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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. 




