepekaan estetisnya dalam menciptakan suatu karya seni. Untuk mengetahui 

kualitas hasil karya anak, maka diperlukan evaluasi penilaian yang terdiri dari 

indikator-indikator tertentu yang relevan. 

 

2.6  Seni Membentuk dalam Pembelajaran Seni Rupa Anak  

2.6.1 Teknik Seni Membentuk dalam Pembelajaran Seni Rupa Anak 

Kata membentuk berasal dari kata dasar bentuk. Setelah mendapatkan 

imbuhan me-, maka menjadi sebuah kata kerja yang berarti suatu kegiatan untuk 

menghasilkan bentuk. Dalam bidang seni rupa, kegiatan membentuk akan 

menghasilkan beragam jenis karya. Beragam jenis karya ini dapat dibuat dengan 

menggunakan berbagai jenis teknik membentuk. Menurut Salam (2001; 63) 

beberapa teknik dalam seni membentuk dapat dilakukan dengan membutsir, 

memahat dan merangkai. Hal yang senada juga dinyatakan oleh Garha (1975: 78) 

bahwa teknik dalam seni membentuk khususnya dalam pembelajaran seni rupa 

anak  yaitu M-3 (melipat, menggunting, dan menempel), membutsir, memahat dan 

merangkai. Dalam kaitannya dengan teknik tersebut, Garha juga menyatakan 

bahwa teknik M-3 akan menghasilkan karya antara lain maket sederhana yang 

biasanya terbuat dari bahan kertas, teknik membutsir antara lain akan 
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menghasilkan karya patung yang terbuat dari tanah liat, plastisin, atau campuran 

serbuk gergaji dengan perekat, teknik memahat antara lain akan menghasilkan 

karya patung yang dapat dibuat dengan sabun mandi padat, serta teknik merangkai 

akan menghasilkan karya patung dan mainan yang dapat dibuat dengan bahan 

ranting pohon atau korek api.  

Lebih lanjut, Haryanto, E (2007: 3) menyatakan bahwa teknik dalam seni 

membentuk pada dasarnya terdiri dari dua macam yaitu teknik subtraktif dengan 

pengurangan material dan aditif dengan penambahan material. Untuk teknik aditif,  

dapat dilakukan dengan empat macam teknik, yaitu modeling, constructing, 

assembling dan casting. Sedangkan untuk teknik subtraktif dapat dilakukan 

dengan teknik carving. Tiap teknik ini memiliki karakteristik yang berbeda. 

Menurut Syarif, I (2003: 19-39) carving merupakan suatu teknik membentuk 

dengan proses mengambil bahan-bahan yang tidak diperlukan dengan cara 

dipahat, modeling merupakan teknik membentuk dengan proses penambahan pada 

bentuk yang diinginkan, casting merupakan teknik membentuk dengan proses 

mengecor atau mencetak, serta constructing yang dilakukan dengan proses 

assembling (memasang/ merakit) dan penggabungan berbagai bahan. Berbagai 

teknik ini dapat menghasilkan karya antara lain patung, ukiran dan relief yang 

dapat diterapkan oleh seniman dalam proses penciptaan karya seni atau diterapkan 

dalam pembelajaran seni rupa di sekolah.  

Berdasarkan lima macam teknik tersebut, maka teknik yang nampaknya 

sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini yaitu teknik modeling dan casting. 

Kedua teknik tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 
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1) Modeling 

Menurut Syarif (2003: 26) teknik modeling pada dasarnya merupakan 

teknik untuk membuat karya dengan menggunakan bahan plastis seperti tanah liat 

dan malam untuk modeling. Dalam teknik ini, bentuk yang dikehendaki diperoleh 

dengan cara menambahkan bahan baru kepada bentuk yang sedang dibuat menuju 

pada bentuk akhirnya.  

Dalam teknik modeling, juga terdapat proses membutsir untuk mencapai 

detail bentuk yang diinginkan. Garha (1975: 80) menyatakan bahwa membutsir 

ialah membentuk sesuatu dengan bahan yang mudah dibentuk dengan tangan 

seperti tanah liat, plastisin, malam dan campuran serbuk gergaji dengan perekat. 

Lebih lanjut, Salam (2001: 63) menyatakan bahwa membutsir adalah membentuk 

bahan dengan bahan lunak seperti tanah liat (yang telah diolah sehingga halus dan 

lembab) atau plastisin yang dilakukan dengan cara memijit, mencukil, memotong 

atau menempel.  

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa membutsir merupakan kegiatan 

membentuk menggunakan bahan lunak seperti tanah liat, malam, plastisin atau 

campuran serbuk kayu dengan perekat yang dilakukan dengan cara memijit, 

mencukil, memotong atau menempel secara berangsur-angsur pada saat bahan 

masih dalam keadaan lembek, untuk mencapai bentuk yang dikehendaki. 
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(Sumber : Wachowiak F and Ramsay 1969: 112-113) 

2) Casting (cor) 

Casting merupakan teknik pembuatan patung  dengan menggunakan bahan 

yang bisa dicairkan pada tahapan akan dicor, dan kemudian mengeras setelah 

dituangkan dalam cetakan dengan mengambil bentuk cetakan tersebut (Syarif 

2003: 30). Dalam membuat karya dengan teknik ini membutuhkan model dan 

cetakan. Menurut Syarif (2003: 30) teknik casting ini terdiri dari tiga tahap yaitu 

pembuatan model dari tanah liat atau gips, pembuatan cetakan, dan pengecoran 

material. Jenis cetakan ada dua macam yaitu cetakan sekali pakai dan cetakan 

yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Cetakan yang dapat digunakan 

secara berulang-ulang digunakan untuk produksi masal. Biasanya, cetakan seperti 

ini dibuat dari bahan lateks, silicon, fibre glass, lilin, logam (Tim PPPG Kesenian 

1999: 135). Penuangan atau pengecoran dilakukan ketika bahan yang akan 

dituangkan dalam keadaan cair.  

Gambar 1. Seorang anak sedang 
membutsir patung binatang 

Gambar 2. Hasil karya 
patung   binatang purba 
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Secara umum, bahan yang digunakan untuk pengecoran yaitu kuningan, 

perunggu, perak, resin, semen pasir dan plastik. Namun, pada pembelajaran seni 

membentuk bagi anak, dalam kegiatan menuang sebaiknya menggunakan bahan 

yang mudah digunakan, mudah didapat dan menarik, misal tanah liat, gips, lilin, 

serta campuran adonan bubur kertas atau serbuk kayu dengan perekat lem.  

Selain menggunakan bahan cair, untuk lebih memudahkan proses mencetak 

dalam pembelajaran seni bagi anak, dapat dilakukan dengan menggunakan media 

yang lembek misal tanah liat atau plastisin yang dapat dicetak dengan menggunakan 

cetakan praktis yang sudah tersedia, misal cetakan agar-agar, cetakan kue atau 

peralatan lain yang dapat digunakan sebagai cetakan negatif untuk bisa membuat 

bentuk yang dikehendaki. 

Teknik mencetak tersebut umumnya disenangi anak-anak dalam kegiatan  

berkarya seni membentuk karena cukup mudah dan praktis untuk dilakukan. Akan 

tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa mencetak tuang dengan 

membuat cetakan negatif terlebih dahulu kurang begitu disenangi. Hal ini senada 

dengan apa yang dinyatakan oleh Wachowiak (1969: 118) bahwa salah satu karya 

yang berhasil direspon anak adalah relief cetak tuang, yang bisa menggunakan 

pasir atau tanah liat sebagai cetakan negatif.  

 

 

(Sumber : Wachowiak F and Ramsay 1969: 117-118) 

Gambar 3: cetakan negative (kiri), 
hasil cetakan (kanan) 

Gambar 4: Relief binatang dan   
pohon 
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Untuk bahan-bahan tertentu, teknik-teknik tersebut dapat diuraikan lagi 

menjadi teknik yang lebih spesifik sesuai dengan karakter bahan yang digunakan. 

Salah satu bahan yang mudah digunakan oleh anak dalam berkarya seni 

membentuk adalah plastisin atau lilin warna. Menurut Setyorini (2005: 10-15) 

dalam seni membentuk yang dilakukan dengan bahan plastisin atau lilin warna 

pada dasarnya terdiri dari dua teknik, yaitu dengan teknik manual yang dilakukan 

dengan cara memilin, menggilas, memulung, menekan, meremas, menyambung, 

menempel, mengukir dan memotong, serta dengan teknik mencetak yang 

dilakukan dengan menggunakan cetakan.  Untuk lebih rinci, teknik ini dapat 

dilihat pada tampilan gambar berikut. 

   
Gambar 5: Teknik memilin (membuat pilinan) 

 

   
Gambar 6: Teknik menggilas (kiri) menggilas dengan alat, 

(kanan) menggilas dengan telapak tangan 
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Gambar 7: Teknik memulung (membuat bulatan) 

 
 

  
 

Gambar 8: Teknik menekan (kiri) menekan dengan jari, 
(kanan) menekan dengan telapak tangan 

 

   
Gambar 9:Teknik meremas dengan menekan secara berulang 

 

  
Gambar 10: Teknik menyambung 
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Gambar 11: Teknik menempel     Gambar 12: Teknik mengukir 

 

       
Gambar 12: Teknik memotong         Gambar 13: Teknik cetak 

 
(Sumber: Setyorini 2009: 10- 14) 

 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan seni 

membentuk dalam pembelajaran seni rupa dapat dilakukan dengan berbagai 

macam teknik yang dapat disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. Untuk 

bahan-bahan yang bersifat lunak, dapat menggunakan teknik modeling atau 

casting agar proses pembentukan dapat dengan mudah dilakukan oleh anak. 

Dalam teknik modeling terdapat beragam teknik lagi antara lain teknik membutsir 

yang dapat dirinci lagi dengan kegiatan memilin, menggilas, menekan, memulung, 

meremas, memotong, menyambung, menempel dan mengukir. Sedangkan untuk 

teknik casting dapat dilakukan dengan menggunakan cetakan, baik cetakan yang 

bisa dibuat sendiri atau cetakan yang siap pakai.  

Dengan kegiatan membentuk, siswa diharapkan dapat mengasah 

kreativitasnya melalui kegiatan  bermain dengan kepadatan dan ruang yang 
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sebenarnya. Karya-karya hasil dari membentuk dapat dirasakan setiap 

permukaannya, dapat ditimang dan diputar-putar di atas tangan dan dapat 

dinikmati dari arah kiri, kanan, belakang, muka dan atas, kecuali relief yang hanya 

bisa dinikmati dari satu arah pandang saja. 

 

2.6.2 Pencirian Media Membentuk yang Baik dalam Pembelajaran  

         Seni Rupa Anak 

Teknik yang digunakan untuk berkarya seni membentuk cukup bervariasi. 

Tiap teknik memiliki karakter proses tersendiri. Selain itu, tiap teknik juga 

menggunakan jenis bahan atau material yang berbeda. Teknik dan bahan yang 

digunakan saling mendukung satu sama lain untuk tercipta suatu karya yang baik. 

Dengan kualitas bahan yang baik, maka akan tercipta karya yang berkualitas dan 

memiliki nilai estetis tersendiri. 

Menurut Syarif (2003: 19-39) ciri bahan yang baik untuk seni membentuk 

yang sesuai dengan teknik pembuatan antara lain yaitu: 

1) Untuk teknik pahat, bahan yang biasa digunakan yaitu kayu dan batu. Kayu 

yang baik untuk seni membentuk adalah kayu yang memiliki serat dan warna 

yang artistik, misal kayu jati, sono keling dan mahoni. Sama halnya dengan 

kayu, jenis batu yang baik untuk bahan seni membentuk adalah batu yang 

memiliki serat atau tekstur yang baik serta warna yang  beragam, misal batu 

marmer.  

2) Untuk teknik modeling, bahan yang sering digunakan antara lain tanah liat dan 

plastisin. Tanah liat dan plastisin yang plastis adalah bahan yang baik 
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digunakan untuk membentuk. Dengan karakternya yang plastis, maka akan 

mudah untuk dibentuk sehingga karya tidak mudah retak.  

3) Untuk teknik cor atau cetak, bahan yang baik digunakan adalah bahan yang 

bersifat cair dan akan mengeras setelah selesai dicetak, misal resin, gips, 

semen pasir dan sebagainya. 

4) Untuk teknik konstruksi, bahan yang baik digunakan adalah bahan yang 

fleksibel, dalam arti bisa digabung-gabungkan atau dirakit dengan bahan lain, 

misal kayu, karton, plastik, kertas, logam dan sebagainya.  

Selain bahan-bahan tersebut di atas, nampaknya plastisin yang sering 

digunakan anak dalam pembelajaran seni membentuk juga memiliki ciri-ciri 

kualitas yang baik. Menurut Setyorini (2005: 3) kualitas lilin warna yang baik 

yaitu mudah dibentuk, liat, tidak retak atau pecah saat dibentuk, memiliki warna 

yang cerah dan tidak lengket di tangan. Namun demikian, Setyorini menegaskan 

bahwa lilin warna juga memiliki kelemahan di antaranya yaitu lilin warna tidak 

tahan terkena air dan suhu panas. Jika terkena air, lilin warna akan akan menjadi 

terlalu lunak sehingga sulit untuk dibentuk dan di tangan akan menjadi kotor.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri media 

membentuk yang baik dalam pembelajaran seni rupa anak yaitu: 

1) Memiliki tekstur dan warna yang menarik. 

2) Bisa dirangkai dengan bahan lain (fleksibel). 

3) Liat dan plastis, tidak mudah retak dan tidak lengket di tangan  untuk bahan 

yang bersifat lunak. 

4) Memiliki kualitas yang baik (tidak mudah rusak). 
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5) Tingkat keamanan dan kenyamanan media nampaknya juga harus 

diperhitungkan, sehingga media seni membentuk bagi anak sebaiknya bersifat 

aman dan tidak membahayakan bagi kesehatan anak (tidak beracun) 

 

2.7  Grajen Warna sebagai Media Alternatif  Seni Membentuk 

Banyak orang yang mengetahui akan keberadaan grajen, tetapi banyak juga 

orang yang kurang memperhatikannya. Bagi orang-orang yang kurang paham 

akan keunggulan grajen, umumnya grajen hanya dimanfaatkan sebagai bahan 

bakar untuk memasak. Akan tetapi bagi orang-orang yang paham akan 

keunggulanya,  grajen bisa memiliki nilai yang lebih dari sekedar limbah.  

Saat ini banyak orang-orang yang membuat kompor alternatif berbahan 

bakar gergajian atau grajen kayu, mengingat harga minyak yang mahal. Selain itu 

dalam bidang pertanian, serbuk grajen juga bisa dimanfaatkan sebagai media 

pembuatan atau media tumbuh jamur tiram, seperti penelitian yang telah 

dilakukan oleh mahasiswa IPB tentang pemanfaatan gergajian kayu sebagai media 

tumbuh jamur tiram (http://webcache.googleusercontent.com, diakses tanggal 20/ 

01/2010). Untuk pengolahan yang sudah masuk industri besar, grajen digunakan 

sebagai bahan untuk membuat lapisan triplek.  

Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa grajen merupakan limbah 

multifungsi, yang berarti bisa diberdayakan sebagai bahan alternatif untuk  diolah 

menjadi media pembuatan produk yang memiliki nilai guna. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa grajen memiliki kualitas bahan yang cukup baik jika 

dikembangkan lagi menjadi suatu produk dengan memberikan perlakuan tertentu. 
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Dalam bidang seni rupa, grajen juga sering dimanfaatkan menjadi  media 

untuk berkarya yang menghasilkan karya antara lain patung dan benda-benda 

kerajinan. Dengan formulasi tertentu dan dengan teknik-teknik tertentu pada 

proses penciptaan karya seni, akan menghasilkan suatu karya yang memiliki 

keunikan tersendiri. Tekstur dan warna cokelat asli pada grajen dimanfaatkan 

menjadi ciri khas atau karakteristik karya-karya tersebut.  

Dalam bidang pendidikan seni, grajen biasanya juga dimanfaatkan oleh 

guru sebagai media berkarya pada siswa. Dengan grajen, siswa biasanya 

ditugaskan untuk membuat patung dan relief binatang dengan alas relief berupa 

papan kayu atau triplek. Proses pembuatan media grajen pun sederhana, yaitu 

dengan menambahkan tepung tapioka sebagai pengganti lem. Dengan demikian, 

grajen ini bisa digunakan untuk membuat bentuk apapun. Setelah beberapa hari, 

grajen akan mengering dan akhirnya karya itu pun jadi. Akan tetapi, karena 

menggunakan tepung tapioka, biasanya saat proses pengeringan akan 

menimbulkan bau yang kurang sedap dan karya yang dihasilkan kurang begitu 

keras dan kuat.  

Berdasarkan penggunaan grajen sebagai media berkarya seni rupa yang 

masih memiliki kekurangan tersebut maka, untuk memberikan daya tarik 

tersendiri jika digunakan sebagai media berkarya dalam pembelajaran seni rupa, 

grajen bisa diolah dengan pemberian berbagai macam warna dan formulasi 

tertentu yang nyaman digunakan. Pemberian warna pada grajen ini yang akan 

dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Dengan adanya bermacam-macam warna 

pada grajen, maka grajen bisa dimanfaatkan sebagai bahan utama untuk berkarya 
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dan memiliki karakteristik tersendiri, terutama sebagai bahan berkarya seni rupa 

pada anak. 

Pemanfaatan limbah grajen menjadi grajen warna dalam pembelajaran seni 

rupa untuk anak menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya, ramah 

lingkungan, sehingga siswa nyaman dan asyik dalam memakainya. Berbagai 

bahan yang digunakan untuk membuat grajen warna yaitu pewarna dengan 

menggunakan pewarna makanan (sumba) atau jika menginginkan warna yang 

lebih mencolok bisa menggunakan pewarna tekstil (wenter) , tepung tapioka, baby 

oil atau bisa diganti dengan minyak, lem putih atau lem kayu dan benzoat. 

Benzoat ini tidak harus mutlak ada, karena hanya berfungsi sebagai pengawet 

grajen warna agar tidak mudah menjamur dalam jangka waktu lama. Jika hasil 

karya menggunakan grajen warna disimpan dalam tempat yang tidak lembab, 

maka kemungkinan grajen menjamur cukup kecil.  

Formulasi bahan-bahan tersebut akan membuat grajen menjadi lentur dan 

lunak hampir menyerupai clay,  sehingga anak bisa berkreasi untuk membuat 

karya seni melalui kegiatan membentuk yang dapat disebut sebagai seni 

membentuk. Dengan demikian, diharapkan kreativitas anak akan berkembang 

melalui media alternatif ini.  

Dengan berkembangnya kreativitas anak, maka dimungkinkan bisa 

diciptakan karya-karya yang menarik melalui grajen warna.  Berbagai jenis karya 

yang dapat diterapkan dengan menggunakan grajen warna ini yaitu patung dengan 

teknik membutsir, membuat relief dan gantungan kunci dengan cetakan atau dengan 

teknik membutsir secara manual yang dapat disertai dengan beberapa alat bantu. 
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Grajen warna ini diharapkan menjadi media alternatif dalam berkarya seni 

membentuk, sehingga anak tidak jenuh berkarya hanya menggunakan media yang 

sudah umum digunakan seperti pensil warna atau krayon. Dengan memanfaatkan 

grajen warna sebagai media berkarya seni membentuk dalam pembelajaran seni rupa 

di kelas, diharapkan kreativitas siswa dalam mengekspresikan diri untuk berkarya, 

khususnya berkarya seni membentuk dapat dikembangkan. Melalui grajen warna, 

pembelajaran seni rupa yang murah, mudah untuk dilakukan  dan menghasilkan 

karya yang unik dapat diwujudkan. Beberapa alat dan teknik dapat diterapkan dalam 

pemanfaatan media ini. 

Berdasarkan landasan teoretis di atas, dapat dibuat kerangka penelitian 

seperti pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 15: Kerangka Teoretis Penelitian 
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Dari kerangka teoretis tersebut, secara singkat dapat dijelaskan bahwa 

penelitian ini mengkaji tentang proses eksplorasi media seni rupa yang 

menghasilkan grajen warna sebagai media alternatif untuk berkarya seni 

membentuk, proses pembelajaran seni membentuk pada anak dengan 

menggunakan grajen warna, serta mengkaji tentang hasil karya dalam 

pembelajaran seni membentuk pada anak dengan menggunakan media tersebut.  

Dalam kerangka tersebut terdapat komponen-komponen yang saling 

berhubungan sebagai sebuah sistem. Alur kerangka teoretis ini dimulai dari 

keberadaan grajen. Dari keberadaan grajen tersebut, maka muncul sebuah ide 

pemanfaatan grajen melalui kegiatan eksplorasi media yang akhirnya 

menghasilkan sebuah media berkarya seni rupa. Media ini menghasilkan bahan 

berupa grajen warna, serta alat dan teknik yang digunakan untuk mendukung 

proses saat berkarya. Dengan demikian grajen warna ini akhirnya menjadi sebuah 

media yang bisa digunakan untuk berkarya seni rupa. 

Selanjutnya, Grajen warna tersebut dimanfaatkan dalam kegiatan 

pembelajaran seni membentuk pada anak. Dari pembelajaran inilah akan diketahui 

proses dan teknik berkarya seni membentuk pada anak dan kendala-kendala yang 

dihadapi dalam pembelajaran tersebut. Setelah proses pembelajaran, maka akan 

diketahi hasil pembelajaran termasuk di dalamnya hasil karya seni membentuk 

dengan menggunakan grajen warna. Hasil karya tersebut akan menunujukkan 

tingkat kreativitas anak.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Jika dilihat dari sifat permasalahan yang akan diteliti, maka pendekatan  

penelitian yang dianggap sesuai dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2002: 3)  

mendefinisikan “metodologi kualitatif ”sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Ismiyanto (2003: MP/III/3) penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara 

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

bidang tertentu. Lebih lanjut, Moleong (2002: 5-6) menyatakan bahwa metode 

kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan 

responden, lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dinilai, serta lebih banyak 

mementingkan segi proses, agar bagian-bagian yang diteliti akan jauh lebih jelas. 

Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ini akan menghasilkan data 

deskriptif berupa tingkah laku, proses, serta hasil karya siswa saat berkarya seni 

rupa menggunakan grajen warna. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis menggunakan pendekatan ini 

karena ingin mencoba untuk menelusuri, memahami dan menjelaskan tentang 
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gejala atau fenomena yang ada atau terjadi terhadap objek yang diteliti. Dalam 

penelitian ini akan dianalisis bagaimana proses pembelajaran siswa saat berkarya, 

serta hasil pembelajaran grajen warna sebagai media pengembangan kreativitas 

berkarya seni rupa pada siswa kelas 5 SD N Jepon 2. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD N Jepon 2 Kecamatan Jepon Kabupaten  

Blora. Hal ini karena SD tersebut berada di lokasi sentra perindustrian kayu di 

Kabupaten Blora, tepatnya di Dukuh Ngawen Kecamatan Jepon. Keberadaan 

limbah kayu berupa grajen di sekitar lokasi SD N Jepon 2 yang menjadikan 

alasan terpilihnya SD ini.   

  

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD N Jepon 2 Blora dengan 

jumlah 35 siswa. Alasan penulis memilih kelas 5 SD karena siswa berada pada 

usia antara 9 hingga 11 tahun. Kisaran usia ini merupakan fase awal realisme 

antara usia 9 hingga 12 tahun dalam periodisasi perkembangan seni rupa anak 

(Victor Lowenfeld dalam Salam 2001:40). Bahkan Pierre Duquet (dalam Garha 

1983: 31) memandang bahwa masa kanak-kanak usia antara 6 hingga 10 tahun 

merupakan masa keemasan untuk berekspresi secara kreatif. Pada saat ini lah 

kesenangan anak-anak terhadap seni rupa harus dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya dengan membimbing dan mengembangkan daya cipta anak.  
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3.4 Sasaran Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka sasaran 

penelitian ini mencakup empat hal pokok sebagai berikut: 

1) Proses pembuatan grajen warna sebagai media untuk anak dalam berkarya 

rupa. 

2) Proses pemanfaatan grajen warna sebagai media alternatif berkarya seni rupa 

bagi siswa kelas 5 SDN Jepon 2. 

3) Hasil pemanfaatan grajen warna sebagai media alternatif untuk 

mengembangkan kreativitas berkarya seni rupa pada siswa kelas 5 SDN Jepon 

2. 

4) Identifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran 

seni rupa dengan memanfaatkan grajen warna sebagai media berkarya seni 

membentuk. 

 

3.5   Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang lebih 

banyak menampilkan uraian kata-kata dari pada angka. Oleh karena itu teknik 

yang digunakan dalam usaha memperoleh data di lapangan yaitu sebagai berikut: 

1) Observasi 

Arikunto (2006: 230) mengemukakan bahwa mengamati adalah menatap 

kejadian, gerak atau proses. Mengamati bukanlah pekerjaan yang mudah karena 

manusia banyak dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan yang ada padanya, 

dengan kata lain pengamat harus objektif atau apa adanya. Lebih lanjut, Guba dan 



62 

 

Lincoln (dalam Moleong 2002: 125-126) menyatakan alasan pemanfaatan 

pengamatan dalam penelitian kualitatif karena teknik pengamatan didasarkan atas 

pengalaman secara langsung, sehingga memungkinkan pengamat untuk melihat 

dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana 

yang terjadi pada keadaan sebenarnya, serta memungkinkan peneliti mencatat 

peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun 

pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. 

Dalam kaitannya dengan pernyataan tersebut, maka observasi dalam 

penelitian ini menggunakan teknik pengamatan terkendali (controlled 

observation). Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Koentjaraningrat 

(1985: 118) bahwa suatu cara pengamatan yang dikembangkan untuk 

meningkatkan ketepatan dalam melaporkan hasil pengamatan ialah melalui 

pengamatan terkendali. Peneliti memberikan perlakuan (treatment) kepada subjek 

yang diteliti dengan memberikan grajen warna sebagai media berkarya seni 

membentuk, kemudian peneliti melihat dan mengamati bagaimana tingkah laku, 

respon dan proses siswa saat berkarya, serta melihat dan mengamati hasil karya 

siswa.  

Pengamatan dilakukan secara terkendali sesuai dengan apa yang diinginkan 

oleh peneliti. Suatu waktu peneliti ikut terlibat atau berinteraksi langsung dengan 

siswa, namun di saat yang lain, peneliti mengamati kegiatan siswa dari kejauhan 

tanpa sepengetahuan dari siswa. Pada saat ini lah peneliti mencatat peristiwa-

peristiwa atau aktivitas yang terjadi dalam situasi atau kegiatan tersebut.  
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Karena manusia memiliki pengamatan yang terbatas, maka untuk 

mendapatkan data yang lebih rinci atau untuk mengabadikan peristiwa –peristiwa 

dalam proses penelitian dibutuhkan alat pembantu pengumpulan data berupa 

kamera (Collier dalam Koenjtaraningrat 1985: 122). Berbagai data yang dapat 

diambil melalui kamera yaitu proses saat siswa berkarya, hasil karya siswa, serta 

berbagai sarana dan prasarana sekolah. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud 

tertentu.  Moleong (2002: 135) menyatakan bahwa wawancara merupakan 

percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.  

  Pendapat tersebut diperjelas oleh Ismiyanto (2003: MP/X/8) yang 

menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, wawancara merupakan teknik 

utama dalam pengumpulan data karena dengan wawancara akan dapat diperoleh 

data selain yang diketahui dan dialami oleh subjek, juga data yang yang 

tersembunyi, yang melatarbelakangi perilaku subjek. Arikunto (2006:156) 

menambahkan bahwa dalam melaksanakan interview, pewawancara membawa 

pedoman yang hanya berupa garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. 

Dalam melakukan wawancara, pewawancara harus membuat suatu 

panduan atau pedoman wawancara mengenai hal-hal apa saja yang akan 

dipertanyakan kepada seseorang yang akan  diwawancarai. Dengan tujuan untuk 

mempermudah kegiatan wawancara, pokok-pokok permasalah yang 
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dipertanyakan tidak terpaut jauh dari permasalahan yang telah ditentukan 

sebelumnya.  

Dengan mengadakan wawancara, peneliti berusaha memperoleh data atau 

keterangan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti dapat 

mengajukan pertanyaan  kepada siswa perihal tentang penggunaan grajen warna 

sebagai media dalam berkarya meliputi, perasaan siswa saat berkarya, apakah 

siswa menyukai menggunakan grajen warna sebagai media untuk berkarya seni 

rupa, apakah siswa merasa nyaman dan termotivasi saat berkarya menggunakan 

grajen warna, serta kendala-kendala yang dihadapi saat berkarya menggunakan 

grajen warna.  

3) Studi Dokumenter 

Studi Dokumenter adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui dan 

dengan menggunakan dokumen-dokumen atau peninggalan (sudah ada penelitian 

sebelum dilakukan) yang relevan dengan masalah penelitian (Ismiyanto,2003: 

MP/X/9). Menurut Arikunto (2006:158) dokumen berarti barang-barang tertulis. 

Di dalam melaksanakan studi dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, 

catatan harian dan sebagainya. Dengan demikian, melalui studi dokumentasi dapat 

dikumpulkan beberapa dokumen. 

Adapun data-data dan dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu 

berbagai informasi yang berkenaan dengan subjek dan lokasi penelitian antara lain 

berbagai data tentang arsip sejarah dan perkembangan SDN Jepon 2, struktur guru 
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dan tenaga kependidikan SDN Jepon 2, serta data tentang hasil pembelajaran seni 

budaya dan keterampilan siswa kelas 5. 

 

3.6 Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan proses penyusunan data, pengolahan data dan 

interaksi data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, 

sehingga peneliti dapat menyajikan data sesuai katagori untuk mengambil 

kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara 

deskriptif  kualitatif. Miles dan Huberman (dalam Rohidi 1992:16-20) 

menyebutkan tiga unsur dalam proses analisis penelitian kualitatif yaitu: reduksi 

data, penyajian data dan verifikasi. 

1) Proses Reduksi 

Proses reduksi data  meliputi  pemilihan, penyederhanaan data-data kasar 

yang diperoleh dari lapangan, kemudian diseleksi, diringkas, dan dikelompokkan  

dalam satuan-satuan pokok pikiran. Dalam proses reduksi, data-data yang tidak 

perlu maupun yang tidak berkenaan dengan masalah penelitian dapat disingkirkan 

dan kemudian diganti dan ditambah dengan data-data baru yang sesuai. 

2) Penyajian data 

Setelah direduksi tahap berikutnya adalah penyajian data, sebagaimana 

halnya dengan proses reduksi data, penciptaan dan penggunaan data tidaklah 

terpisah dari analisis. Suatu penyajian sekumpulan informasi yang tersususun 

akan memberikan kemungkinan adanya penarikan sebuah kesimpulan. Dalam 

penyajian ini akan disajikan data secara lengkap, baik data yang diperoleh melalui 
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observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis antara katagori dan 

permasalahan yang ada, guna mendapatkan hasil penyajian yang rapi dan 

sistematis sehingga data yang terkumpul tersusun dengan baik. 

3) Penarikan Simpulan atau Verifikasi 

Penarikan simpulan merupakan tahap atau langkah paling akhir dalam 

proses analisis data. Proses ini berkaitan dengan penarikan kembali  selama 

penulisan terhadap hal-hal yang melintas dalam pikiran baik pendapat, kriteria 

tertentu yang dikatagorikan dan ditelaah secara seksama untuk memperoleh 

kesimpulan. Maka, dari awal sampai akhir pengumpulan data yang direduksi dan 

disajikan kemudian dilihat serta ditinjau kembali melalui pengujian kebenaran, 

kecocokan, kekokohan  sehingga sampai pada tingkat validitas yang diharapkan. 

Dari ketiga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan sesuatu yang 

saling berhubungan dan saling menjalin antara satu dengan yang lain baik pada 

saat  sebelum, selama dan setelah pengumpulan data.  

Secara skematik, model analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar 16. Komponen Analisis Data: Model Interaktif 

(Sumber: Miles dan Huberman dalam Rohidi 1992: 20) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

SDN  Jepon 2 merupakan sekolah dasar yang berada di Kecamatan Jepon 

Kabupaten Blora. Karena posisi nya yang berada di tepi Jalan Raya Blora Cepu, 

maka keberadaan sekolah ini dikenal dan diketahui oleh masyarakat. Selain itu, 

karena letaknya yang strategis, maka sekolah ini sering digunakan sebagai tempat 

untuk menyelenggarakan acara-acara kependidikan se-kecamatan Jepon, misal 

digunakan untuk kegiatan senam bersama oleh para guru se-Kecamatan Jepon dan 

kegiatan upacara dalam rangka HARDIKNAS pada tanggal 2 Mei 2011 lalu. 

Sekolah yang berdiri sejak tanggal 1 Januari 1970 ini telah mengalami 

perkembangan, baik dari keadaan fisik sekolah, keadaan guru, siswa, serta 

keadaan pembelajaran di kelas. Dalam perkembangannya sejak awal berdiri 

hingga sekarang, kepala sekolah yang telah menjabat di SD ini sejumlah 7 orang 

yaitu Mudrikah, Suwarso, Matkanan, BA, Drs. Soekardi, Drs. Soekarjo, Sumarno, 

S. Pd dan Darsono, S. Pd sebagai kepala sekolah saat ini. 

Saat ini, SDN Jepon 2 merupakan sekolah yang terakreditasi negeri B 

(baik). Nilai akreditasi B ini didukung oleh visi, misi dan tujuan sekolah yang 

telah terumuskan dengan baik. Visi yang dirumuskan adalah “ terwujudnya 

sekolah yang mampu menciptakan kondisi giat belajar untuk berprestasi, cinta 

tanah air, terampil, berbudi pekerti luhur, mandiri yang dilandasi iman dan 
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taqwa”. Adapun misi yang dirumuskan yaitu (1) melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang pendidikan; (2) melaksanakan manajemen berbasis 

sekolah (MBS); (3) menerapkan pembelajarn aktif, inovatif, kreatif dan 

menyenangkan (PAIKEM); (4) mengembangkan potensi, bakat, minat siswa 

secara optimal; (5) menjalin hubungan yang harmonis dengan instansi, lembaga 

dan masyarakat sekitar. Sedangkan tujuan yang dirumuskan yaitu (1) siswa 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berakhlak mulia; (2) 

siswa sehat jasmani dan rohani; (3) siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan, 

kemampuan dan keterampilan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi; (4) mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat dan kebudayaannya; 

(5) siswa kreatif, terampil dan berkarya untuk dapat mengembangkan diri secara 

terus-menerus.  

Gambaran tentang SDN Jepon 2 secara rinci dapat dijelaskan lebh lanjut 

mengenai lokasi dan lingkungan sekitar, kondisi sekolah, sarana dan prasarana 

sekolah, guru dan tenaga kependidikan, murid dan latar belakangnya, keadaan 

siswa SDN Jepon 2, keadaan siswa kelas 5 SDN Jepon 2 maupun keadaan 

pembelajarannya. 

4.1.1 Lokasi dan Lingkungan Sekitar 

SDN Jepon 2 merupakan sekolah dasar yang beralamatkan di Jalan Raya 

Blora Cepu Km 8, tepatnya berlokasi di Dukuh Ngawen Kelurahan Jepon, 

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Meskipun berlokasi di wilayah desa, namun 

dukuh Ngawen yang merupakan lokasi SD ini dilalui oleh jalur jalan raya yang 

menghubungkan Kota Blora dan Cepu. Akibatnya, keadaan lingkungan sekitar 
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sekolah ini tergolong ramai. Pihak sekolah selama ini selalu intensif dengan 

keamanan siswa. Hal ini dilakukan dengan tidak memperbolehkan siswa keluar 

sekolah sembarangan pada saat jam sekolah. 

Bagian depan sekolah yang menghadap utara berbatasan dengan jalan 

raya yang ramai, sedangkan bagian belakang sekolah yang berada di sebelah 

selatan berbatasan dengan area sawah yang sepi dan tenang. Sebelah barat sekolah 

berbatasan dengan Taman Kanak-kanak, balai pertemuan RW 05 dan rumah 

penduduk. Sebelah timur sekolah berbatasan dengan komplek showroom 

kerajinan kayu Jepon.  

 
Gambar 17: Suasana Tampak Depan SDN Jepon 2 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
 

Keberadaan showroom kerajinan kayu ini juga membuat lingkungan 

sekolah menjadi ramai, karena showroom tersebut merupakan pusat kerajinan 

kayu yang ada di Kabupaten Blora. Showroom yang berjajar di jalan raya Blora 

Cepu Km 8 ini kurang lebih sepanjang 500 m dan sepenuhnya berada di Dukuh 

Ngawen serta berbatasan dengan desa Tempellemahbang.  
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Selain di showroom yang sudah disediakan di sebelah utara jalan raya, 

banyak juga warga yang membuka toko kerajinan di rumah masing-masing. 

Selain digunakan sebagai tempat untuk menjual kerajinan, rumah warga dan 

showroom juga digunakan sebagai tempat untuk proses produksi barang. Dengan 

demikian lingkungan sekitar SDN Jepon 2 ini sebagian besar dikelilingi oleh para 

perajin kayu.  

Selain perajin kayu, sebagian besar warga sekitar SD ini berprofesi sebagai 

pedagang, karena sekitar 1 km dari SD kearah barat merupakan pasar tradisional 

Kecamatan Jepon, sehingga di sebelah barat SD banyak terdapat pertokoan dan 

warung makan.  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa SD N Jepon 2 ini berada di 

lokasi yang cukup strategis dan dekat dengan keramaian, sehingga pihak sekolah 

menjadi intensif dalam menjaga keamanan siswa. Keberadaan pusat kerajinan 

kayu di showroom yang berada di sekitar sekolah menjadikan sebagian besar 

penduduk di sekolah ini bermatapencaharian sebagai perajin kayu.  

4.1.2 Kondisi Sekolah  

Jika dilihat dari luar wilayah sekolah, sekolah ini dikelilingi oleh pagar 

yang cukup rapat. Deretan pagar depan dan pintu gerbang ini menghadap ke arah 

utara, sedangkan bangunan sekolah secara keseluruhan menghadap ke barat. Oleh 

karena itu, saat masuk ke dalam wilayah sekolah, maka akan langsung berhadapan 

dengan lapangan utama sekolah yang luas. Untuk menuju ke bangunan sekolah, 

maka sedikit berjalan ke arah timur dari gerbang. Di halaman sekolah terdapat 
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taman kecil dan beberapa pohon yang cukup besar, sehingga keadaan depan kelas 

terasa rindang. 

 
Gambar 18: Keadaan halaman depan SD N Jepon 2 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
 

 
Gambar 19: Keadaan bangunan sekolah SDN Jepon 2 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
 

Bagian utama sekolah yang terdiri dari ruang kantor guru, ruang kelas 1 

sampai dengan kelas 6 seluruhnya masih merupakan bangunan lama yang 

berbahan dasar kayu. Meskipun demikian, bangunan ini masih dalam kondisi 
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baik. Keadaan ini menujukkan kesesuaian antara potensi alam yang ada di Blora 

berupa kayu jati selalu dimanfaatkan dan dilestarikan dengan baik dalam bentuk 

bangunan.  

Keadaan lantai sekolah sudah direnovasi ulang. Lantai sekolah secara 

keseluruhan berbahan keramik berwarna putih. Sedangkan bangunan sekolah 

secara keseluruhan berwarna hijau untuk dinding dan biru untuk tiang bangunan, 

kusen, serta pintu. Bagian halaman sekolah berupa paving block sehingga keadaan 

halaman nampak bersih dan rapi. Akan tetapi lapangan sekolah masih berupa 

pasir. Hal ini karena arena lapangan yang cukup luas belum memungkinkan jika 

dibangun dengan paving block.  

Dari uraian tersebut secara keseluruhan dapat diketahui bahwa keadaan 

sekolah SD N Jepon 2 ini masih dalam keadaan baik, meskipun bangunan sekolah 

merupakan banguan lama yang berbahan dasar kayu. Keadaan lingkungan sekitar 

bangunan yaitu halaman dan lapangan sekolah juga dalam keadaan baik, bersih 

dan cukup rindang karena terdapat beberapa pohon yang cukup besar.  

4.1.3 Sarana dan Prasarana Sekolah 

Berdasarkan data yang diperoleh, SDN Jepon 2 berdiri di atas tanah 2.150 

m2 dengan luas bangunan 374 m2 yang terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang 

guru, ruang perpustakaan, ruang UKS, 6 ruang kelas, ruang ibadah, kantin 

sekolah, 2 ruang toilet dan tempat parkir.  

Secara keseluruhan, keadaan fisik bangunan sekolah dengan nomor 

statistik bangunan 0132127602099001 ini cukup baik dan tidak mengalami 

kerusakan yang parah. Beberapa ruang telah direnovasi, yaitu ruang ruang tamu, 
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perpustakaan dan UKS, serta ruang kelas 2. Sedangkan ruang kelas 1, 3 sampai 6, 

masih terlihat sebagai bangunan lama. Meskipun demikian, ruang kelas ini masih 

dalam keadaan yang cukup baik dan nyaman untuk digunakan sebagai tempat 

belajar. 

Fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar di kelas masih berupa 

perlengkapan yang standar yaitu terdiri dari meja dan bangku siswa serta guru, 

almari dan papan tulis. Sedangkan fasilitas penunjang sekolah yaitu meja guru, 

almari, rak buku perpustakaan, kursi tamu, sumur/ pompa air, komputer, 

timbangan dan papan data. 

Meskipun sarana prasarana di sekolah ini dalam keadaan sederhana, namun 

keberadaannya selalu dirawat dengan baik demi terlaksananya kegiatan pembelajaran 

yang nyaman dan berbagai keperluan lainnya juga dapat terpenuhi. Secara rinci data 

tentang keadaan sarana prasarana dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. 

Tabel 1. Data Ruang Sekolah 

No Jenis Ruang Jml Ukuran
mxm 

Luas
m2 

Rusak
Ringan 

Rusak 
Sedang 

Rusak 
Berat 

1 Ruang kepala 
sekolah 1 3 X 6 18 V - - 

2 Ruang guru 1 3 X 6 18 V - -
3 Ruang perpustakaan 1 7 X 8 56 - - -
4 Ruang kelas lama 6 6 X 6 216 V - - 
5 Ruang kelas baru - X - - - -
6 Ruang kelas unit 1 - X - - - -
7 Ruang kelas unit 2 - X - - - -
8 Ruang UKS - X - - - -
9 Ruang ibadah 1 6 X 7 42 V - -

10 Ruang kantor - X - - - -
11 Gudang - X - - - - 
12 Kantin sekolah 1 2 X 7 14 V - -
13 Kamar mandi/ WC 1 2 X 5 10 V - -
14 Ruang lain-lain - X - - - -

 Jumlah 12 X 374 8 - -
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Tabel 2: Data Keadaan Inventaris Sekolah 

No Jenis Barang Jumlah Kondisi 
Baik 

Kondisi 
Rusak 
Ringan 

Kondisi 
Rusak 

1 Bangku satu anak 240 240 - -
2 Meja satu anak 20 20 - -
3 Meja dua anak 116 116 - -
4 Kursi anak 188 188 - -
5 Kursi guru 22 22 - -
6 Papan tulis 11 11 - -
7 Meja guru 16 16 - -
8 Almari 17 17 - -
9 Rak buku perpustakaan 5 5 - -
10 Kursi tamu 1 set 1 set - -
11 Sumur/ pompa air 1 1 - -
12 Timbangan 2 2 - -
13 Komputer 3 3 - -
14 Mesin ketik - - - -
15 Jam dinding 7 7 - -
16 Papan data 7 7 - -

(Sumber: Dokumen Sekolah Tahun 2011) 

Berdasarkan rincian tersebut, keadaan sarana dan prasarana SD N Jepon 2 

ini sudah cukup baik dan sudah memenuhi kebutuhan dalam proses pembelajaran. 

Meskipun dalam keadaan sederhana, namun keberadaan sarana dan prasarana 

sekolah selalu dirawat dengan baik.  

4.1.4 Guru dan Tenaga Kependidikan 

Berdasarkan data dokumen sekolah, guru yang ada di SDN Jepon 2 ini 

berjumlah 8 orang. Sedangkan di bagian tenaga kependidikan hanya terdapat 

seorang penjaga. Karena kekurangan tenaga kerja, maka pada bagian administratif 

ini dirangkap oleh seorang guru kelas. 

Guru di sekolah ini terdiri dari  lulusan sarjana, diploma dan SPG. Lulusan 

sarjana sejumlah 5 orang, diploma 2 orang, dan lulusan SPG 1 orang. Dari kelima 

guru yang telah sarjana tersebut, tiga di antaranya baru mendapatkan gelar Sarjana 

Pendidikan pada tahun 2010 ini karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk 

lebih meningkatkan kualitas kinerja guru, serta tentang persyaratan untuk bisa ikut 
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dalam program sertifikasi. Sedangkan dua guru yang telah sarjana berikutnya 

yaitu kepala sekolah yang  telah mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada 

tahun 1993 dan seorang guru muda yang telah mendapatkan gelar Sarjana 

Pendidikan pada tahun 2011. Selebihnya, terdapat dua guru lulusan diploma yang 

telah lulus dari program D2-PGSD pada tahun 2005 dan seorang guru yang masih 

lulusan SPG pada tahun 1976.  

Sistem mengajar di sekolah ini terdiri dari guru tiap kelas dan satu guru 

mata pelajaran khusus yaitu guru agama. Guru kelas terdiri dari guru kelas 1 

sampai 6 yang mengajar semua mata pelajaran pada tiap jenjang kelas nya kecuali 

mata pelajaran agama, karena mata pelajaran tersebut diampu oleh guru agama 

secara khusus yang mengajar mulai dari kelas 1 hingga kelas 6.  

Kualitas guru di sekolah ini tergolong baik. Hal ini bisa dilihat dari segi 

pengalaman mengajar atau masa kerjanya dan beberapa prestasi sekolah yang 

telah diraih. Guru-guru yang tergolong senior ada yang telah mengajar selama 26 

tahun, bahkan ada yang mencapai 34 tahun. Sedangkan beberapa guru yang masih 

muda baru mengajar selama 2 hingga 6 tahun. Secara rinci, data tentang keadaan 

guru pada tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Data Keadaan Guru dan Pegawai Sekolah 

N
o 

Nama 
NIP 

Ja 
ba 
tan 

Status Pendi- 
dikan 

Mulai Bekerja 
 Gol 

PN
S GW Awal 

Kerja 
Mengajar 
di SD ini 

1 Darsono, S. Pd. 
NIP.195807201977011001 

Kep
. 
Sek 

√ SPG/1976 
S1/1993 1/1/77 24/3/07 IV/

A 

2 Suharto, S. Pd. SD 
NIP.195708231977011002 Gru √ SPG/1976

S1/2010 1/1/77 1/11/87 IV/
A 

3 Sumarsih, S. Pd. SD 
NIP.196206201985082002 Gru √ SPG/1983

S1/2010 1/8/85 4/05 IV/
A 
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4 Sri Istiqomah S., S. Pd. I
NIP.196408281984052003 

G
PAI √ PGA/1983

S1/2010 1/5/84 1/10/88 IV/
A 

5 Agus Basuki 
NIP.195508081977011003 Gru √ SPG/1976 1/1/77 1/2/93 III/

D 

6 Mukti Setyo W 
NIP.198411202009031002 Gru √ D2-PGSD

S1/2011 
11/5/9
9 11/5/09 II/B 

7 
Yatmo 
NIP.196401011992031016 
 

Pjg √ SD/1976 1/8/82 1/8/82 II/B 

8 Yayuk Handayani 
NIP.- Gru √ D2-PGSD

2005 3/1/04 3/1/04 - 

9 Ratna Anggara 
NIP.- Gru √ D2-PGSD

2005 
1/10/0
5 1/0/05 - 

(Sumber: Dokumen Sekolah Tahun 2011) 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah guru di 

sekolah ini sudah cukup memenuhi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan 

kurikulum pembelajaran secara umum. Meskipun belum terdapat guru yang 

mengajar khusus pada bidang olahraga dan seni, namun pembelajaran tersebut 

sudah cukup berjalan dengan baik dilakukan oleh guru kelas masing-masing. 

Kualitas latar beakang pendidikan guru juga tergolong baik karena sebagian besar 

guru di sekolah ini sudah mendapatkan gelar sarjana pendidikan.  

4.1.5 Keadaan Siswa SDN Jepon 2 

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah keseluruhan siswa SDN Jepon 2 

pada tahun 2011 yaitu 198 siswa. Dari jumlah tersebut, rata-rata jumlah siswa 

perkelas yaitu antara 29 hingga 37 siswa. Secara keseluruhan, jumlah siswa 

perempuan lebih banyak dari pada siswa laki-laki. Keadaan jumlah siswa SDN 

Jepon 2 disajikan pada tabel 4 berikut ini. 
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Tabel 4: Keadaan Jumlah Siswa SDN Jepon 2 

Tingkat 
Jumlah 

Rombongan 
Kelas 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

I 1 16 14 30 
II 1 22 15 37 
III 1 16 21 37 
IV 1 14 19 33 
V 1 13 19 32 
VI 1 13 16 29 
Jumlah 6 94 104 198 

   (Sumber: Dokumen sekolah tahun 2011) 

Kemampuan akademik siswa sekolah ini juga cukup baik. Hal ini dapat 

dilihat dari beberapa prestasi yang telah diperoleh dalam beberapa perlombaan 

dan nilai rata-rata siswa kelas 6 dalam mengerjakan UAS BN pada tahun 2010 

silam. Beberapa prestasi yang diperoleh dalam perlombaan meliputi lomba dalam 

bidang akademik, seni dan olahraga baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. 

Secara rinci data tentang prestasi siswa dan nilai UAS BN siswa tahun 2010 

tersaji pada tabel 5 dan 6 berikut. 

               Tabel 5: Data Prestasi Siswa SDN Jepon 2 
No Juara Jenis Lomba Tahun Tingkat   
1 I Lomba gerak jalan dalam rangka 

Hari Sumpah Pemuda 
1981 Kabupaten Blora 

2 I Lomba membutsir  2003 Kecamatan Jepon 
3 II Lomba siswa teladan (Pi) 2005/2006 Kabupaten Blora 
4 I Lomba Voli (Pa) HUT PGRI ke-55  Kecamatan Jepon 
5 III Lomba menyanyi tunggal (Pa) 

dalam rangka POPDA  
2007 Kecamatan Jepon 

6 I Festival kompetensi dan kreativitas 
siswa 

2007 Kecamatan Jepon 

7 I Lomba siswa teladan (Pa) 2007 Kecamatan Jepon 
8 II Kompetensi dan kreativitas 

computer siswa SD  
2007 Kabupaten Blora 

9 II Lomba bulu tangkis dalam rangka 
POPDA 

2007 Kecamatan Jepon 

10 II Lomba gigi sehat dalam rangka 
HKN ke 44 

2008 Kabupaten Blora 
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11 Harap
an I 

Lomba LCC IPU 
 

2009 Kecamatan Jepon 

12 Harap
an I 

Lomba cerdas cermat  
matematika 

2009 Kecamatan Jepon 

13 I Lomba siswa berprestasi putra 2010 Kecamatan Jepon 
       (Sumber: Data dokumen sekolah) 

 
Tabel 6: Data angka kelulusan dan nilai UAS BN tahun 2010 SDN Jepon 2 

Tahun Ajaran 

Jumlah Kelulusan dan Nilai 

Jumlah 
Peserta 
Ujian 

Jumlah 
Lulus 

Presentase 
Kelulusan 

Nilai 

Tertinggi Terendah Rata-rata 

2008/2009 27 27 100% 9,47 7,38 8,32 
(Sumber: Data sekolah tahun 2011) 

 
 

Dari rincian tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa di sekolah ini 

dalam kategori cukup banyak. Jumlah siswa yang cukup banyak ini juga 

diimbangi dengan kualitas prestasi sekolah yang cukup baik yang dapat dilihat 

pada data nilai UAS BN pada tahun 2010 lalu dan data prestasi sekolah yang telah 

diraih selama ini dalam berbagai ajang perlombaan.  

4.1.6 Keadaan Siswa Kelas 5 SDN Jepon 2 

Dari data yang yang diperoleh, jumlah siswa kelas 5 yaitu 32 siswa yang 

terdiri dari 19 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki. Dari 32 siswa tersebut 

semuanya beragama Islam. Sebagian besar siswa di kelas ini berasal dari kelurahan 

Ngawen. Namun ada juga beberapa siswa yang berasal dari desa tetangga yaitu dari 

desa Tempellemahbang.  

Dalam kegiatan pembelajaran setiap hari, kelas 5 diajar oleh guru kelas yang 

bernama Mukti Setyo Wibowo. Guru kelas yang akrab dipanggil Pak Bowo ini 

merupakan salah satu guru muda yang telah menjadi PNS beberapa waktu yang lalu. 
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Dalam kegiatan pembelajaran setiap hari, Pak Bowo mengajar dengan baik dan 

disiplin, sehingga semua siswa kelas 5 ini merupakan siswa yang patuh, sopan dan 

rajin.  

Untuk menciptakan suasana belajar yang maksimal, nyaman dan menjaga 

agar kelas tidak ramai, maka dibuat sebuah peraturan bahwa setiap satu meja 

siswa laki-laki berdampingan dengan siswa perempuan. Selain itu, posisi tempat 

duduk juga berpindah-pindah tiap seminggu sekali, agar semua siswa 

berkesempatan duduk di setiap deretan bangku. Hal ini juga bertujuan agar siswa 

tidak jenuh selama belajar di kelas.  

Fasilitas yang ada di kelas 5 yaitu berupa papan tulis, meja dan bangku, 

almari serta beberapa alat kebersihan. Meskipun hanya terdapat fasilitas yang 

standar, namun semua dirawat dan digunakan dengan baik sesuai fungsinya. 

Untuk menjaga kebersihan kelas, pada tiap harinya terdapat jadwal piket kelas 

yang terdiri dari semua siswa kelas 5 dengan ketentuan bahwa yang mendapat 

tugas piket hari itu harus berangkat lebih awal.  

Dari segi sosial ekonomi, rata-rata siswa kelas 5 ini tergolong dalam 

keadaan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini ditunjukkan oleh latar belakang 

pekerjaan orang tua siswa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan 

swasta pada tabel 7 berikut. 

Tabel 7. Pekerjaan Orang Tua/ Wali Siswa Kelas 5 
No Pekerjaan f Persentase 

1 PNS 2 6,25 %
2 Petani 16 50%
3 Swasta 13 40,625 %
4 Lainnya 1 3,125%

Jumlah 32 100 %
(Sumber: Dokumentasi Sekolah) 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat digarisbawahi bahwa hubungan antara 

siswa kelas 5 dengan guru kelas dapat berjalan dengan baik dalam proses 

pembelajaran. Siswa dapat menjalankan tugas sesuai dengan peraturan, baik yang 

dibuat oleh guru atau peraturan kesepakatan kelas, sehingga proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik. Karena lokasi sekolah yang berada di sekitar kawasan 

industri kerajinan kayu dan pasar, maka sebagiam besar mata pencaharian orang 

tua siswa kelas 5 ini adalah swasta dan petani. 

4.1.7 Keadaan Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) Kelas 5 

Pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan di kelas 5 terjadwal tiap hari 

Sabtu selama 2 jam pelajaran pada jam ke tiga dan ke empat, yaitu pada pukul 

09.30 hingga 11.00 WIB. Sesuai dengan SKKD, idealnya pelajaran SBK terdiri 

dari mata pelajaran seni rupa, seni musik dan seni tari. Akan tetapi, mata pelajaran 

yang diberikan hanya mata pelajaran seni rupa dan seni musik. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pembelajaran SBK di kelas ini 

cukup baik. Hal ini nampak pada kemampuan guru dalam mengajar mata 

pelajaran seni rupa dengan memberikan tugas siswa untuk menggambar, dan pada 

mata pelajaran seni musik dengan  mengajari siswa bermain alat musik recorder. 

Nilai KKM pelajaran seni budaya pada sekolah ini adalah 6,5.  

Dari hasil dokumentasi, karya gambar siswa yang dihasilkan pada mata 

pelajaran seni rupa cukup baik. Pada mata pelajaran seni musik, murid juga 

nampak senang dalam bermain alat musik recorder. Meskipun demikian, dalam 

pembelajaran SBK ini juga terdapat beberapa kekurangan.  
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Gambar 20:  pembelajaran alat musik recorder 

 

        
Gambar 21: Karya Dwi Sri Martati 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
 

Kekurangan yang pertama nampak pada karya yang dihasilkan siswa. Jika 

dilihat dari unsur objek dan figur, gambar karya Dwi Sri Martati tentang 

sekerumunan gajah di atas sudah cukup baik. Namun jika dilihat dari unsur 

pewarnaan, karya tersebut masih nampak kurang maksimal. Hal ini disebabkan 

karena jenis media yang dimiliki dan yang sering digunakan siswa untuk 

menggambar hanya berupa pensil, pensil warna, spidol dan krayon. Media itu pun 

memiliki kualitas yang kurang baik, sehingga terasa sulit untuk menghasilkan 

karya secara maksimal. Apalagi pengetahuan tentang penguasaan teknik 

penggunaan media tersebut masih minim. 
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Selain itu, salah satu kekurangan dalam pembelajaran SBK ini yaitu pada 

peran guru yang nampak kurang maksimal dalam menyampaikan teori pada mata 

pelajaran tersebut. Dalam mata pelajaran seni rupa misalnya, guru hanya 

memberikan tugas menggambar kepada siswa tanpa membekali teori dan tanpa 

menggunakan media tertentu untuk menumbuhkan minat serta motivasi siswa 

dalam berkarya, sehingga siswa nampak kurang bersemangat saat diberi tugas 

menggambar. 

Selain karena pemberian teori dan motivasi yang kurang maksimal, 

pemberian materi pembelajaran SBK juga monoton, karena guru selalu 

menugaskan siswa untuk membuat karya gambar, sedangkan kemampuan dan 

keterampilan siswa untuk berkarya seni membentuk tidak pernah dilakukan, 

padahal dalam SKKD juga terdapat materi pokok pembelajaran untuk membuat 

karya 3 dimensi berupa topeng. Namun beberapa kekurangan ini bisa dimaklumi 

karena guru yang mengajar pelajaran SBK merupakan guru kelas yang tidak 

berprofesi dalam bidang seni.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran seni 

budaya dan keterampilan di kelas 5 tersebut secara umum sudah berjalan dengan 

baik meskipun terdapat berbagai kekurangan, baik pada kemampuan guru dalam 

mengajar seni budaya, atau ketersediaan media pembelajaran yang masih kurang.  

 

4.2   Grajen Warna sebagai Media Berkarya 

Seni Membentuk  

  bagi  Siswa Kelas 5 SDN Jepon 2 
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4.2.1 Proses Pembuatan Grajen Warna 

Grajen warna yang dapat digunakan sebagai media alternatif berkarya seni 

membentuk ini memilik tahapan proses pembuatan sebelum siap untuk digunakan. 

Dalam proses pembuatannya juga membutuhkan berbagai bahan dan alat. Berikut 

ini akan dijelaskan secara rinci bahan dan alat apa saja yang diperlukan, serta 

tahapan pembuatannya. 

4.2.1.1 Alat dan Bahan  

Adapun alat yang diperlukan yaitu: 

1) Baskom 

2) Penyaring  

3) Sarung tangan 

4) Gelas 

 
Gambar 22 : Peralatan Pembuatan Grajen Warna 

                     (Sumber: hasil foto peneliti) 
 

Sedangkan bahan yang digunakan yaitu: 

1) Grajen  

2) Tepung tapioka 

3) Lem PVAC atau lem kayu 
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4) Pewarna  

5) Minyak atau baby oil 

6) Air 

Keterangan: 

1) Grajen yang menjadi bahan utama, sebaiknya diambil yang agak halus dan   

dalam keadaan kering. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses 

pengayaan. 

2) Sama halnya dengan grajen, tepung tapioka yang digunakan juga dalam 

keadaan kering agar bisa tercampur dan teraduk rata dengan grajen. Tepung 

tapioka berfungsi sebagai bahan pengikat grajen agar grajen warna yang 

digunakan nanti menjadi liat, serta juga membantu proses pengerasan. 

3) Lem PVAC atau lem kayu berfungsi sebagai bahan pengikat utama. 

4) Jenis pewarna yang digunakan bermacam-macam, yaitu bisa menggunakan cat 

akrilik, pigmen, pewarna makanan, pewarna tekstil, bahkan bisa menggunakan 

pewarna alami antara lain kunyit, kapur sirih (enjet) dan dedaunan. Namun 

demikian, agar tidak membutuhkan biaya yang mahal dan tidak kesulitan 

dalam mendapatkannya, maka digunakan pewarna makanan (sumba) dan 

pewarna alami. Pewarna alami berupa kunyit menghasilkan warna kuning, 

kapur sirih menghasilkan warna putih, daun jati menghasilkan warna merah 

dan daun suji menghasilkan warna hijau. Campuran antara kapur sirih dan 

kunir akan menghasilkan warna orange cemerlang. Namun terkadang juga 

dibutuhkan cat akrilik warna hitam untuk menghasilkan warna hitam. Untuk 

mendapatkan warna cokelat bisa memanfaatkan warna cokelat asli grajen. 
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5) Minyak atau baby oil  berfungsi sebagai pelumas agar grajen warna tidak 

menjadi lengket. 

6) Air berfungsi untuk memudahkan dalam proses pengadukan. 

 
Gambar 23: Bahan Pembuatan Grajen Warna 

     (Sumber: hasil foto peneliti) 
 

4.2.1.2 Tahapan Pembuatan 

Untuk membuat grajen warna diperlukan tahapan sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. 

2) Menyaring atau mengayak terlebih dahulu grajen yang akan digunakan, untuk 

mendapatkan tekstur yang lembut.  

 
Gambar 24: Pengayaan Grajen Warna 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
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3) Memasukkan grajen dan tepung tapioka ke dalam 

baskom dengan perbandingan 2 : 1. 2 untuk grajen dan 1 untuk tepung. 

       
Gambar 25: Pemasukan grajen dan tepung 
        (Sumber: hasil foto peneliti) 

 
4) Mengaduk  grajen dengan tepung tapioka hingga tercampur rata. 

 
Gambar 26: Proses pengadukan grajen dan tepung 

                         (Sumber: hasil foto peneliti) 
 

5) Setelah teraduk rata, langkah selanjutnya adalah memasukkan lem kayu 

dengan ukuran yang sama dengan takaran tepung tapioka. Lem tersebut 

terlebih dahulu dicampurkan  dengan air secukupnya hingga tidak terlalu liat. 

Setelah itu diaduk hingga lem tercampur rata dengan air. 

6) Langkah ke 6 adalah memasukkan lem tersebut ke dalam baskom yang bersisi 

grajen dan tepung tapioka.  
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Gambar 27 Pemasukan lem  

dalam campuran grajen dan tepung 
                (Sumber: hasil foto peneliti) 

 
7) Memasukkan minyak atau baby oil secukupnya ke dalam adonan, hingga 

adonan tidak lengket. 

 
Gambar 28: Pemasukan baby oil 

                (Sumber: hasil foto peneliti) 
 

8) Mengaduk campuran grajen dan tepung tapioka dengan lem, dengan 

menekan dan meremas agar tercampur rata, serta hingga adonan tersebut tidak 

melekat di tangan. 
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Gambar 29: Pengadukan adonan grajen 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
 

9) Membagi adonan grajen menjadi beberapa gumpalan yang diinginkan untuk 

membuat beberapa warna. 

 
Gambar 30: Pengempalan adonan grajen 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
 

10) Memasukkan pewarna secukupnya hingga warna adonan sesuai dengan warna 

yang dikehendaki dan mengaduknya hingga warna merata. 
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Gambar 31: Pencampuran grajen dengan pewarna 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
 

11) Mengempalkan adonan grajen tersebut hingga memadat. Kini grajen warna 

sudah jadi dan siap untuk dikemas atau langsung digunakan.  

 
Gambar 32: Grajen yang sudah tercampur rata 

 dengan pewarna 
(Sumber: hasil foto peneliti) 

 

Berikut ini adalah tampilan grajen warna yang sudah jadi dengan 

beberapa macam warna. 
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Gambar 33: Grajen warna yang sudah jadi dan siap pakai 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
 

 
4.2.2 Teknik Pemanfaatan Grajen Warna sebagai Media Alternatif 

Berkarya Seni Membentuk bagi Siswa Kelas 5 SDN Jepon 2 

 Grajen warna ini digunakan sebagai bahan untuk  berkarya seni 

membentuk. Beberapa jenis hasil karya seni membentuk yang dapat diterapkan 

dengan memanfaatkan grajen warna dalam penelitian ini yaitu patung, relief, serta 

karya kerajinan berupa gantungan kunci.  

Berbagai macam teknik digunakan untuk membuat karya-karya tersebut. 

Teknik yang digunakan disesuaikan dengan jenis karya. Pada dasarnya, teknik 

yang digunakan untuk membuat karya tersebut terdiri dari dua macam, yaitu 

teknik modeling yang di dalamnya terdapat proses membutsir dan casting yang 

dilakukan dengan memanfaatkan cetakan. Teknik modeling diterapkan untuk 

membuat semua jenis karya, baik karya patung, gantungan kunci maupun relief. 

Sedangkan teknik casting diterapkan untuk membuat karya relief dan gantungan 

kunci.  
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Dalam pemanfaatannya, selain grajen warna yang menjadi bahan utama 

untuk berkarya seni membentuk, juga diperlukan peralatan lain untuk membantu 

proses pembuatan karya, antara lain pemotong atau cutter, tusuk gigi atau lidi, 

bolpoint bekas, cetakan, papan triplek, gantungan kunci, serta peralatan lain yang 

bisa digunakan untuk membantu proses pembuatan karya. Beberapa peralatan 

tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 34: Peralatan membuat karya  

dengan media grajen warna 
 
 

Proses pembelajaran berkarya seni membentuk siswa kelas 5 SDN Jepon 2 

dengan menggunakan grajen warna ini dilakukan dalam tiga kali pertemuan. 

Pertemuan pertama membuat karya patung, pertemuan kedua membuat karya 

gantungan kunci, dan pertemuan ketiga membuat karya relief.  

Pada pertemuan pertama, peneliti menjelaskan terlebih dahulu tentang 

bahan pembuatan, cara pembuatan, serta teknik pemanfaatan grajen warna. 

Penjelasan tentang teknik pemanfaatan grajen warna dilakukan dengan 

demonstrasi oleh peneliti. Setelah demonstrasi, dilanjutkan dengan pembuatan 

karya patung. Pada pembuatan karya pertama ini, peneliti membagikan grajen 
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warna yang telah disiapkan oleh peneliti. Untuk pembuatan karya berikutnya, 

peneliti menugaskan siswa untuk mencoba membuat grajen warna sendiri. 

 
Gambar 35: Peneliti mendemonstrasikan tentang  

teknik pemanfaatan grajen warna  
(Sumber: hasil foto peneliti) 

 

 
Gambar 36: Peneliti mendemonstrasikan proses pengeleman  

(Sumber: hasil foto peneliti) 
 

Proses pembuatan karya seni membentuk dengan menerapkan beberapa 

teknik dalam memanfaatkan grajen warna pada siswa kelas 5 SDN Jepon 2 dapat 

diuraikan sebagai berikut: 
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4.2.2.1 Pembuatan Karya Seni Patung 

Pembuatan karya patung merupakan kegiatan berkarya seni membentuk 

pertama. Peneliti menentukan satu tema agar tercipta karya yang sejenis. Adapun 

tema yang ditentukan oleh peneliti adalah tentang binatang.  

Pembuatan karya patung ini dapat dilakukan dengan cara yang cukup 

mudah. Teknik yang digunakan adalah teknik modeling yang dilakukan dengan 

cara membutsir. Proses membutsir ini dilakukan dengan cara memijit, mencukil, 

memotong dan menempel.  

Langkah pertama dalam membuat karya patung adalah menentukan ide 

tentang bentuk apa yang akan dibuat. Setelah menemukan ide tentang bentuk yang 

dikehendaki, langkah selanjutnya adalah membuat struktur benda secara global 

dengan cara menambah, mengurangi atau mencukil grajen warna. Saat 

membentuk objek yang dikehendaki, siswa dapat sekaligus memilih warna apa 

yang diinginkan. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses penambahan bentuk  

detail benda dengan cara penempelan. Langkah berikutnya adalah merapikan 

bentuk benda dengan memotong atau mengurangi bagian-bagian yang tidak 

dikehendaki, sekaligus merekatkan bagian-bagian tertentu dengan lem kayu.  

Setelah direkatkan, karya yang telah selesai masih dalam keadaan basah. 

Oleh karena itu, diperlukan waktu sekitar 2 hari untuk mengeringkannya. Proses 

pengeringan dilakukan dengan meletakkan karya tersebut pada tempat yang tidak 

terkena sinar matahari secara langsung. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko 

kerusakan karya, agar karya tidak menjadi pecah karena proses penguapan air 

secara cepat. Setelah karya kering, langkah terakhir adalah proses finishing. 
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Proses ini dilakukan dengan mengoleskan lem kayu secara tipis dan merata ke 

seluruh permukaan karya, agar karya menjadi lebih bersih dan mengurangi resiko 

terkena jamur. 

Berikut ini tampilan foto kegiatan beberapa siswa kelas 5 SDN Jepon 2 

saat membuat patung dengan tema binatang. 

4.2.2.1.1 Proses Pembuatan Patung oleh Okki 

 
Gambar37: Okki (kanan) membuat bentuk global patung 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
 

Pada gambar tersebut, Okki sedang melakukan langkah awal pembuatan 

karya patungnya dengan membuat bentuk global binatang. Langkah ini dilakukan 

dengan menambah dan mengurangi grajen, serta dengan memijit, memilin dan 

menekan-nekan grajen untuk menciptakan bentuk yang diinginkan. 
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Gambar 38: Pembuatan detail bagian patung Okki 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
 

 
Pembuatan bagian-bagian patung yang lebih detail tersaji pada gambar di 

atas. Pada gambar tersebut, Okki sedang membuat bagian kaki karya patung 

kepitingnya. Agar kaki-kaki patung tersebut lebih kuat menempel pada tubuh 

kepiting, maka untuk menyambungkannya digunakan potongan lidi. Pada karya 

tersebut nampak bahwa Okki memilih warna hijau untuk tubuh utama kepiting, 

warna merah untuk capit kepiting, biru untuk kaki-kaki kepiting, dan warna 

kuning untuk bagian dada kepiting. 

 
Gambar 39: Proses perekatan bagian patung denganlem kayu 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
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Gambar di atas merupakan proses merapikan bagian-bagian kepiting serta 

merekatkan bagian kaki dan capit ke tubuh utama kepiting. Pada proses ini maka, 

bagian patung Okki sudah tersusun secara keseluruhan. Setelah semua tersusun, 

maka langah berikutnya adalah mengeringkan patung tersebut di tempat yang 

teduh kurang lebih selama 2 hari. Tempat yang teduh yang dimaksud adalah 

tempat yang tidak terkena pancaran sinar matahari secara langsung. Hal ini 

bertujuan agar karya tidak retak.  

Setelah karya menjadi kering, langkah terakhir yaitu mengoleskan lem 

kayu secara tipis dan merata pada permukaan patung, agar patung menjadi lebih 

awet dan bersih. Dalam jarak waktu lebih kurang 10 menit, lem kayu akan 

mengering dan membuat karya menjadi bersih dan mengkilat. 

4.2.2.1.2 Proses Pembuatan Patung oleh Gilang Afif Darmawan 

 
Gambar 40: Pembuatan bagian utama patung Gilang 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
 

Langkah pertama untuk membuat bagian utama patung juga dilakukan oleh 

Gilang. Pada gambar tersebut, bagian tubuh patung binatang yang dibuat terlebih 

dahulu yaitu pada bagian badan dan kaki. Bagian ini dijadikan sebagai penopang 

tubuh bagian atas. Agar kaki binatang tersebut kuat, maka disambungkan dengan 
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potongan lidi. Secara perlahan dan hati-hati, Gilang menyusun patung tersebut 

dengan sabar. 

 
Gambar 41: Pembuatan detail bagian patung Gilang 

 (Sumber: hasil foto peneliti) 
 

Langkah selanjutnya adalah pembuatan bagian lain yang lebih detail. Pada 

gambar di atas, Gilang telah membuat bagian kepala dan leher hewan, serta 

membuat bagian detail lainnya yaitu mata dan ekor. Dalam memilih warna, 

Gilang menggunakan warna merah untuk badan, kuning untuk kaki dan hijau 

untuk kepala serta leher. Pada bagian leher. Gilang menggunakan teknik 

campuran antara warna hijau dan kuning. Kedua warna tersebut dicampurkan, 

kemudian digiling menjadi satu, sehingga terbentuk susunan warna belang kuning 

dan hijau. Pencampuran warna ini membuat susunan campuran warna yang tidak 

terduga dan tidak teratur, sehingga memberikan efek tersendiri pada karya patung 

tersebut. 
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Gambar 42: Proses akhir pembuatan patung hewan Gilang 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
 

Pada gambar tersebut, nampak bahwa karya patung Gilang telah selesai 

direkatkan dengan lem. Pada bagian leher, Gilang menambahkan potongan lidi 

untuk menopang leher binatang agar tidak jatuh ke bawah. Hal ini dilakukan 

karena grajen warna masih dalam keadaan basah. Setelah mengering, maka 

topangan lidi tersebut bisa dilepas dan akhirnya terbentuk leher binatang yang 

panjang dan kuat.  

Sama dengan apa yang dilakukan oleh Okki, setelah karya Gilang selesai 

proses pengeringan, maka karya tersebut siap untuk diolesi dengan lem kayu 

secara merata. Setelah lem kering, karya sudah jadi dan siap ditampilkan. 

Pembuatan karya patung Okki dan Gilang di atas merupakan dua proses 

pembuatan karya patung dari jumlah seluruh siswa kelas 5. Sejumlah siswa lain 

secara umum juga membuat karya patungnya seperti apa yang telah dilakukan 

oleh Okki dan Gilang dengan ciri khasnya masing-masing, sehingga 

menghasilkan karya yang variatif. 

Dari uraian proses tersebut, maka secara garis besar proses pembuatan 

karya patung tersebut terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap pembentukan patung secara 
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global, proses penyusunan bagian-bagian patung, proses pembuatan detail dan 

merapikan bagian patung, proses pengeringan dan proses pengolesan patung 

secara keseluruhan dengan menggunakan lem kayu. 

 

4.2.2.2 Pembuatan Karya Gantungan Kunci 

Pembuatan karya gantungan kunci merupakan kegiatan berkarya seni 

membentuk yang kedua. Jika pada karya patung dibuat dengan memberikan tema 

hewan sehingga tercipta karya yang sejenis, maka pada karya gantungan kunci ini, 

peneliti tidak menentukan tema tertentu. Peneliti memberikan kebebasan kepada 

siswa untuk membuat bentuk apa saja yang disukai. Hal ini karena siswa telah 

mendapatkan pengalaman teknik pertama saat pembuatan patung binatang, 

sehingga siswa lebih leluasa untuk membuat segala bentuk yang dikehendaki. 

Dengan demikian, siswa dapat dengan bebas membuat karya apa yang diinginkan 

sesuai dengan kreativitasnya dan menghasilkan karya yang maksimal. 

Pada pembuatan gantungan kunci ini, peneliti memberikan teknik baru, 

yaitu membuat bentuk karya dengan bantuan cetakan. Akan tetapi, hasil dari 

cetakan ini tidak langsung menjadi karya yang telah jadi. Setelah bentuk utama 

dicetak, selanjutnya diberi tambahan bagian-bagian yang sesuai dengan bentuk 

utama cetakan dengan cara memijit hingga tercipta bentuk yang diinginkan. 

Penambahan bagian-bagian ini dibuat sesuai dengan kreativitas tiap siswa.  

Sama halnya dengan proses pembuatan karya patung, setelah karya yang 

diinginkan jadi, karya terlebih dahulu dikeringkan sebelum diolesi rata dengan 

lem kayu agar karya menjadi lebih indah dan awet. 
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Berikut ini adalah beberapa tampilan siswa saat membuat karya 

gantungan kunci. 

4.2.2.2.1 Proses Pembuatan Karya Gantungan Kunci oleh Ratna 

 
Gambar 43: Ratna (kanan) menyusun karya gantungan kunci 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
Pada gambar di atas, Ratna sedang menyusun bagian objek karya gantungan 

kuncinya. Pada awalnya, Ratna membuat dua buah daun dengan menggunakan 

cetakan. Setelah itu, Ratna membuat tiga buah bunga secara manual dengan 

memijit grajen tanpa menggunakan cetakan. Ketiga bunga tersebut kemudian 

disusun berjajar di atas daun. Untuk lebih memperindah karyanya, Ratna 

menambahkan sebuah tangkai di bawah daun bunga. Penyusunan bagaian-bagian 

tersebut dilakukan dengan perekatan menggunakan lem kayu. Ratna 

menggunakan warna hijau untuk membuat daun, warna ungu, biru, dan merah 

untuk bunga, serta warna cokelat untuk tangkai. Warna-warna ini membuat karya 

Ratna menjadi semakin menarik. 

Setelah susunan bunga tersebut jadi, langkah terakhir yaitu mengaitkan 

gantungan kunci pada bagian yang diinginkan. Agar lebih kuat, ujung kait 

gantungan kunci diberi lem kayu. Setelah mengering, karya akan mengeras dan 



101 

 

gantungan kunci telah terikat dengan kuat. Berikut adalah tampilan karya 

gantungan kunci Ratna yang telah selesai disusun dan siap dikeringkan.  

 
Gambar 44: Karya gantungan kunci Ratna 

yang siap dikeringkan 
(Sumber: hasil foto peneliti) 

 
Setelah karya tersebut kering, maka langkah terakhir adalah pengolesan 

dengan lem kayu agar karya menjadi lebih awet dan bagus.  

Selain menggunakan teknik cetak, pembuatan gantungan kunci secara 

manual dengan teknik memijit juga menghasilkan karya yang bagus. Pada 

dasarnya, teknik yang digunakan sama dengan teknik saat membuat karya patung. 

Setelah objek yang diinginkan jadi, gantungan kunci kemudian dikaitkan pada 

bagian yang diinginkan. 

 
Gambar 45: Ahmad Gufron sedang menyusun 

bagian karya gantungan kunci 
(Sumber: hasil foto peneliti) 



102 

 

Karya gantungan kunci yang dibuat oleh Ahmad Gufron tidak menggunakan 

teknik cetak. Karya gantungan kunci berbentuk udang tersebut dibuat dengan 

memijit, menambah dan mengurangi bagian-bagian tertentu, sehingga tercipta 

bentuk yang diinginkan. Proses penempelan bagian-bagian kaki juga direkatkan 

dengan lem kayu. Setelah terbentuk udang, gantungan kunci dipasang pada bagian 

ekor udang. Ahmad Gufron hanya menggunakan dua macam warna untuk 

membuat karyanya, yaitu warna biru untuk membuat badan udang dan warna 

ungu untuk membentuk kaki-kaki udang. Sama halnya dengan Ratna, karya 

Ahmad Gufron ini juga dikeringkan kemudian diolesi dengan lem kayu secara 

merata. Berikut ini tampilan karya gantungan kunci Ahmad Gufron yang siap 

dikeringkan. 

 
Gambar 46: Karya gantungan kunci Ahmad Gufron  

yang siap dikeringkan 
(Sumber: hasil foto peneliti) 

 
Berdasarkan uraian proses tersebut, maka pembuatan karya gantungan kunci 

dapat dilakukan dengan menggunakan teknik cetak, membutsir atau teknik 

campuran. Akan tetapi teknik cetakan akan menghasilkan karya yang kurang 

kreatif karena hanya mengandalkan bentuk cetakan saja. Dalam penelitian ini, 



103 

 

hanya ada beberapa siswa yang membuat karya gantungan kunci hanya dengan 

menggunakan cetakan.  

Secara garis besar, proses pembuatan gantungan kunci tersebut terdiri dari 6 

langkah yaitu pembuatan bentuk-bentuk secara global termasuk bentuk cetak jika 

menggunakan cetakan, proses penyusunan dan perangkaian bagian-bagian bentuk 

karya, proses pembuatan bentuk detail karya, proses pemasangan gantungan 

kunci, proses pengeringan dan terakhir adalah proses pengolesan bagian karya 

dengan lem kayu secara merata. 

4.2.2.3 Pembuatan Karya Relief 

Relief merupakan karya seni membentuk yang ketiga. Jika karya patung dan 

gantungan kunci dapat berdiri sendiri, maka karya relief ini memerlukan papan 

atau triplek untuk menempelkan grajen warna.  

Pada pembuatan karya ini, peneliti juga tidak menentukan tema tertentu. 

Peneliti memberikan kebebasan kepada siswa untuk membuat tema apa saja yang 

diinginkan dan disukai agar karya yang dihasilkan bervariasi. Dari keseluruhan 

karya yang dibuat, ada yang membuat relief kaligrafi, pemandangan alam, bunga, 

wayang, serta kapal. Proses pembuatan karya relief ini juga cukup mudah. 

Teknik yang digunakan untuk membuat relief grajen warna ini yaitu dengan 

membutsir yang dilakukan dengan proses memijit, memotong dan menempel. 

Selain itu, teknik casting juga bisa dilakukan dengan menggunakan cetakan untuk 

membuat objek-objek tertentu. 

Adapun langkah-langkah pembuatan relief grajen warna ini tersaji dalam 

tampilan gambar berikut ini. 
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4.2.2.3.1 Proses Pembuatan Karya Relief oleh Regita Putri C 

 
Gambar 47: Pembuatan sket relief Regita 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
 

Langkah pertama dalam membuat relief grajen warna yaitu dengan 

membuat sket pada papan atau triplek. Pada gambar tersebut, Regita telah 

membuat sket dengan menggunakan pensil. Setelah sket selesai, bagian yang akan 

ditempeli grajen warna terlebih dahulu diolesi lem kayu secara tipis dan merata. 

Langkah ini disajikan pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 48: Penempelan grajen warna relief Regita 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
 

Begitu seterusnya proses penempelan ini dilakukan hingga seluruh bagian 

papan atau triplek tertutup oleh grajen warna. Saat membentuk bagian objek 

gambar dengan grajen warna, siswa langsung memilih warna apa yang sesuai 
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untuk bagian-bagian reliefnya, sehingga saat membentuk siswa sekaligus 

melakukan proses pewarnaan. Untuk membentuk detail bagian relief dapat 

menggunakan bantuan alat antara lain cutter, potongan lidi, dan bolpoint bekas.  

Selain dengan alat tersebut, pembuatan objek relief juga dapat dibuat dengan 

menggunakan cetakan. Setelah grajen dicetak, maka hasil dari bentukan cetakan 

tersebut ditempelkan pada bagian yang dikehendaki.  

Jika seluruh bagian relief sudah jadi, maka tahap selanjutnya adalah proses 

pengeringan. Sama halnya dengan pembuatan patung dan gantungan kunci, proses 

pengeringan karya relief ini tidak diletakkan langsung pada sinar matahari. Hal ini 

agar proses penguapan air dalam grajen warna tidak terlalu banyak, sehingga 

relief tidak retak. Jika relief sudah kering, maka proses akhir yaitu pengolesan 

relief dengan lem kayu secara tipis dan merata, agar relief menjadi lebih awet.  

 

4.2.2.3.2 Proses Pembuatan Karya Relief oleh M. Lutfi Irsyadul 

 
Gambar 49: Penempelan grajen warna Lutfi 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
 

Berikutnya adalah proses pembuatan relief karya M. Lutfi I. Pada gambar 

tersebut, Lutfi telah mencapai tahap penempelan grajen setelah selesai membuat 



106 

 

sket dan mengolesi lem secara merata pada permukaan triplek. Objek relief yang 

dibuat M. lutfi I adalah sebuah tanaman bunga. Lutfi memanfaatkan cetakan untuk 

membuat bentuk bunga. Sedangkan pada bagian lain, Lutfi membentuknya 

dengan teknik membutsir.  

 
Gambar 50: Penempelan hasil cetak grajen warna Lutfi 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
 

Pada gambar tersebut, Lutfi telah melakukan proses pencetakan dua buah 

objek bunga. Kedua hasil cetakan tersebut telah ditempelkan pada permukaan 

triplek sesuai pada bagian yang telah ditentukan oleh Lutfi sendiri. Selanjutnya, 

Lutfi meneruskan bagian reliefnya dengan teknik membutsir. Selain sosok 

tanaman bunga, Lutfi juga menambahkan seekor kupu-kupu yang diletakkan di 

samping bunga dan tulisan nama yang cukup besar untuk menunjukkan identitas 

karyanya. Lutfi menggunakan warna merah untuk membentuk bunga, kuning 

untuk membentuk batang bunga dan belalai kupu-kupu, biru untuk membetuk 

daun, pot bunga dan badan kupu-kupu, hijau untuk membentuk tulisan nama dan 

sayap kupu-kupu, serta berbagai warna campuran yang dominan cokelat kehijauan 

untuk membentuk background.   
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Setelah semua objek terbentuk, selanjutnya Lutfi merapikan bagian relief 

yang kurang baik.  Setelah itu, karya tersebut siap untuk dikeringkan dan diolesi 

dengan lem kayu agar tetap awet dan terlihat lebih bagus. Berikut ini adalah 

tampilan karya Lutfi yang siap dikeringkan. 

 
Gambar 51: Karya Relief Lutfi  

yang siap dikeringkan 
(Sumber: hasil foto peneliti) 

 
Secara garis besar, pembuatan relief grajen warna tersebut terdiri dari 5 

tahap yaitu diawali dengan pembuatan sket pada papan atau triplek, penempelan 

grajen warna hingga memenuhi bidang baik menggunakan teknik membutsir atau 

cetak, merapikan bagian-bagian relief, pengeringan karya dan yang terakhir 

adalah pengolesan relief dengan lem kayu secara tipis dan merata.   

Itulah beberapa teknik pemanfaatan grajen warna dalam membuat karya 

patung, gantungan kunci dan relief dalam penelitian ini. Dalam memanfaatkan 

grajen warna dengan menggunakan teknik tersebut, siswa terlihat senang dan 

menikmati proses pembuatan karya. Hal ini karena, selain mudah untuk 
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digunakan, media ini juga baru pertama kali diterapkan dalam pembelajaran di 

kelas. Berbagai macam teknik dan kemampuan kreativitas siswa tertuang dalam 

proses pembuatan karya tersebut, sehingga menghasilkan karya yang variatif dan 

tiap karya menunjukkan karakter siswa.  

 

4.3  Hasil Kreativitas Siswa Kelas 5 SDN Jepon 2 dalam 

Pembelajaran Seni Membentuk dengan Menggunakan Grajen 

Warna  
Berdasarkan proses pemanfaatan grajen warna yang dilakukan oleh siswa 

kelas 5 SDN Jepon 2 dengan menggunakan teknik modeling dan casting, 

dihasilkan beragam karya yang terdiri dari karya patung, gantungan kunci dan 

relief. Dari beragam karya tersebut, sebagian besar karya siswa cukup bagus dan 

menghasilkan karya yang memuaskan. Para siswa cukup kreatif menuangkan ide 

dan kemampuannya dalam membuat karya-karya tersebut.  

Penentuan hasil krerativitas siswa dalam membuat karya seni membentuk 

tersebut dilihat dari tiga macam aspek, yaitu aspek ide atau gagasan, teknik dan 

bentuk. Ketiga aspek tersebut memiliki indikator masing-masing. Berikut ini 

sajian tabel aspek dan indikator dalam penilaian karya seni membentuk patung, 

gantungan kunci dan relief. 

Tabel 8: Aspek dan Pencirian Penilaian Kreativitas Siswa dalam  
Berkarya Seni Membentuk  

No Aspek Pencirian 
1 Ide a. Orisinalitas dan kebaruan karya 

b. Keunikan ide penciptaan karya 
 

2 Teknik a. Keindahan hasil karya sesuai 
dengan teknik yang digunakan 

b. Kecermatan dan kerapian dalam 
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penyelesaian karya 
3 Bentuk a. Keberagaman unsur motif dan 

warna 
b. Kemampuan penataan komposisi 

unsur-unsur 
 

Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pada aspek ide terdapat dua 

indikator, yaitu orisinalitas karya dan keunikan ide penciptaan karya. Orisinalitas 

karya menilai karya dari kebaruannya, yaitu karya yang diciptakan benar-benar 

berdasarkan ide anak. Keunikan ide penciptaan karya yaitu menilai keunikan 

karya siswa yang berbeda dari karya temannya atau karya yang sudah ada 

sebelumnya.  

Selanjutnya adalah aspek teknik yang terdiri dari dua indikator yaitu 

keindahan hasil karya sesuai dengan teknik yang digunakan, serta kecermatan dan 

kerapian dalam penyelesaian karya. Kedua indikator ini pada dasarnya menilai 

teknik pengerjaan karya dan proses finishing karya. Aspek yang terakhir ialah 

bentuk yang terdiri dari dua indikator, yaitu keberagaman unsur motif dan warna, 

serta kemampuan penataan unsur-unsur. Aspek ini menilai tentang kepekaan dan 

kreativitas anak dalam memilih warna serta kemampuan penataan unsur-unsur 

karya yang dibuat.  

Dalam menentukan penilaian karya seni membentuk siswa dengan 

pedoman tersebut, tiap indikator memiliki skor tersendiri, sehingga jika dijumlah 

akan mendapatkan nilai akhir. Selain itu, agar menghasilkan penilaian yang tidak 

subjektif, maka karya-karya tersebut dinilai oleh tiga orang yang terdiri dari 

peneliti, guru kelas dan salah seorang guru seni rupa di Kabupaten Blora.  
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Berikut ini tampilan beberapa karya seni membentuk siswa kelas 5 SDN 

Jepon 2 yang telah dinilai oleh tim penilai yang terdiri dari karya patung, 

gantungan kunci dan relief. 

4.3.1 Karya Patung 

4.3.1.1 Karya Okki 

 
Gambar 52: “Kepiting”, Karya Okki 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
 

Pada karya Okki, ide yang dituangkan untuk membuat sosok kepiting 

cukup menarik. Pada karya tersebut, secara keseluruhan bentuk bagian tubuh 

kepiting sudah baik dan sudah menunjukkan kesatuan. Proporsi bagian badan 

patung kepiting juga sudah cukup baik. Tiap bagian tubuhnya sudah mewakili 

bentuk tubuh kepiting yang sebenarnya. Bagian mata, badan, kaki dan capit sudah 

terlihat jelas keberadaannya, meskipun jika dibandingkan dengan bentuk kepiting 

yang sesungguhnya, bagian-bagian patung kepiting tersebut belum detail. Dengan 

proses berkarya seni membentuk tersebut, Okki bisa mempresentasikan 

ingatannya terhadap bentuk hewan kepiting yang diwujudkan dalam karya patung.  
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Kemampuan penguasaan teknik membutsir Okki juga sudah cukup baik. 

Hal ini bisa dilihat pada bentuk lekukan patung yang spontan namun terarah pada 

bentuk tertentu. Selain itu, pemilihan warna yang digunakan oleh Okki juga cukup 

bagus dan bervariasi. Teknik lekukan yang menghasilkan tekstur nyata yang 

didukung oleh warna yang menarik serta pembentukan volume yang padat 

memberikan efek gelap terang yang dapat dinikmati secara nyata.  

Pada bagian salah satu kaki belakang kepiting ada yang berwarna merah. 

Saat proses pembuatan karya, Okki berkata kalau kaki kepiting tersebut sedang 

dalam keadaan luka, sehingga memar dan berwarna merah.  

Okki juga sudah cukup cermat dalam menyelesaikan karyanya. Jika diamati 

lebih lanjut, pada bagian badan kepiting terdapat susunan yang tidak lazim seperti 

pada tubuh kepiting sebenarnya. Okki membuat bagian tersebut dengan susunan 

wajah kepiting yang terdiri dari dua mata, satu hidung dan satu mulut. Susunan 

tersebut seperti susunan wajah manusia atau binatang mamalia lainnya. Susunan 

ini menjadikan dominasi pada karya tersebut. Dari keseluruhan bagian karya, 

Okki sudah mampu menyusun komposisi unsur-unsur dengan baik. 

Berdasarkan uraian tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Okki memiliki 

kreativitas yang baik dalam menuangkan idenya dengan kemampuan 

imajinasinya, yang diwujudkan melalui kegiatan berkarya seni membentuk 

dengan media grajen warna. Penguasaan unsur motif dan warna cukup beragam. 

Selain itu, penataan komposisi unsur-unsur, kesatuan dan dominasi juga sudah 

baik. Okki juga mampu mengungkapkan cerita keadaan patungnya. Hal ini 

menunjukkan upaya komunikasi Okki lewat sebuah karya seni. 
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4.3.1.2 Karya Dikki  

 
Gambar 53: “Hewan Khayalan 

Karya Dkki 
(Sumber: hasil foto peneliti) 

 
 

Berikutnya adalah patung hewan khayalan karya Dikki. Hewan khayalan 

yang dibuat oleh Dikki yaitu berupa hewan berkaki empat. Bentuk tubuh hewan 

secara global sudah cukup baik yang terdiri dari kepala, badan dan ekor. Pada 

bagian tertentu, hewan ini memiliki bentuk khas dengan keberadaan sebuah 

tanduk kecil berwarna kuning di atas kepala. Bagian-bagian tersebut menjadikan 

dominasi karya patung Dikki. Pada bagian punggung hewan juga terdapat rentetan 

seperti tulang memanjang yang tersambung hingga ekor. Selain itu, pada bagian 

bawah kepala hewan tersebut juga terdapat bentuk tali kecil memanjang berwarna 

biru mengitari kepala. Unsur-unsur tersebut nampak selaras dan membentuk 

sebuah kesatuan bentuk yang unik. Bentuk-bentuk unik tersebut lah yang 

mencirikan karya Dikki.  

Pengungkapan bentuk yang bagus tersebut juga didukung oleh ide 

penciptaan jenis hewan yang cukup menarik. Hewan yang dibuat oleh Diki 
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merupakan sosok hewan imajinatif. Hal ini menujukkan bahwa Dikki lebih 

memiliki kemampuan imajinasi dari pada membuat representasi hewan yang ada 

di sekitarnya. Pengungkapan hewan imajinasi tersebut dapat menunjukkan 

kemampuan imajinasi Dikki yang dapat dituangkan melalui karya seni.  

Warna yang digunakan oleh Dikki juga cukup bagus, yaitu dengan 

menggunakan perpaduan warna harmonis yang terdiri dari warna cokelat, kuning, 

hijau dan biru. Teknik pengerjaan dan tingkat kerapian penyelesaian karya juga 

sudah cukup bagus.  

Dikki merupakan salah satu siswa yang cukup lincah, sehingga dalam 

membuat karya patung tersebut Dikki lebih cenderung ekspresif. Hal ini dapat 

dilihat pada teknik hasil pembentukan membutsir Dikki tidak begitu rapi. Garis-

garis yang terbentuk pada patung tersebut nampak liar dan cenderung ekspresif. 

Akibatnya terbentuk lekukan-leukan spontan dan menghasilkan tekstur yang tidak 

teratur. Keberadaan tekstur tersebut juga memberikan efek gelap terang yang tidak 

diduga. Hal ini lah yang menunjukkan karakter karya Dikki dibandingkan teman-

teman lainnya.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dikki memiliki tingkat 

kreativitas yang cukup baik. Kreativitas Dikki terutama nampak pada 

pengungkapan ide wujud karya. Selain itu, ungkapan ekspresif Dikki menambah 

karakter karyanya. 
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4.3.1.3 Karya Gilang 

 
Gambar 54:“Hewan Imajinasi ku”, 

Karya    Gilang 
(Sumber: hasil foto peneliti) 

 
Berikutnya adalah karya Gilang. Hewan imajinasi karya Gilang ini juga 

unik. Bentuknya hampir menyerupai ulat, akan tetapi memiliki struktur bagian 

kepala dan badan seperti hewan berkaki empat. Sama hal nya dengan karya Dikki, 

karya Gilang ini juga memiliki ciri khas. Pada bagian kepala terdapat bulatan-

bulatan pipih kecil berwarna-warni seperti mahkota. Bagian telinganya juga cukup 

unik, yaitu terdapat dua daun telinga berwarna kuning yang mengarah lurus ke 

atas seperti antena.  Selain itu, pada sepanjang punggungnya terdapat butiran-

butiran lancip seperti duri-duri yang menancap yang dibuat dengan detail. Bentuk 

badan yang landai ke bawah disertai dengan hiasan tersebut membentuk sebuah 

irama penyusunan yang baik. Susunan bentuk-bentuk ini menjadikan dominasi 

karya patung Gilang.  

Warna serta teknik yang digunakan oleh Gilang juga cukup bagus. 

Sebagian besar warna yang digunakan yaitu warna merah untuk membentuk 
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bagian tubuh secara keseluruhan. Beberapa warna lain yaitu warna hijau, kuning, 

cokelat dan biru yang digunakan pada bagian hiasan kepala. Berbeda dengan 

Dikki yang cenderung ekspresif dalam membuat karyanya, Gilang merupakan 

anak yang pendiam dan tekun. Oleh karena itu dalam membuat karya, Gilang 

nampak tenang. Hal ini menjadikan tingkat kecermatan Gilang yang cukup baik 

dalam membuat karya. Bagian-bagian patung yang ingin ditunjukkan sudah 

terbentuk dengan baik dan rapi. Gelap terang karya terbentuk dari bentuk volume 

dan lekukan bidang.  

Dengan demikian, kemampuan Gilang dalam menyusun warna dan bentuk 

unsur-unsur patungnya cukup variatif. Satu hal lagi yang perlu dihargai adalah ide 

pengungkapan hewan imajinasi yang unik, sehingga menunjukkan kemampuan 

tingkat imajinasi yang baik. 

 

4.3.1.4 Karya Ratna  

 
Gambar 55: “Anjing Bertopi”, 

Karya Ratna Wijayanti 
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Berikutnya adalah karya siswa perempuan yang bernama Ratna. Ratna 

membuat karya patung hewan berkaki empat dengan judul “Anjing bertopi”. 

Secara keseluruhan, Ratna sudah membuat karya dengan baik, mulai dari ide, 

teknik, pemilihan warna serta proses finishing.  

Karya yang dibuat Ratna merupakan representasi dari sosok anjing yang 

unik. Keunikannya terletak pada wujud anjing yang tidak seperti bentuk anjing 

secara umum. Pada bagian belakang tubuhnya tidak terdapat kaki, melainkan 

diubah menjadi bentuk menyerupai mangkok yang membawa bulatan-bulatan 

kecil cokelat. Tingkat imajinasi Ratna terlihat pada adanya sebuah topi yang 

terletak pada kepala anjing, layaknya manusia yang memakai topi.  

Proporsi patung anjing tersebut cukup baik. Bagian kepala yang dibuat 

besar, diimbangi dengan bagian badan yang berbentuk bulatan yang menopang 

kepala, dan dilengkapi dengan badan belakang anjing yang dibuat seperti bentuk 

mangkok memanjang ke arah kanan, serta dua kaki memanjang ke arah kiri, 

memjadikan susunan proporsi ini membentuk keseimbangan asimetris.  

Perpaduan warna yang digunakan dan tingkat kecermatan penyelesaian 

karya juga cukup baik. Warna kuning sebagian besar digunakan untuk membentuk 

bagian tubuh anjing. Warna hitam digunakan untuk bagian kepala, merah untuk 

topi, mata, mulut dan beberapa hiasan. Warna merah pada bagian mulut anjing 

menjadi warna dominasi, karena intensitas warna yang kuat. Dari perpaduan 

warna-warna ini, tiap bagian bisa dilihat dengan jelas.  

Ratna merupakan anak yang disiplin dan rajin. Hal ini dapat dilihat dari 

kemampuan Ratna dalam membentuk karyanya yang terlihat rapi dan rajin. Setiap 



117 

 

unsur bagian karyanya dibuat dengan hati-hati, cermat dan detail, sehingga tiap 

bagian patung tersebut terlihat jelas dan tegas. Pembentukan volume yang cukup 

baik juga memberikan efek gelap terang karya.  

Itulah beberapa uraian karya Ratna. Dari uraian tersebut dapat diketahui 

bahwa ide yang menarik, teknik membentuk yang cermat dan kemampuan 

pengorganisasian motif serta warna yang baik, membuat karya patung Ratna ini 

terlihat bagus. Kesemuanya itu menunjukkan tingkat kreativitas Ratna.  

4.3.1.5 Karya Ellen 

 
Gambar 56: “Babi”, 

Karya Ellen 
(Sumber: hasil foto peneliti) 

 
Karya siswa perempuan yang kedua adalah patung Babi oleh Ellen. Bentuk 

karya Ellen sudah menampakkan sosok hewan Babi. Hal ini dapat dilihat dari 

bentuk hidung yang khas. Bagian patung tersebut secara keseluruhan dibentuk 

oleh badan dan kepala babi yang paling besar dibandingkan bagian-bagian lain.  
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Untuk menunjukkan kalau patung tersebut adalah wujud dari hewan babi, 

Ellen membuat ukuran hidung babi yang cukup besar berwarna merah, sehingga 

terlihat lebih menonjol jika dibandingkan dengan mata dan telinga. Pada bagian 

belakang patung babi ini terdapat pita merah. Hal ini menunjukkan naluri Ellen 

sebagai anak perempuan yang suka dengan aksesoris salah satunya adalah pita. 

Dengan adanya pita tersebut, secara tidak langsung dapat menunjukkan ciri khas 

kalau patung tersebut adalah karya anak perempuan.  

Pergerakan tubuh patung babi ini tidak menunduk layaknya babi 

sebenarnya, akan tetapi dibuat duduk, sehingga patung ini seolah-olah memiliki 

tangan dan kaki. Untuk membedakan bagian tangan dan kaki, Ellen menggunakan 

warna merah untuk kaki, serta campuran antara warna biru dan kuning untuk 

tangan. 

Teknik pengerjaan Ellen dalam membuat karya ini juga cukup baik. 

Meskipun bentuknya sederhana, namun Ellen dapat menyusunnya dengan rapi 

sehingga karya tersebut nampak simpel dan menarik. Keunikan lain dari karya 

Ellen ini terletak pada teknik pengaturan warnanya yaitu dengan menyusun 

perpaduan warna yang baik. Ellen memadukan dua warna grajen yaitu warna biru 

dan kuning serta warna cokelat dan hitam yang dicampur sehingga membentuk 

alur warna-warni yang digunakan pada tubuh dan kepala babi. Efek alur warna ini 

juga terlihat bagus dan membuat susunan bidang warna yang tidak diduga, 

sehingga warna karya patungnya menjadi bervariasi. 

Dari uraian karya Ellen tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

kreativitas anak tidak hanya bisa ditunjukkan pada keunikan ide penciptaan saja, 
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akan tetapi dapat pula dilihat dari segi kemampuan ide penyusunan bentuk yang 

sederhana yang didukung dengan penyusunan  warna yang bagus.  Hal ini nampak 

pada karya patung babi yang dibuat oleh Ellen. 

4.3.2 Karya Gantungan Kunci 

4.3.2.1 Karya Faizal  

 

 
Gambar 57: “Lope-lope”, 

Karya Faizal 
(Sumber: hasil foto peneliti) 

 
Karya di atas merupakan karya gantungan kunci oleh Faizal yang dibuat 

dengan teknik cetak. Pada karya Faizal, cetakan yang digunakan yaitu pada bagian 

yang berbentuk bidang waru dengan warna merah. Tidak hanya selesai pada 

bentuk itu saja, pada bagian permukannya diberi tambahan hiasan berupa bunga 

dan tiga bulatan kecil berwarna biru dengan teknik pijitan. Hiasan tersebut 

nampak lebih memperindah hasil karyanya. Pada bagian tepi karya, Faizal 

memberikan tekstur lubang-lubang kecil berjajar yang dilakukan dengan 

menggunakan lidi. Hal ini dilakukannya untuk mengisi kekosongan bidang utama. 

Jika diamati keseluruhan, karya gantungan ini memiiki keseimbangan asimetris. 
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Bentuk karya gantungan ini lebih sederhana jika dibandingkan dengan 

karya patung sebelumnya. Akan tetapi karena teknik pengerjaan yang rapi dan 

pemilihan warna yang tepat dapat membuat karya ini terlihat menarik. Kait 

penggantung  karya  yang diletakkan pada bagian tengah bidang waru sudah 

sesuai, sehingga jika digantungkan, karya gantungan kunci ini dapat berdiri 

dengan baik. 

 Dengan mengamati karya tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan penggabungan sebuah bentuk dengan bentuk lain menunjukkan 

tingkat kemampuan keativitas Faisal. Hal ini sesuai dengan kemampuan inovatif 

dalam salah satu ciri kreativitas yang berarti kemampuan dalam memberikan nilai 

tambah pada benda atau bentuk lain, sehingga tercipta bentuk baru. Dengan 

demikian, kemampuan Faizal dalam menggabungkan bentuk utama cetakan dan 

susunan hiasan bunga yang menjadi kelebihan karyanya. 

4.3.2.2 Karya Septia 

 
Gambar 58: “Bunga”, 

Karya Septia 
(Sumber: hasil foto peneliti) 
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Karya cetakan yang kedua yaitu gantungan kunci bentuk bunga oleh Septia. 

Jika dilihat sekilas, karya tersebut tidak nampak seperti karya cetakan. Hasil 

cetakan tersebut terletak pada bagian mahkota bunga yang disusun hingga utuh 

menjadi sebuah bunga. Jika dicermati, pada bagian tertentu nampak ada bagian 

yang kurang rapi. Namun secara keseluruhan karya tersebut juga sudah baik. 

Karya tersebut termasuk karya yang sederhana namun menarik. 

Beberapa hal yang membuat karya tersebut menarik adalah adanya 

perpaduan warna hijau dan kuning secara selang-seling. Perpaduan warna inilah 

yang membuat suatu bentuk yang sederhana menjadi lebih menarik karena 

pengaruh pengaturan warna, yang akhirnya membentuk irama warna. Selain 

penyusunan warna, Septia juga cukup cerdik dalam menyusun sebuah bidang 

yang sederhana menjadi suatu bentuk perulangan secara teratur. Bentuk 

perulangan ini terletak pada susunan satu bidang berbentuk selimut kerucut yang 

dipadukan secara berulang sehingga terbentuk sebuah bunga. Kait penggantung 

sudah dipasang pada tempat yang tepat. Dengan diletakkannya kait tersebut pada 

bagian tepi bunga, maka jika pengait diberdirikan, bentuk bunga ini akan dapat 

tergantung dengan posisi yang baik. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

penyusunan bidang dan warna secara berulang, sehingga terbentuk sebuah bentuk 

baru merupakan ciri khas dan keunggulan dari karya Septia. Hal ini merupakan 

sebuah inovasi baru bagi Septia dalam menciptakan sebuah karya seni 

membentuk. Melalui grajen warna, Septia bisa mengkonstruksikan pemikirannya 

dengan berkarya seni tiga dimensi.  
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4.3.2.3 Karya Ahmad Gufron  

 
Gambar 59: “Udang”, 
Karya Ahmad Gufron 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
 

Gambar di atas merupakan karya gantungan kunci yang tidak dibuat dengan 

menggunakan teknik cetak. Ahmad membuat gantungan tersebut dengan teknik 

membutsir, sama dengan teknik saat membuat karya patung. Akan tetapi hasil 

karya tersebut juga tidak kalah menarik jika dibandingkan dengan hasil karya 

gantungan kunci yang menggunakan cetakan.  

Karya gantungan kunci bentuk udang oleh Ahmad terlihat cukup baik. 

Bagian badan, kaki-kaki kecil serta capit udang dibuat dengan rapi dan sudah 

mempresentasikan bentuk udang. Akan tetapi bagian badan udang masih terlihat 

pipih dan bagian ekor kurang begitu detail. Meskipun demikian hal ini tidak 

menjadi masalah karena Ahmad sudah cukup rapi dan cermat dalam mengerjakan 

bentuk udangnya yang sederhana tersebut. Meskipun warna yang digunakan 

hanya dua macam yaitu warna biru dan ungu, akan tetapi keduanya sudah 

menunjukkan kesatuan yang harmonis.  
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Proporsi bagian tubuh yang ingin ditonjolkan Ahmad yaitu capit udang. 

Oleh karena itu, Ahmad membuat bagian capit udang dengan ukuran besar yang 

menunjukkan ciri khas udang. Bentuk capit udang ini yang menjadi dominasi 

karya Ahmad. Jika dibagi menjadi dua bagian melintang dari kepala ke ekor, 

karya gantungan udang ini memiliki keseimbangan simetris.  

Posisi pelatakan pengait gantungan pada bagian ekor sudah sangat tepat. 

Ahmad mampu memilih bagian ekor udang sebagai bidang yang lebar menjadi 

tempat penggantungnya. Selain itu, jika karya digantungkan, maka posisi udang 

akan mengarah ke bawah, sehingga capit udang yang dibuat besar akan nampak 

lebih bagus. 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan ide 

pembentukan subjek udang pada karya Ahmad termasuk dalam kriteria baik. 

Ahmad dapat menyusun bentuk-bentuk utama udang, sehingga karya ini sudah 

dapat menunjukkan representasi hewan udang. Meskipun terdapat beberapa 

kekurangan, namun secara keseluruhan, karya Ahmad tergolong karya yang cukup 

baik. Dengan grajen warna, Ahmad mampu mengungkapkan ide kreatifnya untuk 

membentuk sosok representasi udang yang sederhana namun unik. 

4.3.2.4 Karya Ibad 
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Gambar 60: “Punk”, Karya Ibad 

(Sumber: hasil foto peneliti) 
 
 

Berikutnya adalah karya gantungan kunci oleh Ibad. Nampaknya Ibad 

merupakan salah satu anak yang sangat suka bermain ruang. Pada karya-karya 

sebelumnya, Ibad juga membuat karya patung yang mempunyai volume cukup 

padat. Pada karya gantungan kunci ini, Ibad masih tertarik membuat karya 

layaknya karya patung pada kegiatan berkarya sebelumnya. Bagian yang 

membedakan adalah Ibad telah menentukan bagian mana yang akan dipasang 

pengait gantungan.  

Secara keseluruhan karya Ibad terlihat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 

ide bentuk, teknik pembuatan serta pemilihan dan penyusunan warna. Dari segi 

ide, Ibad menampilkan sosok hewan yang personifikatif. Pada saat wawancara, 

Ibad berkata kalau karya tersebut merupakan wujud dari anak punk. Nampaknya 

Ibad tertarik pada gaya anak punk yang rata-rata memiliki gaya rambut mohawk, 

sehingga pada bagian kepala karyanya, terdapat garis pipih berwarna merah 
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menancap dari dahi hingga bagian belakang kepala. Bentuk inilah yang 

menunjukkan gaya rambut mohawk anak punk tersebut.  

Jika diamati, proporsi karya gantungan kunci Ibad ini cenderung lebih besar 

pada bagian kepala. Hal ini mungkin ada pengaruh dari keinginanya dalam 

menampilkan sosok anak punk. Jika kepala tersebut besar, maka Ibad bisa 

membuat rambut mohawk yang besar juga. Bentuk kepala dan rambut yang besar 

itu juga diimbangi dengan proporsi mata, hidung, mulut, tangan dan kaki yang 

bisa mengimbangi ukuran kepala. Untuk membuat kaki dan tangan, Ibad cukup 

membentuk empat buah tabung yang kemudian disusun pada bagian badan 

dengan posisi terlentang, sehingga membuat figur ini dalam posisi duduk.   

Dalam memilih warna, kebanyakan Ibad menggunakan warna merah untuk 

membentuk sebagian besar bagian karyanya. Warna merah ini membuat bagian 

karya tersebut lebih menonjol. Ibad juga cukup cerdik dalam memilih warna biru 

tua untuk digunakan pada bagian badan. Dengan warna tersebut, bagian badan 

terlihat lebih berat untuk menopang kepala, tangan dan kaki. Sedangkan pada 

bagian kepala, Ibad menggunakan warna kuning. Dengan warna kuning ini, 

bagian mata, hidung, telinga dan rambut terlihat jelas.  

Dari segi teknik pembuatan, Ibad juga cukup rapi dalam menyelesaikan 

karyanya. Hal ini nampak pada keseriusannya dalam membentuk bulatan, tabung 

serta bentuk lainnya. Penataan komposisi bagian-bagian tersebut juga cukup baik. 

Ibad menyusunya secara simetris.  

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa, melalui proses berkarya seni 

membentuk dengan grajen warna ini, Ibad mampu mengungkapkan hal yang 
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disukainya, serta mampu menunjukkan pengetahuannya tentang ciri khas anak 

punk. Hal tersebut menunjukan tingkat kemampuan kreativitas Ibad, di samping 

juga penguasaan teknik membentuk dan pemilihan warna yang mendukung.  

 

4.3.3 Karya Relief 

Karya relief grajen warna dari 32 siswa kelas 5 SDN Jepon 2 bervariasi dan 

cukup menarik. Berikut ini tampilan beberapa karya tersebut. 

4.3.3.1 Karya Gilang Afif Darmawan 

 
Gambar 61: “Kapal” 

Karya Gilang Darmawan 
(Sumber: hasil foto peneliti) 

Berdasarkan penilaian dari tim penilai, karya tersebut merupakan karya 

relief terbaik dari semua siswa. Karya relief kapal tersebut dibuat Gilang dengan 

membutsir melalui proses memijit, serta membentuk dengan menambah dan 

mengurangi bagian-bagian yang diinginkan.  
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Bentuk yang sederhana, pemilihan warna dan teknik pembuatan yang baik 

membuat karya ini menjadi menarik. Subjek yang ditampilkan Gilang adalah 

bentuk kapal. Oleh karena itu, kapal ini dibuat cenderung besar dan hampir 

memenuhi bidang. Background yang dibuat yaitu laut dan langit. Background 

tersebut menunjukan tempat di mana kapal berada. Pada bagian kanan atas langit 

terdapat sosok burung yang terbang dan matahari yang nampak setengah. Namun 

matahari tersebut nampak kurang begitu jelas. Bagian badan kapal berbentuk 

trapesium. Di atas badan utama kapal terdapat susunan persegi sebagai badan 

kapal lain yang semakin mengecil. Pada bagian samping kapal juga terdapat 

sebuah bendera layaknya kapal-kapal pada umunya. Pada bagian bendera tersebut, 

Gilang membuat lekukan yang membuat bendera nampak berkibar dan bergerak 

tertiup angin.  

Beberapa bentuk yang menonjol pada bagian kapal yaitu terdapat enam 

lingkaran yang tersusun pada badan kapal. Enam lingkaran tersebut merupakan 

bentuk ban. Gilang ingin mengungkapkan keberadaan ban-ban yang terpasang di 

kapal untuk berjaga saat kapal mengalami keadaan darurat. Pada bagian tengah 

ban tersebut, Gilang membentuk lingkaran kecil lagi dengan menggunakan ujung 

pulpen.  

Teknik pembentukan kapal cukup baik dan rapi, meskipun garis-garisnya 

kurang begitu tegas. Untuk membuat agar kapal nampak menarik dan menjadi 

dominasi, selain membuatnya berukuran besar, Gilang juga membuat kapal 

tersebut lebih tinggi atau lebih menojol dibandingkan objek lainnya. Untuk 

menampilkan wujud air yang bergelombang, Gilang dengan sengaja membentuk 
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air tersebut dengan tidak rata dan membuat lekukan tinggi rendah. Hampir sama 

halnya dengan air, langit yang dibuat juga tidak dibentuk rata, melainkan diberi 

tekstur agak menjadi kasar untuk menunjukkan  gumpalan. Keberadaan tekstur 

tersebut juga membuat efek gelap terang yang muncul secara tidak beraturan 

namun mempunyai nilai artistik.   

Gilang juga cukup kreatif dalam memilih dan menyusun warna. Untuk 

membuat background, Gilang menggunakan warna biru untuk wujud dari air dan 

kuning untuk langit. Pada bagian kiri langit terdapat retakan berwarna cokelat. 

Retakan tersebut menunjukkan guratan awan. Pemilihan warna untuk membuat 

bagian-bagian kapal sebagai subjek utama juga menarik. Perpaduan warna biru, 

merah, cokelat dan hijau membuat bagian-bagian kapal menjadi jelas, sehingga 

membuat warna kapal menjadi dominan. Warna kuning pada sebagian badan 

utama kapal menunjukkan bagian depan atau kepala kapal.  

Dari hasil uraian tersebut, dapat dilihat bahwa kemampuan Gilang dalam 

membuat karya relief tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan subjek 

karya, pemilihan dan penyusunan warna, serta teknik pembuatan yang cukup 

terampil. Keseluruhan pengorganisasian unsur-unsur tersebut membuat karya ini 

lebih menarik.  
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4.3.3.2 Karya Risa Dwi Aprilia 

 
Gambar 62: “Di kebun” 

Karya Risa Dwi A 
(Sumber: hasil foto peneliti) 

 
 

Jika diamati, volume karya relief Risa tersebut masih agak datar. Antara 

subjek satu dengan yang lainnya tidak terlalu terdapat perbedaan bidang tinggi 

dan rendah. Akan tetapi, karya Risa dengan judul di kebun tersebut memiliki 

unsur  motif dan warna yang cukup beragam. Pemilihan warna biru digunakan 

untuk mempresentasikan wujud langit dan kuning untuk tanah. Penyusunan warna 

pada subjek karya cukup baik dengan tidak adanya warna-warna sama yang saling 

bertumpukan.  

Pada karya tersebut, Risa ingin menceritakan tentang suasana di kebun yang 

terdapat pohon-pohon besar, kolam, bunga, daun dan kupu-kupu. Susunan ini 

menunjukkan kesatuan subjek yang secara umum berada di kebun bunga. Salah 

satu subjek yang menonjol dan dibuat besar adalah sosok kupu-kupu. Risa ingin 

menunjukkan bahwa kupu-kupu ini adalah hewan yang identik dengan kebun dan 
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bunga. Risa mampu mengungkapan hal tersebut melalui karya relief dengan 

menggunakan grajen warna.   

Pada karya tersebut nampak bahwa bunga-bunga yang dibuat oleh Risa 

terdapat efek timbul dan Risa dapat dengan leluasa membentuk bunga tersebut 

untuk disusun dan ditempelkan menjadi relief. Pada bagian atas kanan terdapat 

sebuah bunga besar yang dibuat dengan teknik cetak.. Bunga tersebut 

dimaksudkannya sebagai matahari. Bentuk ini yang menjadikan dominasi karya 

Risa. Tulisan Risa yang ada pada bagian atas dimaksudkan untuk memberikan 

identitas bahwa relief tersebut adalah karyanya.  

Untuk membuat agar karya reliefnya lebih menarik, pada bagian langit dan 

tanah karya relief tersebut, Risa memberikan efek tekstur. Efek tekstur tersebut 

dibuat dengan menggunakan ujung bolpoint, sehingga terbentuk efek tekstur 

lingkaran-lingkaran kecil. Keberadaan tekstur ini memberikan gelap terang yang 

memberikan daya tarik tersendiri dan nilai artistik.  

Dari hasil analisis tersebut, tingkat kreativitas Ratna dapat ditunjukkan pada 

perwujudan subjek yang variatif serta pemilihan warna yang menarik. Meskipun 

garis-garis yang nampak kurang begitu tegas dan volume relief kurang begitu 

besar, akan tetapi keberanian Risa untuk menampilkan tekstur pada bagian 

background tetap menjadikan karya ini menarik dan dapat menunjukkan karakter 

karyanya.  
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4.3.3.3 Karya Ika Oktaviana 

 
Gambar 63: “Allahuakbar” 

Karya Ika Oktaviana  
(Sumber: hasil foto peneliti) 

 
Berbeda dengan karya sebelumnya, karya tersebut merupakan karya relief 

kaligrafi. Ika lebih cenderung suka untuk membuat karya kaligrafi arab dari pada 

pemandangan alam atau objek lainnya. Kaligrafi yang dibuat Ika adalah bacaan 

takbir.  

Cara Ika dalam membuat background secara keseluruhan cukup unik dan 

berbeda dari teman lainnya. Ika memenuhi seluruh background dengan menyusun 

raut tak beraturan yang membentuk bidang-bidang organis . Raut tak beraturan ini 

disusun dengan berbagai warna. Setelah itu, Ika baru membuat kaligrafi kalimat 

takbir di atas background tersebut. Ika cukup peka dan pandai dalam memilih 

warna. Warna kuning muda dipilihnya untuk membuat kaligrafi, sehingga tulisan 

kaligrafi tersebut terlihat dengan jelas dan menonjol. Tingkat kecermatan dan 

kerapian Ika dalam menyelesaikan  kaligrafi tersebut cukup baik. 

Meskipun garis pembentukan tulisan takbir tersebut tidak tegas, namun 

tulisan tersebut sudah dapat menunjukkan bacaan takbir. Ika sudah cukup 
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berusaha untuk membuat cekungan-cekungan pada garis tulisan, sehingga jika 

terkena sinar akan terlihat efek gelap terang.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karya relief 

kaligrafi Risa memiliki tingkat keunikan pada penyusunan background. 

Penyusunan warna-warna pada background ini menunjukkan karakter karya Ika 

yang dapat dibuat dengan cepat namun memiliki nilai estetis tersendiri. 

Itulah beberapa hasil karya membentuk siswa dengan menggunakan grajen 

warna. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai, 12 karya 

tersebut termasuk dalam karya kategori baik. Jika diamati, karya-karya tersebut 

memiliki karakter dan keunikan tersendiri. Tiap siswa memiliki ide yang berbeda, 

kepekaan penataan unsur dan warna yang berbeda, serta memiliki tingkat 

kecermatan yang berbeda dalam penyelesaiannya, yang akhirnya menghasilkan 

karya yang bagus dan variatif. Karya-karya seni membentuk siswa secara 

keseluruhan ditampilkan pada lampiran. 

Secara rinci, data hasil nilai semua karya dari keseluruhan jumlah siswa yang 

dinilai oleh guru kelas, perwakilan penilai dari salah satu guru seni rupa di Blora 

dan peneliti dapat dilihat pada lampiran. Untuk pedoman penilaian dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 9. Pedoman Penilaian 

No Kategori Rentang Skor 
1.  
2. 
3. 
4. 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Tidak baik 

8,5-10 
7,0-8,4 
5,5-6,9 
0-5,4 

 

Berdasarkan tabel rekap nilai hasil karya patung, gantungan kunci dan 

relief tersebut, maka diperoleh nilai akhir tiap siswa. Nilai tersebut diperoleh dari 
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jumlah keseluruhan nilai dari ketiga penilai pada tiap aspek ide, teknik dan 

bentuk. Untuk memperoleh nilai akhir, seluruh jumlah nilai tersebut dibagi 9 

sesuai dengan jumlah aspek penilaian oleh ketiga tim penilai. Untuk memperoleh 

nilai rata-rata, jumlah keseluruhan nilai akhir siswa dibagi dengan jumlah seluruh 

siswa. Dengan demikian, dapat diperoleh nilai rata-rata siswa dari hasil karya 

patung, gantungan kunci dan relief.  

Berdasarkan hasil penilaian, dapat diketahui bahwa pada hasil karya patung 

nilai tertinggi yaitu 8,4, pada karya gantungan kunci  nilai tertinggi juga 8,4, dan 

pada karya relief nilai tertinggi yang diperoleh yaitu 8,6. Dalam pedoman 

penilaian, nilai 8,4 berada pada rentang nilai baik dan nilai 8,6 berada pada 

rentang nilai sangat baik. Dari ketiga rekap nilai tersebut, nilai rata-rata pada tiap 

jenis hasil karya mendekati angka 8 dengan rincian nilai rata-rata karya patung 

adalah 7, 88; nilai rata-rata karya gantungan kunci adalah 7,81 dan nilai rata-rata 

karya relief adalah 7, 86. Dalam pedoman penilaian, angka 8 berada pada rentang 

kategori baik. Jika dilihat dari nilai KKM seni budaya yang telah ditentukan oleh 

sekolah, maka nilai ini berada di atas nilai KKM tersebut, karena berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru kelas 5 SDN Jepon 2, nilai KKM seni budaya di 

sekolah ini adalah 6,5. Nilai ini menunjukkan bahwa hasil kreativitas siswa 

dengan menggunakan grajen warna tergolong baik. Angka 8 ini mewakili tingkat 

keberhasilan pengungkapan kreativitas siswa dalam berkarya seni membentuk 

menggunakan grajen warna. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melalui 

grajen warna sebagai media berkarya seni membentuk, kreativitas siswa dapat 
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dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan proses dan hasil karya siswa 

yang masing-masing menunjukkan pencirian kreativitas.  

Keberhasilan pemanfaatan grajen warna untuk mengembangkan 

kreativitas siswa dalam berkarya juga didukung oleh pernyataan guru kelas 5 SDN 

Jepon 2. Berdasarkan hasil wawancara, guru kelas menyatakan bahwa dengan 

grajen warna, limbah grajen di sekitar lingkungan bisa dimanfaatkan menjadi 

alternatif media berkarya seni baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

kreativitas siswa dalam menciptakan karya seni yang unik. Selain guru, 

berdasarkan hasil wawancara, siswa juga menyatakan bahwa dengan grajen warna 

dapat dihasilkan karya seni membentuk yang belum pernah dibuat sebelumnya 

dengan cara yang cukup murah, mudah dan nyaman.  

Dari analisis beberapa karya hasil penelitian di atas, dapat ditegaskan 

beberapa hal sebagai berikut. 

1) Melalui pembelajaran berkarya seni membentuk dengan menggunakan media 

grajen warna, kreativitas siswa kelas 5 SDN Jepon 2 dapat berkembang. 

Berkembangnya kemampuan kreativitas tersebut dapat dilihat pada: 

a. Pengungkapan ide para siswa untuk menampilkan karyanya menarik dan 

bervariasi, sehingga tercipta beragam karya yang unik. Siswa bisa bebas 

berimajinasi dan bisa mewujudkannya dalam karya patung, gantungan 

kunci dan relief. 

b. Teknik yang diterapkan dalam membuat tiga jenis karya cukup bervariasi 

antara lain dengan teknik membutsir, memilin, teknik cetak dan 

sebagainya. Tiap anak memiliki karakter teknik tersendiri. 
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c. Unsur yang ditampilkan dalam membuat berbagai karya tersebut bervariasi 

dan beragam. Berbagai macam unsur tersebut terdiri dari pemilihan bentuk  

d. objek karya, pemilihan dan pengaturan warna yang baik, serta 

pembentukan tekstur yang dapat dibuat secara nyata. 

e. Ketertarikan siswa terhadap media tersebut membuat siswa semangat. 

Selama proses berkarya, siswa menunjukkan tingkat produktivitas yang 

tinggi. Selain itu, siswa juga mengerjakan kegiatan berkarya tersebut 

dengan santai dan tanpa beban. 

f. Hasil karya siswa pada umumnya dikerjakan dengan teknik sederhana, 

sehingga anak dapat berkarya dengan gembira dan penuh percaya diri.  

2) Berkembangnya kreativitas tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil penilaian 

dari tiga penilai yang terdiri dari guru kelas, perwakilan guru seni rupa di 

Kabupaten Blora dan peneliti. Dari nilai tersebut, akhirnya dilakukan rekap 

nilai yang memberikan hasil nilai rata-rata mendekati angka 8 untuk semua 

jenis karya. Angka 8 ini merupakan rentang dalam kategori nilai baik. Selain 

itu, nilai ini juga sudah berada di atas KKM nilai mata pelajaran seni budaya 

sebesar 6,5 yang telah ditentukan oleh sekolah. Dengan demikian, berdasarkan 

penilaian dengan penskoran angka, media grajen warna ini dapat 

meningkatkan kreativitas siswa dalam berkarya seni membentuk dengan 

kriteria nilai yang baik.  

3) Selain digunakan sebagai media berkarya dalam pembelajaran seni rupa, 

nampaknya grajen warna ini juga mampu digunakan sebagai media 

pengembangan keterampilan vokasional yang sekiranya dapat dimanfaatkan 
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sebagai bekal dan modal kecakapan hidup siswa kelak dalam berwirausaha. 

Hal ini mengingat bahwa, karena SDN Jepon 2 berlokasi di sentra industri 

kerajinan kayu di Blora, sehingga sangat memungkinkan jika grajen warna ini 

kelak bisa dikembangkan lebih lanjut untuk diolah menjadi karya seni lainnya, 

misal beragam cinderamata yang memiliki potensi nilai jual. Dengan 

demikian, siswa tidak hanya mampu menunjukkan kreativitas berkarya dalam 

pembelajaran saja, namun siswa juga mampu mengaplikasikan hasil 

kreativitasnya dalam kehidupan nyata melalui sebuah karya seni yang 

memiliki nilai ekonomis.  

 

4.4 Analisis Karakteristik Grajen Warna sebagai Media Berkarya  
Seni Membentuk 

Berdasarkan tabel instrument tentang karakteristik grajen warna sebagai 

media berkarya seni membentuk dengan pedoman pencirian media berkarya seni 

membentuk yang baik bagi anak, maka jika dilihat dari proses dan hasil 

pemanfaatan, grajen warna ini memiliki karakteristik sebagai berikut. 

Jika dilihat dalam proses pemanfaatan, karakteristik grajen warna saat 

digunakan anak untuk berkarya seni membentuk yaitu: 

1) Bersifat liat dan plastis, sehingga tidak mudah retak dan mudah digunakan 

untuk membuat bentuk apa saja yang diinginkan. 

2) Karena terdapat campuran bahan minyak, maka grajen warna ini tidak mudah 

lengket di tangan. Namun, terkadang warna pada grajen warna ini bisa sedikit 
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menempel di tangan. Akan tetapi, warna yang melekat di tangan ini mudah 

untuk dihilangkan karena merupakan bahan pewarna makanan.  

3) Grajen warna ini bisa dirangkai dengan bahan lain. Hal ini nampak pada 

perangkaian pengait gantungan kunci yang dapat dengan mudah direkatkan 

pada grajen warna dan dapat terkait dengan kuat setelah grajen warna 

mengering.  

4) Karena terbuat dari bahan-bahan alami, maka grajen warna ini aman dan 

tidak beracun jika digunakan anak untuk berkarya. 

Jika dilihat dari hasil pemanfaatan, karakteristik grajen warna saat menjadi 

sebuah karya seni membentuk yaitu: 

a. Memiliki warna yang cukup baik. Warna yang dihasilkan merupakan jenis 

warna-warna pastel yang tidak terlalu mencolok, sehingga terlihat lembut dan 

nampak alami. Warna pastel ini dihasilkan dari perpaduan warna cokelat asli 

grajen dengan pewarna makanan.  

b. Memiliki tekstur yang cukup unik. Tekstur yang dapat dilihat secara nyata ini 

merupakan efek dari bentuk dasar grajen yang merupakan serpihan serat-serat 

kayu.  

c. Grajen warna ini juga memiliki daya tahan yang kuat. Setelah mengering, 

grajen warna akan mengeras, sehingga karya yang dihasilkan tidak mudah 

rusak. Selain itu, grajen warna juga tahan terhadap air dan cuaca. Akan tetapi, 

karena bisa mengeras, maka media ini tidak bisa di daur ulang lagi. Namun 

demikian, dengan karakternya yang bisa mengeras, karya yang dihasilkan bisa 

awet dan bertahan lama.  
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Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa grajen warna 

ini sudah layak jika digunakan sebagai media berkarya seni membetuk. Hal ini 

karena karakteristik grajen warna saat dalam proses dan hasil penggunaan, sudah 

memenuhi sebagian besar kriteria media seni membentuk yang baik bagi anak. 

Bahkan grajen warna ini memiliki ciri khas dan keunggulan tersendiri jika 

dibandingkan dengan media membentuk yang lain. Dengan bahan yang murah 

dan mudah diperoleh, dapat dihasilkan media berkarya seni membentuk yang 

cukup berkualitas yang dapat menghasilkan karya yang inovatif.  

4.5  Kendala-kendala Pemanfaatan Grajen Warna dalam   

 Pembelajaran Seni Membentuk 

Meskipun secara keseluruhan tidak ada kendala yang berarti dalam 

pembelajaran berkarya seni membentuk dengan menggunakan grajen warna, 

namun terdapat beberapa kendala kecil yang bersifat teknis dan non-teknis. 

Kendala yang bersifat teknis antara lain terkait dengan persiapan saat akan 

melakukan proses pembuatan karya, ketersediaan ruang, serta kondisi kelas 

setelah proses pembelajaran yang cenderung menjadi kurang teratur karena 

berbagai macam peralatan yang digunakan.  

Pada saat akan melakukan kegiatan berkarya seni membentuk, siswa harus 

mempersiapkan semua peralatan yang akan digunakan mulai dari koran sebagai 

alas meja agar meja tidak menjadi kotor, cutter, potongan lidi, ballpoint bekas dan 

berbagai benda lain yang dibutuhkan. Siswa diharapkan membawa peralatan itu 

sendiri-sendiri dan tidak saling meminjam bergantian, agar tidak mengganggu 

proses berkarya siswa yang lain.  
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 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sekolah ini tidak mempunyai 

ruang khusus keterampilan.  Oleh karena itu,  pembelajaran berkarya seni 

membentuk ini dilakukan di dalam kelas. Akibatnya kondisi kelas menjadi kurang 

teratur setelah proses berkarya berlangsung. Kendala yang terjadi adalah ruang 

kelas menjadi kotor. Hal ini disebabkan oleh keadaan siswa yang sangat asik dan 

senang saat proses berkarya, sehingga kurang begitu memperhatikan kebersihan 

kelas. Oleh karena itu, setelah proses berkarya berlangsung, siswa harus 

membersihkan kelas terlebih dahulu sebelum waktu pembelajaran selesai.  

Selain kebersihan kelas, kendala yang lain adalah tentang kebersihan 

tangan siswa yang menjadi sedikit kotor setelah menggunakan grajen warna 

tersebut. Warna telapak tangan akan sedikit berwarna setelah pemakaian grajen 

warna. Namun, karena pewarna yang digunakan yaitu pewarna makanan, maka 

warna tersebut bisa langsung hilang jika dicuci dengan menggunakan sabun.  

Sedangkan kendala yang bersifat non-teknis adalah pada saat proses 

pengenalan siswa dengan media grajen warna. Karena merupakan media yang 

baru bagi siswa, maka pada awalnya siswa merasa ragu-ragu saat akan memegang 

media ini. Media ini dibuat dengan berbagai campuran bahan, maka wajar jika 

memiliki bau yang khas. Meskipun bau yang khas itu sebenarnya adalah efek dari 

bau grajen yang dicampur dengan lem dan tepung, namun banyak juga siswa yang 

tidak mempermasalahkan bau ini, sehingga para siswa tersebut langsung berani 

menggunakannya. Karena adanya rangsangan dari teman-temannya, maka 

beberapa anak yang pada awalnya ragu menjadi tertarik untuk menggunakannya, 
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dan akhirnya beberapa siswa ini terbiasa dengan bau tersebut dan tidak 

mempersalahkannya.  

Meskipun dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media grajen 

warna memang terdapat beberapa kekurangan, namun kekurangan ini tidak 

memberikan dampak yang cukup besar terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1) Proses pembuatan grajen warna dapat dilakukan dengan cara yang cukup 

mudah, yang dimulai dari persiapan bahan dan alat yang terdiri dari grajen, 

tepung tapioka, lem kayu, pewarna makanan, minyak atau baby oil serta air, 

dan dilanjutkan dengan proses pembuatan yang dimulai dari proses pengayaan 

grajen hingga pengadukan bahan-bahan tersebut hingga menjadi liat.  

2) Teknik pemanfaatan grajen warna dapat dilakukan dengan cara yang cukup 

sederhana yaitu dengan teknik manual yang terdiri dari proses membutsir, 

memilin, menekan, memulung dan sebagainya, serta dapat pula dilakukan 

dengan teknik cetak menggunakan cetakan siap pakai. 

3) Melalui pemanfaatan grajen warna, kreativitas siswa kelas 5 SDN Jepon 2 

Blora dalam berkarya seni membentuk dapat berkembang. Pengembangan 

kreativitas siswa dalam berkarya seni membentuk ini dapat dilihat dari hasil 

pembelajaran yang terdiri dari proses berkarya dan hasil karya siswa sebagai 

berikut: (a) ungkapan ide para siswa untuk menampilkan karya menarik, 

sehingga tercipta beragam karya yang unik; (b) teknik yang diterapkan dalam 

membuat tiga jenis karya bervariasi; (c) unsur yang ditampilkan dalam 
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membuat bermacam karya tersebut beragam; (d) karena ketertarikan siswa 

terhadap grajen warna, siswa nampak semangat berkarya sehingga siswa 

cukup produktif dalam berkarya; (e) hasil karya siswa dikerjakan dengan 

perfek dan dengan penuh percaya diri; (f) hasil nilai rata-rata siswa dalam 

ketiga karya tersebut mendekati angka 8 dengan kategori nilai baik.  Selain 

digunakan sebagai media berkarya dalam pembelajaran seni rupa, nampaknya 

melalui grajen warna ini siswa dapat memiliki keterampilan vokasional yang 

bisa dimanfaatkan sebagai bekal dan modal kecakapan hidup siswa kelak 

dalam berwirausaha. 

4) Dalam proses pembelajaran berkarya seni membentuk dengan media grajen 

warna, terdapat beberapa kendala yang bersifat teknis dan non teknis. Namun 

demikian, meskipun terdapat beberapa kendala ini, proses berkarya seni 

membentuk dengan media grajen warna tetap dapat berjalan dengan baik.  

   

5.2 Saran 

Saran atau rekomendasi yang diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1) Berdasarkan hasil penelitian, pembuatan grajen warna dapat dilakukan 

dengan proses yang mudah dan dengan bahan yang sederhana. Oleh karena 

itu, guru seni rupa hendaknya menggunakan grajen warna ini sebagai media 

berkarya seni membentuk dalam pembelajaran seni rupa, agar kreativitas 

siswa dalam berkarya seni membentuk dapat berkembang. Selain itu, sebagai 
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dampak lanjutan dari pemanfaatan media ini, siswa juga dapat memiliki 

keterampilan vokasional. 

2) Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa grajen warna layak jika 

digunakan sebagai media berkarya seni membentuk. Dengan demikian, para 

pakar atau praktisi pendidikan seni rupa perlu melakukan penelitian serupa 

dengan mengembangkan grajen warna sebagai media berkarya seni 

membentuk, untuk lebih memperkaya inovasi dalam pembelajaran. Dengan 

adanya penelitian lebih lanjut, grajen warna ini dimungkinkan juga bisa 

dimanfaatkan sebagai media untuk menghasilkan karya seni rupa lain yang 

memiliki nilai ekonomis.  
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Lampiran 4 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS 5 SDN JEPON 2 

No Nama Jenis Kelamin 
L/ P 

1 Septia damayanti P 
2 Kho’im L 
3 Aditia Kurniawan L 
4 Dwi Sri Hartati P 
5 Dicky Bagus Affandi L 
6 Parti P 
7 Ratna Wijayanti P 
8 Suwoto L 
9 Wahyu Andri Untoro L 
10 Ahmad Hufron Effendi L 
11 Dewi Lestari P 
12 Dyah Tri Utari P 
13 Desy Nur Hidayati P 
14 Della Alifiya P 
15 Ellen Ayu Indah Riyani P 
16 Faizal Nur FR L 
17 Gilang Afif L 
18 Ika Oktaviana P 
19 Indah Nuraini P 
20 Jean Ade Arianto L 
21 Karina Nurbianti P 
22 M. Lutfi Isyradul L 
23 Mega Mustika P 
24 Mar’atun Sholichah P 
25 Rizal Nur Arifin L 
26 Risa Dwi Aprilia P 
27 Ririn Fitri Yulianti P 
28 Septiani P 
29 Tri Purwanto L 
30 Vefti Lelia Septiani P 
31 Regita Putri Cahyani P 
32 Rizky Wikan Nandika L 

 
Jumlah laki-laki= 13, jumlah perempuan= 19 
 



 

 

Lampiran 5 
 

TABEL INSTRUMENT KARAKTERISTIK  GRAJEN WARNA SESUAI 

PENCIRIAN MEDIA SENI MEMBENTUK YANG BAIK BAGI ANAK 

  

No Pencirian Media Seni Membentuk 
yang Baik bagi Anak 

Pencirian pada Grajen Warna 
Ya Tidak 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
 

Liat dan plastis saat digunakan 
untuk berkarya 
 
Tidak mudah lengket di tangan 
 
Bisa dirangkai dengan bahan 
lain  
(fleksibel) 
 
Aman digunakan dan tidak 
beracun 
 
Memiliki warna yang baik 
 
Memiliki tekstur yang unik 
 
Tidak mudah rusak 

V 
 
 

V 
 

V 
 
 

V 
 

V 
 

V 
 

V 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 6 
HASIL KARYA SENI MEMBENTUK SISWA KELAS 5 SDN JEPON 2 
A. KARYA PATUNG 

 

    
Karya Aditia Kurniawan    Karya Ahmad Gufron Effendi 
 

   
Karya Dwi Sri M     Karya Faizal Nur FR 
 

      
Karya Gilang Afif D    Karya Jean Ade 
 



 

 

        
Karya Ratna Wijayanti              Karya Ririn Dwi Febrianti 
 

       
Karya Intan Nur Aini             Karya Risa Dwi Aprilia 
 

     
Karya Septiani              Karya Karina Nurbianti 
 

     
   

 
 
 
          



 

 

      
Karya Ahmad Gufron E     Karya Ellen Ayu Indah R 

    

                
 Karya Regita Putri Cahyani                 Karya Eko Purwamto 

  

                 
 Karya Vefti Lelia Septiani  Karya Mega Mustika 

 



 

 

       
              Karya Maratun Solichah              Karya Dyah Tri Utari 
   

 

         
Karya Ahmad Gufron E              Karya Rizki Wikan Nandika  
 
 

         
Karya Dicky Bagus Affandi            Karya Tri Purwanto 
 
 



 

 

          
Karya Dyah Tri Utari             Karya Kho’im 
 
 
B. KARYA GANTUNGAN KUNCI 

 

       
Karya Ellen Ayu Indah R           Karya Faizal Nur FR 
 
 

       
Karya Ahmad Gufron             Karya Gilang Afif Darmawan 
 



 

 

      
Karya Dewi Lestari             Karya Intan Nuraini 
 
 

    
Karya Dwi Sri Martaati          Karya Jean Ade Arianto 
 
 

     
 Karya Regita Putri Cahyani           Karya Risa Dwi Aprilia 
 



 

 

     
Karya Parti                            Karya Dyah Tri Utari 
 

              
Karya M Lutfi I               Karya Nurbianti   
 
 
C. KARYA RELIEF 

 

    
Karya Faizal Nur FR    Karya Dwi Sri Martaati 
 



 

 

    
Karya Dicky Bagus Affandi   Karya Aditia Kurniawan 
 

   
Karya Indah Nur Aini    Karya Fefti Lelia Septiani 
 

    
Karya Ellen Ayu Indah R    Karya Mar’atun Sholichah 
 

    
Karya Karina Nurbianti         Karya Kho’im      
 



 

 

    
Karya Ratna Wijayanti      Karya Septia Damayanti 
 

       
 
Karya Suwoto         Karya Della Alifia 
 

       
Karya Ririn Fitri Yulianti       Karya Rizal Nur Arifin 
 

    
Karya Parti         Karya Ika Oktaviana 
 



 

 

     
 
Karya Gilang Afif Darmawan      Karya Risa Dwi Aprilia 
 

    
Karya Mega Mustika       Karya Desy Nur Hidayati 
 

    
Karya Jean Ade Arianto      Karya Ahmad Hufron Effendi 
 

      
Karya Dyah Tri Utari      Karya Regita Putri C 
 



 

 

     
Karya Dewi Lestari    Karya Rizky Wikan Nandika 
 

                
Karya M. Lutfi Isyradul       Karya Tri Purwanto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 7 
1. Nilai Hasil Karya Patung dengan Media Grajen 

Warna Siswa Kelas 5 SDN Jepon 2 

No Nama 

Aspek Penilaian 
Jum 
lah 

Nilai 
Akhir 

(Jmlh/9) 

Ide Teknik Bentuk 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

1 Septia damayanti 7,5 7,6 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,2 8,1 70 7.8 
2 Kho’im 7,9 7,0 7,2 7,8 7,5 7,2 8,0 7,2 7,1 67 7.4 
3 Aditia Kurniawan 7,6 8,8 8,0 7,6 7,5 8,5 7,7 7,8 8,5 72 8.0 
4 Dwi Sri Hartati 7,8 7,0 8,5 7,7 7,5 8,6 7,9 7,5 9,0 72 7.9 
5 Dicky Bagus A 7,5 9,0 8,2 7,4 7,8 8,3 7,3 7,8 8,8 72 8.0 
6 Parti 7,5 7,8 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,5 7,8 72 7.6 
7 Ratna Wijayanti 7,6 8,6 8,8 7,8 9,0 8,8 7,9 8,0 8,6 68 8.3 
8 Suwoto 7,5 7,4 7,6 7,5 7,6 7,2 7,5 7,2 8,6 70 7.6 
9 Wahyu Andri U 7,0 7,2 7,0 7,2 7,1 7,1 7,8 8,0 8,0 67 7.4 
10 Ahmad Hufron E 7,8 8,0 8,0 7,9 8,6 8,1 8,0 8,2 8,1 73 8.1 
11 Dewi Lestari 7,4 7,5 7,0 7,5 7,0 7,2 7,4 7,2 7,3 66 7.3 
12 Dyah Tri Utari 7,5 8,0 8,1 7,6 8,0 8,1 7,8 7,8 8,5 71 7.9 
13 Desy Nur Hidayati 7,9 7,0 7,3 7,7 7,2 7,1 8,0 7,2 7,6 67 7.4 
14 Della Alifiya 7,8 7,1 7,0 7,6 7,5 7,1 7,7 7,8 7,1 67 7.4 
15 Ellen Ayu Indah R 7,8 7,8 7,8 7,5 7,6 7,6 7,7 8,2 8,0 70 7.8 
16 Faizal Nur FR 7,6 8,5 8,6 7,7 9,0 8,8 7,8 8,6 9,0 76 8.4 
17 Gilang Afif 7,7 8,8 9,0 7,6 8,0 8,8 7,8 7,8 9,0 75 8.3 
18 Ika Oktaviana 7,6 8,8 8,0 7,7 8,5 8,0 7,8 8,0 8,0 72 8.0 
19 Indah Nuraini 7,8 8,6 8,2 7,6 8,6 8,5 7,9 8,2 9,0 73 8.2 
20 Jean Ade Arianto 7,6 8,0 7,8 7,7 7,8 7,8 7,8 7,5 8,0 70 7.8 
21 Karina Nurbianti 7,8 8,0 8,0 7,6 7,8 7,8 8,0 7,8 8,0 71 7.9 
22 M. Lutfi Isyradul 7,6 7,5 8.0 7,5 7,1 7,5 7,8 7,0 7,8 68 7.5 
23 Mega Mustika 7,6 7,0 7,5 7,6 7,2 7,6 7,8 7,2 7,7 67 7.5 
24 Mar’atun Sholichah 7,9 8,0 8,2 7,8 7,8 8,8 8,0 8,0 8,8 73 8.1 
25 Rizal Nur Arifin 7,6 7,8 8,0 7,5 7,6 7,8 7,6 8,0 7,8 70 7.7 
26 Risa Dwi Aprilia 7,7 8,0 8,2 7,6 8,0 8,3 7,8 7,8 9,0 72 8.0 
27 Ririn Fitri Yulianti 78, 8,0 8,0 7,8 7,6 8,2 8,0 7,8 8,5 72 8.0 
28 Septiani  7,6 8,0 8,6 7,7 8,5 8,0 7,8 8,5 8,8 74 8.2 
29 Tri Purwanto 7,6 8,6 8,2 7,6 8,8 8,5 7,8 8,4 8,8 74 8.3 
30 Vefti Lelia Septiani 7,6 8,0 7,8 7,6 8,0 8,0 7,8 8,1 8,4 71 7.9 
31 Regita Putri C 7,6 8,4 8,0 7,5 8,2 8,2 7,8 8,4 8,5 73 8.1 
32 Rizky Wikan N 7,8 7,8 8,0 7,8 8,5 8,6 8,8 9,0 8,8 75 8.3 

Jumlah 252.2 
Rata-rata 7,88 

 
Keterangan : P menunjukkan penilai ; (P1=penilai 1, P2=penilai 2 dan P3=penilai 3) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Nilai Hasil Karya Gantungan Kunci dengan Media Grajen Warna Siswa 

Kelas 5 SDN Jepon 2 

No Nama 

Aspek Penilaian Jum Nilai 

Ide Teknik Bentuk lah Akhir 
(Jmlh/9) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
    

1 Septia damayanti 7.5 7.6 7.7 7.3 7.5 7.5 7.2 7.8 8.2 68 7.6 
2 Kho’im 7.4 7 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.5 65 7.2 
3 Aditia Kurniawan 7.8 7.8 7.8 7.7 7.8 7.8 7.9 7.5 8 70 7.8 
4 Dwi Sri Hartati 7.4 7.5 7.5 7.3 7.5 7.5 7.2 7.6 7.6 67 7.5 
5 Dicky Bagus A 7.4 9 7.8 7.3 8.6 7.8 7.2 8.6 8 72 8.0 
6 Parti 7.5 7.8 7.5 7.4 7.8 7.6 7.6 8 7.8 69 7.7 
7 Ratna Wijayanti 7.9 8 8 7.8 8.6 8.3 8 8.6 8.3 74 8.2 
8 Suwoto 7.8 8 7.2 7.9 7.8 7.5 8 7.8 7.6 70 7.7 
9 Wahyu Andri U 7 7.3 7.2 7 7.5 7.6 7 8 7.8 66 7.4 
10 Ahmad Hufron E 7.8 7 8 7.7 9 8 7.9 8.6 8.3 72 8.0 
11 Dewi Lestari 7.6 8 8.2 7.6 8.5 8.2 7.7 8.6 8.6 73 8.1 
12 Dyah Tri Utari 7.9 7.5 7.5 7.8 8 7.6 8 8.5 7.8 71 7.8 
13 Desy Nur Hidayati 7.8 7 7 7.6 7 7.1 8 7 7.1 66 7.3 
14 Della Alifiya 7.5 7.4 7.1 7.5 7.6 8.2 7.6 8 8.2 69 7.7 
15 Ellen Ayu Indah R 7.6 8 8 7.5 8.2 8.2 7.8 8.2 8.5 72 8.0 
16 Faizal Nur FR 7.6 8 8 7.5 8.6 8.2 7.4 8 8.5 72 8.0 
17 Gilang Afif 7.6 8.8 8 7.6 7.5 8 7.7 7.5 8.2 71 7.9 
18 Ika Oktaviana 7.5 8.8 8 7.6 7.8 8.2 7.5 7.8 8.5 72 8.0 
19 Indah Nuraini 7.8 8.6 8.2 7.7 8 8.3 7.6 8.1 8.6 73 8.1 
20 Jean Ade Arianto 7.6 8.5 8 7.5 7.5 8 7.7 7.5 8.2 71 7.8 
21 Karina Nurbianti 7.6 8 8 7.5 7.8 8.2 7.8 7.8 8.5 71 7.9 
22 M. Lutfi Isyradul 7.8 8.8 8.2 7.5 9 8.5 7.8 9 9.2 76 8.4 
23 Mega Mustika 7.5 7 7.5 7.5 7.4 7.5 7.6 7.2 7.6 67 7.4 
24 Mar’atun Sholichah 7.5 7 7.8 7.6 7.5 7.5 7.7 7.4 7.9 68 7.5 
25 Rizal Nur Arifin 7.5 7 7.8 7.6 7.5 7.8 7.8 7.4 7.9 68 7.6 
26 Risa Dwi Aprilia 7.5 8.6 7.5 7.6 8.6 7.8 7.7 8.5 7.8 72 8.0 
27 Ririn Fitri Yulianti 7.6 8.6 8 7.6 8.5 7.6 7.8 8.4 8.5 73 8.1 
28 Septiani  7.6 7.5 7 7.7 7.8 8 8 8 7.5 69 7.7 
29 Tri Purwanto 7.6 9 8 7.5 8.8 7.2 7.7 8 8.5 72 8.0 
30 Vefti Lelia Septiani 7.7 7 7.8 7.6 7 8.4 7.9 7.4 8 69 7.6 
31 Regita Putri C 7.7 8 7.8 7.5 8 7.8 7.9 8.4 8 71 7.9 
32 Rizky Wikan N 8 8 8.2 7.8 8 8 8.2 8.5 8.5 73 8.1 

JUMLAH 250.0 

RATA-RATA 7,81 

 
Keterangan : P menunjukkan penilai ; (P1=penilai 1, P2=penilai 2 dan P3=penilai 3) 

 

 

 

 



 

 

3. Nilai Hasil Karya Relief dengan Media Grajen Warna Siswa Kelas 5 

SDN Jepon 2 

No Nama 

Aspek Penilaian Jum Nilai 

Ide Teknik Bentuk lah Akhir 
(Jmlh/9) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3      

1 Septia damayanti 7.5 7.4 7.4 7.6 7.5 7.6 7.7 7.8 7.6 68 7.6 
2 Kho’im 7.8 7.8 7.5 7.5 8 8 7.9 8 8.2 71 7.9 
3 Aditia Kurniawan 7.8 8.2 7.7 7.7 7.4 7.7 7.7 8.5 7.9 71 7.8 
4 Dwi Sri Hartati 7.9 7.8 7.4 7.8 8 7.5 7.7 8 7.8 70 7.8 
5 Dicky Bagus A 7.8 7.8 7.4 7.7 8 7.6 7.7 8 7.8 70 7.8 
6 Parti 7.8 8 7.5 7.7 7.8 8.4 7.9 8.5 8.9 73 8.1 
7 Ratna Wijayanti 7.9 8 8 8 9 8.2 7.9 9 8.6 75 8.3 
8 Suwoto 7.8 8 7.6 7.7 8 8 8 8.1 8.5 72 8.0 
9 Wahyu Andri U 7.2 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.5 7.6 7.6 66 7.4 
10 Ahmad Hufron E 7.9 7.8 7.8 7.7 7.8 8 8 8 8 71 7.9 
11 Dewi Lestari 7.9 8 7.6 7.8 8.2 7.9 8 8.5 8.4 72 8.0 
12 Dyah Tri Utari 7.8 8 7.8 7.9 8.5 8 7.8 9.2 8.5 74 8.2 
13 Desy Nur H 7.8 7.5 7.6 7.6 7.8 7.9 7.7 7.5 8 69 7.7 
14 Della Alifiya 7.7 7.8 7.6 7.6 7.5 7.8 7.9 8 8 70 7.8 
15 Ellen Ayu Indah  7.8 7.5 7.8 7.7 7.8 7.5 7.8 7.8 7.6 69 7.7 
16 Faizal Nur FR 7.8 8 7.6 7.7 7.8 7.8 7.8 8 8 71 7.8 
17 Gilang Afif 7.9 9.2 8.2 7.9 9.2 8.5 8 9.2 9 77 8.6 
18 Ika Oktaviana 7.8 7.5 7.8 7.6 7.8 8.6 7.7 7.9 9 72 8.0 
19 Indah Nuraini 7.9 8 7.8 7.8 8.5 8 7.8 8.4 8 72 8.0 
20 Jean Ade Arianto 7.9 7.8 7.8 7.7 7 7.7 7.8 7.4 7 68 7.6 
21 Karina Nurbianti 7.7 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 7.8 7.8 8 70 7.7 
22 M. Lutfi Isyradul 7.8 7.5 7.8 7.6 7.4 8 8 8 8.3 70 7.8 
23 Mega Mustika 7.8 7.5 7.8 7.6 7.8 7.9 8 7.8 8 70 7.8 
24 Mar’atun S 7.5 7.5 7.6 7.7 7.5 7.6 7.8 7.8 7.8 69 7.6 
25 Rizal Nur Arifin 7.8 8 8 7.6 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 70 7.8 
26 Risa Dwi Aprilia 7.8 8 8.1 7.7 8 8.5 7.8 8.2 8.9 73 8.1 
27 Ririn Fitri Y 7.7 7.8 7.6 7.8 8.2 7.9 7.8 8 8.2 71 7.9 
28 Septiani  7.6 8 7.5 7.6 8 7.5 7.9 8.6 7.8 71 7.8 
29 Tri Purwanto 7.9 8.2 8 7.7 8 8.2 7.8 7.8 8.4 72 8.0 
30 Vefti Lelia S 7.5 7.8 7.5 7.6 7.5 8 7.8 7.6 8 69 7.7 
31 Regita Putri C 7.6 7.9 7.6 7.7 7.6 7.8 7.9 7.5 8.2 70 7.8 
32 Rizky Wikan Na 7.8 8 8 7.5 7.5 7.8 7.7 7.6 7.5 69 7.7 

JUMLAH 251.5 

RATA-RATA 7,86 
 
Keterangan : P menunjukkan penilai ; (P1=penilai 1, P2=penilai 2 dan P3=penilai 3) 

 

 

 



 

 

Lampiran 9 
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