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ABSTRAK 
 
 

Prasasti, Asri. 2013. Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Mengapresiasi Karya 
Seni Rupa Menggunakan Media Kartu Susun Anak Tangga Pada Siswa 
Kelas IV SD Negeri Margadana 7 Kota Tegal. Skripsi, Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Moh. Fathurrohman, S.Pd., M.Sn., Pembimbing II:  Drs. 
Akhmad Junaedi, M. Pd 

 
Kata Kunci: Apresiasi, Karya Seni Rupa, Kartu Susun Anak Tangga 
 

Kualitas pembelajaran SBK khususnya materi mengapresiasi karya seni 
rupa di kelas IV SD Negeri Margadana 7 Kota Tegal masih rendah. Hal ini menjadi 
salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Perolehan nilai pada 
pembelajaran mengapresiasi karya seni rupa pada siswa Kelas IV SD Negeri 
Margadana 7 Kota Tegal tahun pelajaran 2011/2012 menunjukkan belum 
tercapainya keberhasilan pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya 
suatu strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran SBK khususnya materi 
mengapresiasi karya seni rupa yaitu dengan menggunakan media Kartu susun anak 
tangga (Karsunaga). Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan performansi guru, 
aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi mengapresiasi karya seni rupa melalui 
penggunaan media pembelajaran Kartu susun anak tangga (Karsunaga) di SD 
Negeri Margadana 7 Kota Tegal. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas yang 
dilaksanakan dengan 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, 
observasi dan refleksi. Subjek yang diteliti yaitu siswa Kelas IV SD Negeri 
Margadana 7 Kota Tegal tahun ajaran 2012/ 2013 yang berjumlah 24 siswa. 

Berdasarkan analisis data penelitian diperoleh hasil performansi guru pada 
siklus I sebesar 83.75 dan meningkat menjadi 93.09. Performansi guru mengalami 
peningkatan sebesar 9.34%. Persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 
76.63% dan meningkat menjadi 84% pada siklus II. Persentase aktivitas belajar 
mengalami peningkatan sebesar 7.37%. Hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh 
rata-rata kelas sebesar 69.79 dan meningkat menjadi 80.83 pada siklus II. Jadi rata-
rata kelas mengalami peningkatan sebesar 11.04%. Sedangkan persentase tuntas 
belajar klasikal pada siklus I sebesar 81.96% dan meningkat menjadi 93.09% pada 
siklus II. Jadi persentase tuntas belajar klasikal mengalami peningkatan sebesar 
11.13%%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan media kartu susun anak tangga dapat meningkatkan performansi guru, 
aktivitas, dan hasil belajar siswa pada materi mengapresiasi karya seni rupa pada 
Kelas IV SD Negeri Margadana 7 Kota Tegal. Oleh karena itu, sebaiknya guru 
menggunakan media pembelajaran kartu susun anak tangga dalam pembelajaran 
mengapresiasi karya seni rupa.   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat harus 

dapat memfasilitasi tumbuh kembangnya kemampuan, baik kemampuan 

intelektual, sosial maupun kemampuan personal. Pembaharuan yang diupayakan 

oleh pemerintah dalam pendidikan mengakibatkan perubahan-perubahan pada 

sistem pendidikan di Indonesia, sehingga pendidikan semakin baik dan 

mengalami kemajuan. Upaya meningkatkan keberhasilan dalam mengajar 

merupakan tantangan bagi seorang guru. Keberhasilan yang dicapai, disadari betul 

belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga masih menuntut refleksi diri, pemikiran, 

inovasi, dan kerja keras guru untuk lebih meningkatkan kinerjanya agar hasil yang 

dicapai sesuai dengan yang diharapkan. 

 Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bab I Pasal 1 Nomor 2 

menyebutkan:  

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan 
tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 
 

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana yang tercantum 

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 yang menyatakan: 
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Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk 
mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. 

 

Alvyanto (2010) menyatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan 

pemerintah guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan 

penyempurnaan kurikulum secara berkala. Pada tahun 2006 pemerintah 

menyempurnakan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan kurikulum baru yaitu 

Kurikulum Tingakat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP merupakan salah satu 

wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan 

satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, 

tuntunan, dan kebutuhan masing-masing.  

Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan diberikan di sekolah karena 

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Pendidikan Seni Budaya dan 

Keterampilan juga memberikan pengalaman berharga bagi siswa khususnya 

dalam kegiatan berekspresi, berkreasi, maupun berapresiasi. Muatan seni budaya 

dan keterampilan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia  Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

tidak hanya terdapat dalam satu mata pelajaran karena budaya itu sendiri meliputi 

segala aspek kehidupan.  Dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan, 

aspek budaya tidak dibahas secara tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni.  

Karena itu, mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan  pada dasarnya 

merupakan pendidikan  seni yang berbasis budaya (KTSP 2006). 
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Seni Budaya dan Keterampilan merupakan salah satu pelajaran yang penting 

bagi siswa usia sekolah dasar untuk mengembangkan daya kreatifiitas anak. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh De Francesco (1958) dalam Tocharman 

(2006: 5) bahwa pendidikan seni mempunyai kontribusi terhadap pengembangan 

individu antara membantu pengembangan mental, emosional, kreatifitas, estetika, 

sosial dan fisik.  Aspek kreatifitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia terlebih di jaman globalisasi seperti sekarang ini. Orang yang 

berdaya kreatif sangat dibutuhkan guna mengembangkan ide-ide konstruktif yang 

akan membantu pemerintah dan masyarakat dalam memajukan kehidupan dan 

berkebudayaan.  

Kehidupan budaya manusia bersifat dinamis, terus berkembang dan 

mengalami perubahan demi mencapai kesempurnaan, sama halnya dalam 

pendidikan. Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan memberikan pengalaman 

estetik bagi siswa dalam mengembangkan kreativitas, daya imajinasi, ekspresi 

diri, menciptakan makna kebersamaan dalam bekerja secara berkelompok, dan 

penghargaan pada suatu karya (apresiasi). 

Kegiatan apresiasi merupakan kegiatan menilai suatu hasil karya, seperti 

menikmati dan memahami nilai-nilai yang terkandung pada suatu karya. Apresiasi 

sebagai bentuk penghargaan pengamat terhadap hasil karya seniman yang 

diwujudkan berupa rasa senang atau tidak senang, dapat juga berupa komentar 

baik maupun tidak baik. Kegiatan apresiasi sangat penting dalam pendidikan seni 

terlebih dalam bidang seni rupa, karena pertama siswa akan melihat dan 

mencermati keindahan suatu karya seni, kemudian siswa menilai dan memahami 
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makna dari karya tersebut, hingga pada akhirnya siswa dapat mengenali dan 

mencintai hasil dari suatu karya. 

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan bagi para siswa. Oleh 

karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu, yang mencakup 

tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan sikap kedisiplinan. Sebagaimana 

yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan dan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen menyatakan bahwa pendidik wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, pendidik, sehat jasmani dan rohani 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional.  

Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya menjalankan fungsi sebagai 

transfer ilmu pengetahuan tapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai dan 

membangun karakter siswa secara berkesinambungan. Namun pada kenyataannya, 

guru cenderung tidak memperhatikan siswa maupun strategi mengajarnya yang 

selalu monoton. Padahal untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik, guru perlu 

memahami karakteristik siswanya. Karena pada dasarnya masing-masing siswa 

memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik dari umur, jenis kelamin, tingkat 

kecerdasan, kreativitas, minat, bakat, maupun kemampuan sosial ekonominya. 

Terlebih anak usia sekolah dasar memiliki beberapa karakteristik yang unik, 

antara lain senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, 

dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, 

guru juga berperan sebagai pendidik yang bertugas memberi dorongan dan 
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bertugas mengawasi serta membina siswa agar disiplin dan memiliki moral yang 

baik. Selain itu, guru berperan sebagai pembaharu dan pendorong kreatifitas 

dalam pendidikan.  

Guru harus dapat menyajikan proses pembelajaran yang menarik bagi siswa 

agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan dan tujuan 

pembelajaran mengapresiasi karya seni rupa dapat tercapai. Maka dari itu, perlu 

adanya strategi yang dapat membuat siswa terlibat secara langsung, sehingga 

membuat siswa termotivasi dalam mengapresiasi karya seni rupa. Penggunaan 

strategi pembelajaran yang tepat diharapkan akan mengemas pembelajaran 

menjadi lebih menyenangkan salah satunya dengan menggunakan media inovatif 

khususnya pada mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. 

Hasil balajar Seni Budaya dan Keterampilan di SD Negeri Margadana 7 

Kota Tegal khususnya materi apresiasi seni rupa masih kurang memuaskan. 

Berdasarkan hasil analisis pada nilai sebelumnya, diperoleh keterangan bahwa 

masih terdapat beberapa nilai siswa yang belum bisa mencapai KKM. Hal ini 

dikarenakan beberapa faktor, baik faktor internal yang datang dari dalam siswa 

sendiri seperti kurangnya motivasi dan rasa percaya diri dalam diri siswa dalam 

mengikuti pelajaran maupun faktor eksternal yang datang dari guru yaitu 

penggunaan media yang kurang menarik. Sekolah belum memanfaatkan media 

yang inovatif, kreatif, dan interaktif dalam pembelajaran khususnya mata 

pelajaran seni rupa. 

Atas dasar permasalahan tersebut, maka perlu adanya upaya dari guru untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Darmodjo dalam Karso (2013) mengungkapkan 
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bahwa sesuai dengan karakteristik siswa SD diantaranya yaitu senang bermain, 

senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, senang merasakan atau 

melakukan atau memperagakan sesuatu secara langsung. Penggunaan media Kartu 

susun anak tangga (Karsunaga) dirasa sesuai dengan salah satu karakteristik siswa 

SD yaitu senang bekerja dalam kelompok. Media ini, selain efektif juga 

berdampak positif terhadap pembentukan karakter siswa dalam suasana kerjasama 

yang menyenangkan.  

Media Karsunaga merupakan media pembelajaran yang diciptakan oleh 

peneliti dengan mengadopsi dari metode Make a Match. Media Karsunaga dapat 

menimbulkan daya tarik, membangkitkan minat siswa dalam mengapresiasi karya 

seni rupa. Sehingga media Karsunaga ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas, guru ingin mengadakan penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang berjulul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Mengapresiasi Karya Seni Rupa Menggunakan Media Karsunaga di Kelas IV SD 

Negeri Margadana 7 Kota Tegal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

alternatif lain untuk menunjang keberhasilan pembelajaran mengapresiasi karya 

seni rupa di Kelas IV SD Negeri Margadana 7 Kota Tegal. 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

 Hal-hal yang dibahas dalam rumusan masalah dan pemecahan masalah 

adalah sebagai berikut.  

1.2.1 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 
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yaitu : 

(1) Bagaimana upaya peningkatan performansi guru dalam pembelajaran Seni 

Budaya Keterampilan materi mengapresiasi karya seni rupa menggunakan 

media Kartu Susun Anak Tangga (Karsunaga) pada siswa Kelas IV SD 

Negeri Margadana 7 Kota Tegal? 

(2) Bagaimana peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan materi mengapresiasi karya seni rupa melalui 

penggunaan media Karsunaga pada siswa Kelas IV SD Negeri Margadana 7 

Kota Tegal? 

(3) Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan materi mengapresiasi karya seni rupa 

menggunakan media Karsunaga pada siswa Kelas IV SD Negeri Margadana 

7 Kota Tegal? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, guru akan 

memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan media pembelajaran 

Karsunaga dalam peningkatan performansi guru, aktivitas belajar, dan hasil 

belajar siswa materi mengapresiasi karya seni rupa pada siswa Kelas IV SD 

Negeri Margadana 7 Kota Tegal meliputi sebagai berikut: 

(1) Meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran mengapresiasi karya 

seni rupa melalui penggunaan media pembelajaran Karsunaga pada siswa 

Kelas IV SD Negeri Margadana 7 Kota Tegal. 
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(2) Meningkatkan aktivitas belajar mengapresiasi karya seni rupa melalui 

penggunaan media pembelajaran Karsunaga pada siswa Kelas IV SD Negeri 

Margadana 7 Kota Tegal. 

(3) Meningkatkan hasil belajar mengapresiasi karya seni rupa melalui 

penggunaan media pembelajaran Karsunaga pada siswa Kelas IV SD Negeri 

Margadana 7 Kota Tegal. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 

penelitian ini sebagai berikut. 

1.3.1 Tujuan Umum  

  Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran Seni Budaya Keterampilan di SD Negeri Margadana 7 Kota Tegal. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu  

(1) Untuk mengetahui peningkatan performansi guru dalam pembelajaran 

mengapresiasi karya seni rupa melalui penggunaan media Karsunaga di 

kelas IV SD Negeri Margadana 7 Kota Tegal. 

(2) Untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa dalam mengapresiasi 

karya seni rupa melalui penggunaan media Karsunaga di kelas IV SD 

Negeri Margadana 7 Kota Tegal. 

(3) Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar mengapresiasi karya seni rupa 

melalui penggunaan media Karsunaga pada siswa Kelas IV SD Negeri 

Margadana 7 Kota Tegal. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat bagi guru, siswa, dan bagi sekolah. 

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti 

(1) Meningkatkan keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran SBK. 

(2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk 

mengadakan penelitian lanjutan sebagai strategi memotivasi siswa 

dalam mengapresiasi karya seni rupa. 

1.4.2 Manfaat Bagi Guru 

(1) Meningkatkan keterampilan dalam menggunakan media 

pembelajaran dalam pelajaran mengapresiasi karya seni rupa. 

(2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi guru 

dalam memperbaiki kompetensinya dalam pembelajaran di kelas. 

1.4.3 Manfaat Bagi Siswa 

 Membantu siswa dalam proses perolehan pengalaman dan pengetahuan, 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar khususnya pada materi mengapresiasi 

karya seni rupa melalui penggunaan media Karsunaga. 

1.4.4 Manfaat Bagi Sekolah 

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan 

sebagai dasar penentuan kebijakan sekolah untuk menyelenggarakan pelayanan 

pendidikan yang lebih baik, khususnya pada pelajaran SBK. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Kerangka Teori 

 Pada kerangka teori ini akan dikemukakan teori-teori yang digunakan oleh 

guru sebagai landasan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi selama 

melaksanakan penelitian ini. Kajian pustaka yang dipilih relevan dengan topik 

penelitian ini. 

2.1.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Pengertian tentang belajar telah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli 

pendidikan. Slameto (2010: 2) mengungkapkan belajar secara psikologi, belajar 

merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan di dalam tingkah laku 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Skinner (1958) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses 

perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang dimaksud dapat berwujud perilaku 

yang tampak atau perilaku yang tidak tampak (Rifa’I dan Anni, 2009: 106).  

Menurut Berliner dalam Riva’I dan Anni (2009: 82) menyatakan bahwa 

belajar  merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena 

hasil dari pengalaman. . Slameto (2010: 2) mengungkapkan belajar ialah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 
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tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya 

Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses yang terjadi 

dalam diri setiap individu untuk membangun pengetahuannya sendiri yang 

menghasilkan perubahan tingkah laku melalui aktifitas sehari-hari sehingga 

menghasilkan pengalaman sebagai hasil belajar. 

2.1.1.2 Pengertian Pembelajaran 

Sugandi, dkk. (2007: 6) merumuskan pendidikan, pengajaran dan 

pembelajaran mempunyai hubungan konseptual yang tidak berbeda sebagai 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si 

belajar itu memperoleh kemudahan. Gagne (1981) dalam Rifa’I, dkk (2009: 192) 

menyatakan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal 

perserta didik yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. 

Sedangkan menurut Briggs dalam Rifa’i (2009: 191) pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi siswa sedemikian rupa 

sehingga siswa itu memperoleh kemudahan. 

Jadi, hakikat pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan 

melalui interaksi positf yang dilakukan oleh pelaku dalam pembelajaran, yaitu 

siswa, guru, dan sumber belajar yang digunakan untuk mencapai tujuan yang 

ingin dicapai. 

2.1.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran 

Supriyono dan Ahmadi (1991: 137) mengungkapkan faktor yang paling 

besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran adalah faktor dari diri siswa 
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sendiri. Adapun faktor-faktor individual yang mempengaruhi proses pembelajaran 

menyangkut hal-hal berikut yaitu: 

2.1.1.3.1 Kematangan 

Kematanagn memberikan kondisi dimana fungsi-fungsi fisiologis 

termasuk system syaraf dan fungsi otak menjadi berkembang. Dengan 

berkembangnya fungsi otak dan system syaraf, hal ini akan menumbuhkan 

kapasitas mental seseorang. Kapasitas mental seseorang mempunyai hal belajar 

seseorang itu.  

2.1.1.3.2 Faktor Usia Kronologis 

Semakin tua usia individu, semakin meningkat pula kematangan berbagai 

fungsi fisiologisnya. Usia kronologis merupakan faktor penentu daripada tingkat 

kemampuan belajar individu. 

2.1.1.3.3 Perbedaan Jenis Kelamin 

Perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan wanita merupakan hasil dari 

perbedaan tradisi kehidupan, bukan semata-mata karena jenis kelamin namun 

tidak ada perbedaan yang berarti dalam hal intelegensi. 

2.1.1.3.4 Pengalaman Sebelumnya 

Lingkungan mempengaruhi perkembangan individu. Lingkungan banyak 

memberikan pengalaman kepada individu. Pengalaman yang diperoleh ikut 

mempengaruhi hal belajar yang bersangkutan, terutama pada transfer belajarnya. 

2.1.1.3.5 Kapasitas Mental 

Kapasitas adalah potensi untuk mempelajari serta mengembangkan 

berbagai keterampilan. Akibat dari hereditas dan lingkungan, berkembanglah 
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kapasitas mental individu yang merupakan intelegensi. Intelegensi seseorang ikut 

menentukan prestasi belajar seseorang itu. 

2.1.1.3.6 Kondisi Kesehatan Jasmani 

Orang yang belajar membutuhkan kodisi badan yang sehat. Orang yang 

sakit maupun kelelahan todak akan dapat belajar dengan efektif. Cacat fisik juga 

mengganggu hal belajar. 

2.1.1.3.7 Kondisi Kesehatan Rohani 

Gangguan serta cacat mental juga sangat mengganggu hal belajar orang 

yang bersangkutan. 

2.1.1.3.8  Motivasi 

Motivasi adalah penting bagi proses belajar., karena motivasi 

menggerakkan organisme, mengarahkan tindakan, serta memilih tujuan belajar 

yang dirasa paling berguna bagi kehidupan individu. 

2.1.2 Performansi Guru 

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Menurut 

Mangkunegara dalam Ardiansyah (2011) menyatakan kinerja adalah hasil kerja 

kualitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya. Kinerja atau prestasi kerja 

diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, 

keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. 

Dalam bahasa Inggris istilah kinerja adalah performance. Performance 

merupakan kata benda. Performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat 
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dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum 

dan sesuai dengan moral maupun etika. Guru adalah jabatan profesional yang 

didasari kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai 

pendidik. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen  menjelaskan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

guru adalah hasil yang dapat dicapai oleh seorang guru di lembaga pendidikan 

atau madrasah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai 

tujuan pendidikan. Dengan kata lain, hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhannya. 

2.1.3 Aktivitas Belajar Siswa 

Dalam proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan 

yang paling pokok dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang dialami 

langsung oleh siswa dalam proses belajar. Menurut Gagne dalam Suprijono 

(2009: 2) belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai 

seseorang melalui aktivitas.  

Menurut Poerwadarminta dalam Yusfy (2011) aktivitas belajar adalah 

kegiatan-kegiatan siswa yang menunjang keberhasilan belajar. Sementara menurut 

Erwin dalam Yusfy (2011) aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas siswa dalam 



15 
 

 
 

proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Slameto (2011: 

171) menambahkan bahwa pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang 

menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. 

Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

belajar merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam rangka 

mencapai tujuan belajar atau keberhasilan belajar. Aktivitas yang dimaksudkan di 

sini penekanannya adalah pada siswa, karena dengan adanya aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran terciptalah belajar aktif. 

Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu 

indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan 

memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti: sering bertanya 

kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu 

menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar dan lain sebagainya. Keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara 

guru dengan siswa ataupun siswa itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana 

kelas menjadi menyenangkan, dimana siswa dapat melibatkan kemampuannya 

seoptimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula 

terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada 

meningkatnya suatu hasil belajar siswa. 

2.1.4 Hasil Belajar 

Menurut Suprijono (2010: 5), hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. 

Suprijono (2010: 7) menambahkan, hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 
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keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Bloom 

dalam Suprijono (2010: 6) menyatakan bahwa hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sementara menurut Lindgren 

dalam Suprijono (2010: 7) hasil belajar meliputi kecakapan, informasi, pengertian, 

dan sikap. Sama halnya menurut Rifa’i (2009: 85) pengertian hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan 

belajar. Hasil belajar yang diperoleh siswa tidak semata-mata ditentukan oleh 

intelegensi yang dimiliki individu, melainkan banyak faktor lain yang 

menentukan. 

Jadi hasil belajar siswa akan terlihat adanya perubahan tingkah laku setelah 

melakukan aktivitas belajar. Hasil belajar siswa inilah, yang digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Bloom dalam Rifai, dkk 

(2009: 86) merumuskan hasil belajar sebagai perubahan tingkah laku yang 

mengusulkan tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu ranah 

kognitif yang mencakup ranah pengetahuan, ranah afektif yang mencakup ranah 

sikap, dan ranah psikomotorik yang mencakup ranah keterampilan/skill. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan suatu 

kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa setelah melakukan 

aktivitas belajar, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku.  

2.1.5 Mata Pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

Eugene Veron dalam Herawati (1999: 2) mengatakan bahwa seni adalah 

ekspresi emosional dari kepribadian manusia. Sedangkan Ki Hajar Dewantara 

menjelaskan bahwa seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup 
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perasaannya dan bersifat indah, hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan 

manusia (Tocharman dkk, 2008: 3).  

Dengan demikian, seni adalah wujud dari kesanggupan akal budi manusia 

untuk mengkomunikasikan pengalaman batinnya yang divisualisasikan dalam 

suatu karya yang indah sehingga tercipta sesuatu yang bernilai dan dapat 

menimbulkan rasa senang bagi orang yang menikmatinya. 

2.1.5.1 Konsep Pendidikan Seni di SD 

Kehidupan budaya manusia bersifat dinamis, terus berkembang dan berubah 

demi pencapaian kesempurnaan kehidupan. Pendidikan seni di dunia internasional 

terdiri dari seni rupa, seni musik, seni tari, seni drama. Seperti di Australia, yaitu 

memasukkan  seni rupa, seni musik, seni tari, seni drama dalam pendidikan seni.  

‘Arts education’ is an international term referring to education in the 
‘arts’. The term ‘arts’ is seen to encompass different things in different 
contexts, including but not limited to the performing arts (music, dance, 
drama, and theatre), visual arts, media, industrial arts, and literary arts. 
In Australia, ‘the arts’ is the terminology used most commonly to refer to 
music, visual art, dance, drama, and media. In NSW primary schools, the 
K-6 Key Learning Area ‘Creative Arts’ encompasses only four of these 
artforms; music, visual arts, dance, and drama. The term ‘creative arts 
education’ in this article is used to refer to primary school creative arts 
education in music, visual arts, dance, and drama.   
(Power dan Klopper, 2011) 
 

Dalam pendidikan seni di sekolah dasar, konsep pendidikan seni diarahkan 

pada pembentukan sikap, sehingga terjadi keseimbangan intelektual dan 

sensibilitas, rasional dan irasional. Herawati (1999: 7) menjabarkan tentang 

konsep pendidikan seni di SD sebagai berikut: 

(1) Konsep pendidikan seni untuk apresiasi 
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Konsep pendidikan seni untuk apresiasi dipelopori oleh Alfred Lichwart dan 

Konrad Lange dengan pemikiran bahwa “apersepsi” anak-anak terhadap seni dan 

keindahan perlu dikembangkan melalui penghayatan langsung, baik melalui 

kegiatan menggambar maupun kegiatan observasi, dengan mengunjungi objek-

objek seni seperti museum, sanggar seniman, pameran, dan sebagainya. Karena 

objek seni sangat terbatas, kemudian lahirlah “Picture Study”, yaitu kegiatan 

apresiasi yang menggunakan gambar-gambar reproduksi. Tujuannya adalah 

mengembangkan kepekaan apresiasi pada anak-anak terhadap karya seni agar cita 

rasa anak terpengaruh oleh unsur-unsur isi dari karya tersebut dan menyenangi 

hasil seni. 

(2) Konsep pendidikan seni untuk pembentukan konsepsi 

Konsep ini bermula dari pemikiran Walter Sargen bahwa “menggambar 

adalah alat untuk mengungkapkan pikiran”. Menggambar merupakan kegiatan 

mental dan piker yang dapat membentuk konsep. Konsep ini memandang seni 

pada proses kegiatannya yang terkait dengan kemampuan kognitif. 

(3) Konsep pendidikan seni untuk pertumbuhan mental dan kreatif 

 Lowenfeld bermaksud menjelaskan terjadinya pertumbuhan mental dan 

kreatif diri anak didik, dimana kegiatan seni merupakan sarana bagi 

“Processingnya”. Baginya, anak adalah idealnya, sedangkan seni adalah 

sarananya.  

2.1.5.2 Seni Rupa 

Bahari (2008: 61) menyatakan bahwa seni adalah suatu keterampilan yang 

diperoleh dari pengalaman, belajar, atau pengamatan-pengamatan. Bahari 
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menambahkan, seni juga berarti suatu perencanaan yang mahir dan menyatakan 

kualitasnya dengan baik, serta merupakam unsur-unsur yang ilustratif atau 

menghias dalam barang cetakan. Bahari (2008: 51) menyebutkan bahwa seni rupa 

adalah suatu wujud hasil karya manusia yang diterima dengan indera penglihatan, 

dan secara garis besar dibagi menjadi seni murni dan seni terap. Sedangkan 

menurut Sobandi (2008: 126) Seni rupa adalah cabang seni yang pencerapannya 

melalui indera penglihatan. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa seni rupa 

merupakan suatu hasil karya yang dicurahkan dalam wujud karya visual yang 

memiliki nilai estetis. 

2.1.6 Apresiasi Seni 

Istilah apresiasi berasal dari kata Latin appretiatus yang merupakan bentuk 

past participle, yang artinya to value at price atau penilaian terhadap harga. 

Ditinjau dari asal katanya, apresiasi berasal dari kata appreciation artinya 

penghargaan dan pengertian. Dalam bentuk kata kerjanya yaitu to appreciate yang 

berarti menentukan nilai, mengerti atau menikmati sepenuhnya dengan jalan 

benar. 

2.1.6.1 Pengertian Apresiasi 

Apresiasi adalah kegiatan mencerap (menangkap dengan panca indera), 

menanggapi, menghayati, sampai kepada menilai sesuatu yang dalam hal ini 

adalah karya seni. Kegiatan apresiasi seni atau mengapresiasi karya seni dapat 

diartikan sebagai upaya untuk memahami berbagai hasil seni dengan 
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segala permasalahannya serta terjadi lebih peka akan nilai-nilai estetika yang 

terkandung di dalamnya (Sobandi,dkk, 2008: 5.1.1). 

 Secara umum apresiasi dapat diartikan sebagai suatu proses  sadar yang 

dilakukan seseorang dalam menghadapi dan memahami karya seni. Mengapresiasi 

adalah sebuah proses untuk menafsirkan sebuah makna yang terkandung dalam 

karya seni. Dalam memahami karya seni sebaiknya terlebih dahulu mengenal 

struktur bentuk karya seni, pengorganisasian elemen seni rupa atau dasar-dasar 

penyusunan dari karya seni yang sedang diapresiasi. Kemudian dalam 

mengapresiasi proses yang terjadi yaitu proses menafsirkan sebuah makna yang 

terkandung dalam karya seni (Bahari, 2008: 148). Feldman, 1981 dalam Bahari 

(2008: 150) menyebutkan bahwa apresiasi bukanlah sebuah proses pasif, ia 

merupakan proses aktif dan kreatif, agar secara efektif mengerti nilai suatu karya 

seni, dan mendapatkan pengalaman estetik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apresiasi merupakan proses 

menilai suatu karya seni yang digunakan untuk menghargai dan menafsirkan 

makna yang terkandung di dalam karya seni melalui kegiatan mengamati yang 

menimbulkan respon terhadap stimulus yang berasal dari karya seni, sehingga 

menimbulkan rasa keindahan oleh penikmatannya. 

2.1.6.2 Dimensi Apresiasi 

 Pendidikan seni rupa dapat mencakup kognisi, apresiasi dan berkreasi. 

Kegiatan kognisi dan apresiasi memberi bekal kepada anak untuk mengenal dan 

memahami pengetahuan kesenirupaan, seperti mengenal unsur-unsur dasar seni, 

prinsip-prinsip seni, funsi seni, hubungan seni dengan kehidupan masyarakat. 
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Menurt Osborn dalam Sobandi (2008: 3.1.2) membagi apresiasi menjadi dua 

dimensi yaitu, apresiasi sebagai sikap dan apresiasi sebagai suatu aksi. 

(1) Apresiasi Sebagai Sikap (attitudes) 

Diartikan sebagai suatu kebiasaan (habits) dan keahlian (skill), tetapi 

apresiasi seharusnya mengandung suatu sikap atau perasaan tentang seni yang 

membawa individu kepada suatu pengalaman tentang seni. Apresiasi dapat 

mengembangkan kebiasaan mental berupa perhatian (attentions) dan ketertarikan 

(interest) secara bersama-sama membawanya dengan keahlian dan kemampuan 

yang tumbuh dari pengulangan dan perhatian dari pengalaman. Jadi dapat 

dikatakan bahwa apresiasi sebagai suatu sikap dapat tumbuh dari pengulangan dan 

perhatian dari pengalaman yang dapat diperdalam melalui setudi secara formal. 

(2) Apresiasi Sebagai Suatu Aksi (actions) 

Perkembangan mental dapat dilatih melalui kegiatan apresiasi. Kegiatan ini 

meliputi bagaimana seorang apresiator melakukan pengamatan dengan 

memusatkan perhatian, mengenal perbedaan meningkatkan pemahaman 

kontekstual dan penilaian. Apresiator harus terlinbat aktif dalam kegiatan 

apresiasi seni dalam kehidupan sehari-hari.  

 Keterampilan apresiasi seni dikembangkan atas dasar pengetahuan yang 

dimiliki apresiator dalam melakukan kegiatan apresiasi. Apresiasi seni 

berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan interaksi antara apresiator dengan 

karya seni. Agar proses hubungan tersebut berjalan dengan lancar, aktif dan 

komunikatif, maka sejumlah wawasan yang berkaitan dengan pemahaman tentang 

seni harus dikuasai dengan baik. 
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2.1.6.3 Proses Apresiasi 

Garha (1980: 58) mengemukakan bahwa kegiatan apresiatif merupakan 

kegiatan penghayatan seni yang didalamnya termasuk aktivitas mental yang 

berupa penikmatan, pengaguman serta penilaian. Melihat adalah kegiatan yang 

paling awal dilakukan oleh pengamat. Selanjutnya, melalui penginderaan tersebut 

pengamat mulai memasuki  proses psikologis lebih dalam yang disebut dengan 

penghayatan. Dalam proses inilah apresiator mulai memahami karya seni, yang 

dilanjutkan dengan proses penilaian dan penghargaan.  

Penilaian dan penghargaan merupakan pengambilan keputusan dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu yang bernilai atau berharga. Dalam proses 

inilah apresiator mulai menentukan keputusan apakah suka/tidak suka, indah/tidak 

indah, cocok/tidak cocok dengan suasana hatinya. 

Berdasarkan uraian di atas, proses apresiasi seni dapat berupa kegiatan: 

melihat sepenuhnya karya seni, mengamati dengan seksama suatu karya, 

menghayati maksud yang terkandung dalam karya, serta menilai dan menghargai 

karya. Aktivitas apresiasi dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan 

karya seni rupa yang ada pada pameran, museum, studio, galeri, dan pusat-pusat 

seni/kerajinan itu dibuat. Aktivitas apresiasi dapat juga dilakukan dengan 

mengamati objek secara tidak  langsung melalui gambar pada buku, foto, slide, 

film, atau sumber lain. 

2.1.7 Materi Apresiasi SD 

Karya seni adalah hasil aktifitas ciptaan manusia. Karya seni mengandung 

isi, nilai, visi, ide, yag bermakna bagi penciptanya. Orang yang ahli menciptakan 
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karya seni disebut seniman. Orang yang behadapan dan melakukan komunikasi 

dengan karya seni disebut panghayat/ apresiator.  

Berikut ini terdapat riwayat beberapa seniman dengan karya-karyanya 

1. Affandi 

Lahir di Cirebon tahun 1910an. Merupakan anak dari R. Koesoema. Affandi 

mendapat predikat atau julukan sebagai “Sang Maestro” dalam bidang seni lukis. 

Tema lukisannya banyak menggambarkan realitas kehidupan sehari-hari atas 

segala sesuatu yang dirasa dekat dengannya. Lukisan-lukisannya antara lain: tiga 

pengemis, kandang kerbau, penyabung ayam, ibu, potret diri, dan sebagainya. 

 

Gambar 2.1 Contoh Lukisan  “Potret Diri”  Karya Affandi   

   

2. Basoeki Abdullah 

Basoeki Abdullah lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 25 Januari 1915, 

meninggal 5 November 1993 pada umur 78 tahun, dia merupakan salah satu 

pelukis maestro yang dimiliki Indonesia. Basuki dikenal sebagai pelukis aliran 
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realis dan naturalis. Karya Basuki Abdullah antara lain: Kakak dan Adik, Sang 

Proklamator Kemerdekaan, Pangeran Diponegoro dan lain-lain. 

Lukisan Basuki Abdullah yang berjudul “Kakak dan Adik”, 1978 ini 

merupakan salah satu karyanya yang menunjukkan kekuatan penguasaan teknik 

realis. Dengan pencahayaan dari samping, figur kakak dan adik yang dalam 

gendongan terasa mengandung ritme drama kehidupan. Dari berbagai fakta 

tekstual ini, Basuki Abdullah ingin mengungkapkan empatinya pada kasih sayang 

dan kemanusiaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Contoh Lukisan “Kakak dan Adik “ Karya Basuki Abdullah” 

Unsur-unsur dalam karya seni rupa menurut Sobandi, dkk (2008: 3.2.4) : 

(1) Garis 

 Garis merupakan unsur mendasar dan unsur penting dalam mewujudkan 

sebuah karya seni rupa. Garis memiliki dimensi memanjang dan mempunyai arah 

serta sifat-sifat khusus seperti pendek, panjang, vertical, horizontal, lurus, 
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melengkung, berombak, dan seterusnya. Garis menjadi batas dari berbagai bentuk 

dan bidang. Garis  dalam karya seni rupa  yaitu garis nyata dan garis kesan. 

(2) Raut (bidang dan bentuk) 

 Raut merupakan tampak, potongan, atau bentuk dari suatu objek. Raut 

dapat terbentuk dari garis yang mencakup ukuran luas tertentu yang membentuk 

bidang. Bidang diartikan sebagai unsur seni rupa  yang terbentuk dari pertemuan 

ujung sebuah garis atau perpotongan beberapa buah garis. Bidang dapat pula 

ditimbulkan dan dibentuk oleh pulasan warna atau nada gelap dan terang. 

(3) Warna 

Warna pada dasarnya merupakan kesan yang ditimbulkan akibat pantulan 

cahaya yang mengenai permukaan suatu benda. Warna-warna yang bervariasi 

memberikan kesan tersendiri pada hasil karya seni. 

(3) Tekstur 

Unsur tekstur adalah kualitas taktil dari suatu permukaan. Taktil artinya 

dapat diraba atau yang berkaitan dengan indera peraba. Selain itu, tekstur juga 

dapat diartikan sebagai penggambaran struktur permukaan suatu objek. 

(4) Ruang 

 Unsur keruangan dari sebuah karya seni rupa menunjukkan dimensi dari 

karya seni rupa tersebut. Ruang pada karya seni rupa terbagi ke dalam dua 

dimensi atau tiga dimensi 

(5) Cahaya (gelap-terang) 

Unsur gelap terang timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang 

jatuh pada permukaan benda. Perbedaan unsure nada gelap terang memberikan 
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kesan permukaan yang sempit, lebar, arah dan efek ruangan. Unsur pencahayaan 

pada seni rupa berasal dari objek lain atau objek itu sendiri. 

2.1.8 Media Pembelajaran 

 Media berperan penting dalam proses pembelajaran. Media adalah sarana 

menyalurkan informasi atau pengetahuan bagi siswa. Siswa seringkali dapat lebih 

memahami penjelasan guru dengan adanya penggunaan media pembelajaran. 

2.1.8.1 Pengertian Media 

 Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.  

Salomon (1974, 1979) “describes the relationship between a 
medium's symbol systems and mental representations. Symbol systems are 
"modes of appearance" (Goodman, 1976), or sets of elements (such as 
words, picture components, etc.) that are interrelated within each system by 
syntax and are used in specifiable ways in relation to fields of reference 
(such that words and sentences in a text may represent people, objects, and 
activities and be structured in a way that forms a story). A medium can be 
described and perhaps distinguished from others by its capabilities to 
employ certain symbol systems”. (Kozma, R.B, 1991: 179-212) 

 

Dari pernyatan dapat dikatakan bahwa media pembelajaran 

menggambarkan hubungan antara sistem simbol media dan representasi mental. 

Sistem simbol adalah “mode penampilan” atau seperangkat elemen (seperti kata-

kata, komponen gambar, dan lain-lain) yang saling berhubungan dan digunakan 

dalam cara spesifik dalam kaitannya dengan bidang referensi (sehingga kata dan 

kalimat dalam teks dapat mewakili orang, objek, kegiatan, dan kegiatan disusun 

seperti menyusun jalan cerita). Sebuah media dapat digambarkan dan mungkin 

dibedakan dari orang lain dengan kemampuannya untuk menggunakan sistem 
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simbol tertentu sehingga dapat mengkongkritkan dan memperjelas pengetahuan 

yang bersifat abstrak. 

Pengetahuan dasar masing-masing anak itu berbeda-beda. Penggunaan 

media dapat dijadikan sebagai wahana guru dalam menjelaskan materi, sehingga 

pengetahuan yang masih bersifat abstrak bagi siswa seperti simbol-simbol atau 

objek materi pelajaran tertentu dapat diperjelas dengan menggunakan media 

pembelajaran. 

  
2.1.8.2 Jenis-Jenis Media 

 Sudjana dan Riva’I  (2005: 4-5) menyebutkan bahwa sebelum menentukan 

media apa yang akan digunakan, guru harus mengetahui media yang tepat 

digunakan dengan memperhatikan kriteria berikut: 

a) ketepatannya dengan tujuan pengajaran; b) dukungan terhadap isi bahan 

pelajaran; c) kemudahan memperoleh media; d) keterampilan guru dalam 

menggunakannya; e) ketersediaan waktu menggunakan selama proses 

pembelajaran; f) sesuai dengan taraf berfikir siswa. 

2.1.8.3  Manfaat media pembelajaran 

Sudjana dan Riva’I (2005: 2)  memaparkan manfaat media pengajaran 

dalam proses belajar mengajar siswa antara lain: a) pengajaran akan lebih menarik 

perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar; b) bahan 

pengajaran akan lebih jelas maknanyas sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa 

dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran dengan lebih baik; c) 

metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak 
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kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran; d) siswa 

lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian 

guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, dan 

mendemonstrasikan. 

2.1.8.4 Media Pembelajaran Kartu Susun Anak Tangga (Karsunaga) 

Permainan Karsunaga adalah suatu media pembelajaran yang diciptakan 

oleh peneliti dengan mengadaptasi dari metode make a match. Bedanya dalam 

permainan make a match, siswa disuruh menemukan pasangan jawaban kartu 

pada siswa lain, sedangkan dalam media Karsunaga ini siswa menemukan 

pasangan pertanyaan dan jawaban yang telah disusun secara berurutan pada kartu 

kemudian siswa menyusunnya hingga membentuk susunan anak tangga.  

Media ini dapat menimbulkan daya tarik, membangkitkan perhatian dan 

minat belajar pada diri siswa, serta memudahkan siswa dalam mengapresiasi 

karya seni rupa. Media ini memungkinkan siswa melakukan kegiatan apresiasi 

secara jelas dan lebih operasional melalui tahap-tahap yang lebih sistematis dan 

terarah. Terlebih dahulu, peneliti akan menggambarkan pengadopsian model 

pembelajaran make a match ke dalam permainan media pembelajaran Karsunaga. 

2.1.8.4.1 Model Pembelajaran Make a Match 

Salah satu jenis model pembelajaran kooperatif adalah make a match. 

Model pembelajaran make a match yaitu model pembelajaran mencari pasangan 

kartu yang merupakan soal atau jawaban dari kartu yang dimiliki sebelum batas 

waktu yang ditetapkan. Pada model pembelajaran ini sangat diperlukan ketelitian, 
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kecermatan, ketepatan, dan kecepatan siswa untuk mencari pasangan dari kartu 

yang dimilikinya.  

Suprijono (2012: 95) menguraikan langkah-langkah model pembelajaran 

make a match sebagai berikut. 

1) Guru menyiapkan kartu-kartu yang terdiri kartu berupa pertanyaan dan kartu 

lainnya berupa jawaban. 

2) Guru membagi komunitas kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama 

merupakan kelompok pembawa kartu yang berupa pertanyaan. Kelompok 

kedua merupakan kelompok pembawa kartu yang berupa jawaban. 

Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok penilai. 

3) Aturlah posisi kelompok membentuk huruf U. Upayakan kelompok  pertama 

dan kedua berjajar saling berhadapan. 

4) Guru membunyikan tanda bahwa permaianan dimulai agar kelompok pertama 

dan kedua bergerak mencari pasangan jawaban yang cocok. Berikan 

kesempatan mereka untuk berdiskusi. Hasil diskusi ditandai oleh pasangan-

pasangan antara anggota kelompok pembawa kartu pertanyaan dan jawaban. 

5) Pasangan yang terbentuk wajib menunjukkan pertanyaan pada kelompok 

penilai. Kelompok penilai kemudian membacakan apakah pasangan 

pertanyaan-jawaban tersebut cocok. 

6) Setelah penilaian dilakukan, aturlah sedemikian rupa kelompok pertama dan 

kedua bersatu dan memposisikan dirinya sebagai kelompok penilai. 

Sementara kelompok penilai sebelumnya dipecah menjadi dua, sebagian 
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pemegang kartu pertanyaan, sebagian pemegang kartu jawaban. Permainan 

diulang sama seperti sebelumnya. 

Ada beberapa keunggulan dari model pembelajaran make a match 

diantaranya suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran, 

kerjasama antar sesama siswa terwujud dengan dinamis, munculnya dinamika 

gotong royong yang merata diseluruh siswa. Selain memiliki keunggulan, model 

pembelajaran make a match juga memiliki beberapa kelemahan di antaranya 

diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan proses pembelajaran, suasana 

kelas menjadi gaduh, sehingga dapat mengganggu kelas lain, guru perlu 

mempersiapkan bahan dan alat yang memadai.  

Sehingga peneliti melakukan sebuah inovasi baru dengan mengadaptasi 

dari model pembelajaran make a match yaitu pada bagian kartu berupa pertanyaan 

dan jawaban yang dimodifikasi menjadi media pembelajaran Karsunaga. Namun 

pada penerapannya sedikit berbeda. Siswa menemukan pasangan jawaban dari 

kartu, kemudian menyusunnya menjadi susunan anak tangga. 

2.1.8.4.2 Media Pembelajaran Karsunaga 

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan media Karsunaga sebagai 

berikut: 

1) Guru menjelaskan materi dan memberikan sajian gambar 

sesuai dengan materi yang diberikan. Siswa mengamati penjelasan dari guru. 

2) Guru menyiapkan dua set kartu dengan isi yang berbeda. 

Masing-masing set kartu berisi pertanyaan dan jawaban mengenai materi 

yang bersangkutan. Jumlah kartu pada tiap set ditentukan dengan jumlah 
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siswa dalam satu kelompok. 

3) Siswa dibagi kedalam 4 kelompok besar. 

4) Guru memberikan satu set kartu pada tiap-tiap kelompok. 

5) Guru menjelaskan aturan permainan.  

Terdapat perbedaan warna pada sisi kartu. Warna kuning berfungsi sebagai kolom 

pertanyaan, sedangkan warna biru sebagai kolom jawaban. Warna merah 

sendiri sebagai simbol bahwa pertanyaan sudah berakhir. 

6) Kemudian siswa diminta menyusun kartu dengan menemukan pasangan 

jawabannya, setelah menemukan pasangan jawaban kemudian susun kartu 

menjadi susunan anak tangga naik dan turun secara berurutan. 

7) Permainan dimulai dengan mengambil sebuah kartu yang menjadi poros 

tengah atau penentu (kartu pertanyaan yang berwarna kuning pada kedua 

sisinya). 

8) Secara bergilir pemain (siswa) memasangkan soal dan jawaban sesuai dengan 

kartu awal kemudian siswa mencari lagi pasangannya secara urut. 

9) Kolom pertanyaan selalu berada di atas, kolom jawaban berada di bawah. 

10) Demikian seterusnya sampai semua kartu habis dipasangkan hingga 

membentuk susunan anak tangga.  

11) Pemenangnya adalah kelompok yang paling cepat membuat susunan anak 

tangga dengan jawaban yang tepat hingga tidak ada kartu yang tersisa. 

12) Permainan diulang kembali agar pemahaman tentang materi lebih mengena 

dalam memori siswa. 

13) Setelah permainan selesai kemudian guru melempar pertanyaan secara acak 
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kepada siswa pada tiap-tiap kelompok berdasarkan pada permainan tersebut. 

Ada beberapa keunggulan dari media pembelajaran karsunaga diantaranya 

suasana kegembiraan yang tumbuh selama proses pembelajaran, kerjasama siswa 

dalam kelompok dapat terwujud dalam suasana yang kondusif. Selain memiliki 

keunggulan, media pembelajaran Karsunaga juga memiliki kelemahan salah 

satunya guru harus mempersiapkan bahan dan alat yang memadai sebagai media 

pembelajaran yang disesuaikan dengan materi, dan siswa akan ketinggalan bila 

tidak memperhatikan dari awal. 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian yang berkenaan dengan penggunaan media kartu sudah pernah 

dilakukan. Guru membahas penelitian terdahulu yang menggunakan media Kartu 

yaitu penelitian Zaekhirin, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang tahun 2012 yang berjudul 

” Peningkatan Hasil Belajar Mengapresiasi Karya Seni Rupa Melalui Penggunaan 

Media Pembelajaran Apreciation card  pada Siswa Kelas IV SD Negeri Kraton 2 

Kota Tegal ” 

Dalam penelitian tersebut, hasil penelitian terhadap 23 orang siswa kelas IV 

SD Negeri Kraton 2 Tegal mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan 

kemampuan dalam mengapresiasi lukisan dengan media Apreciation Card. Rata-

rata nilai tes siswa 59.58 pada siklus I meningkat  menjadi 80.80 pada siklus II. 

Adapun besarnya peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 21,2. 

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Taufiqurrohman, mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 
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Negeri Yogyakarta pada tahun 2012 yang berjudul ” Meningkatkan Keterampilan 

Penjumlahan Pada Pecahan dengan Media Permainan kartu domino Matematika 

Pada Siswa Kelas V SDN Sukomulyo I Tahun 2011/2012”.  

Dalam penelitian tersebut, hasil penelitian terhadap 19 orang siswa 

mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar dengan media Kartu 

domino. Rata-rata nilai tes siswa pada kondisi awal/prasiklus sebesar 32,85  atau 

15,8% meningkat menjadi 50,56 atau 36,8% pada siklus I, dan meningkat lagi 

menjadi 75,76 atau 100% pada siklus II. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui 

penggunaan media kartu domino dapat meningkatkan keterampilan 

menjumlahkan pecahan pada materi matematika kelas V. Sementara pada materi 

mengapresiasi karya seni rupa kelas IV sekolah dasar belum pernah diterapkan 

penggunaan media Karsunaga, sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang 

baru dilakukan dan berbeda dengan penelitian yang terdahulu.  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Proses pembelajaran SBK pada siswa kelas 4 SD Negeri Margadana 7 

Kota Tegal masih berpusat pada guru. Siswa tidak diajak untuk berpartisipasi 

selama proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran kurang melibatkan siswa, 

sehingga siswa pasif dan kurang perhatian pada materi yang diajarkan guru. 

Selain itu, penggunaan media yang terbatas menyebabkan siswa susah untuk 

memusatkan perhatian dan cenderung bosan dengan materi yang disampaikan 

sehingga tujuan yang diharapkan tidak tercapai. 
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Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir 

 

Dengan adanya inovasi penggunaan media Karsunaga memungkinkan 

siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran dan materi yang disampaikan 

dapat dipahami oleh seluruh siswa. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka dapat diajukan suatu hipotesis 

sebagai berikut: “Melalui penggunaan media pembelajaran Karsunaga maka hasil 

belajar mengapresiasi karya seni rupa pada siswa Kelas IV SD Negeri Margadana 

7 Kota Tegal dapat meningkat”. 
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(Problems) 
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kurang 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian dalam 

penelitian ini dijabarkan dalam sub bagian yang meliputi rancangan penelitian, 

perencanaan tahap penelitian, subjek penelitian, tempat penelitian, data dan teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, serta indikator keberhasilan dalam 

penelitian. Selain itu, jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR). Penjelasan 

selengkapnya adalah sebagai berikut:  

3.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Arikunto (2009: 

3) menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan 

terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Penelitian tindakan kelas ini 

direncanakan minimal dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, 

yaitu tahap perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). Kesatuan dari komponen perencanaan, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi tersebut membangun suatu rangkaian yang 
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saling berkesinambungan. Apabila hasil yang dicapai belum mencapai tujuan 

yang

diharapkan, maka akan kembali dilakukan perbaikan dengan mengulang alur 

kegiatan pada siklus selanjutnya. Sebagaimana yang dijabarkan oleh Arikunto 

(2009: 6) pada bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Berdasarkan bagan diatas, penelitian tindakan tersebut merupakan suatu 

rangkaian langkah-langkah dalam suatu siklus.  Penjelasan dari langkah-langkah 

yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas secara garis besar, 

diuraikan sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan Tindakan 

Pada tahap perencanaan tindakan, guru menyusun rancangan tindakan 

yang akan dilakukan dalam penelitian. Guru melaksanakan prasurvei, menemukan 
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dan menganalisis masalah, menentukan tujuan dan rencana pembelajaran, 

sehingga guru dapat merumuskan tindakan yang dilakukan untuk dapat 

memperbaiki hasil belajar siswa. Instrumen penelitian berupa soal tes, lembar 

pengamatan dan sebagainya disiapkan untuk setiap pertemuan sebelum 

pelaksanaan penelitian. Guru menggunakan media Karsunaga untuk 

meningkatkan performansi guru, aktivitas dan hasil belajar siswa. Semakin baik 

perencanaan yang dilakukan, maka hasil yang diperoleh akan lebih maksimal. 

3.1.2   Pelaksanaan Tindakan 

 Pada tahap tindakan, guru melakukan kegiatan pembelajaran seperti yang 

telah direncanakan, yaitu kegiatan pembelajaran apresiasi menggunakan media 

pembelajaran Karsunaga di Kelas IV SD Negeri Margadana 7 Kota Tegal. 

Kegiatan diawali dengan memberikan materi karya seni rupa murni dan terapan 

dengan menggunakan metode ceramah. Tindakan dilanjutkan membagi siswa 

menjadi empat kelompok untuk mulai penerapan media Karsunaga. Kemudian 

masing-masing kelompok mengerjakan LKS sesuai dengan petunjuk dari guru. 

Guru dan siswa membahas tugas bersama-sama untuk meluruskan jawaban siswa 

yang masih keliru. Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian soal evaluasi untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. 

Tindakan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. 

3.1.3 Pengamatan 

 Pada tahap ini guru melakukan pengamatan bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan oleh guru yang dibantu oleh teman 
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sejawat. Performansi guru selama proses pembelajaran diamati dan dinilai oleh 

pengamat dengan menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG).  

Guru juga melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa dengan 

mengacu pada deskriptor aktivitas siswa yang telah dipersiapkan. Selain itu, hasil 

belajar juga diamati untuk dapat mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman 

siswa pada materi yang telah diajarkan, Dalam melakukan pengamatan, guru 

dibantu oleh guru lain (teman sejawat) sebagai pengamat dan juga menggunakan 

kamera video untuk merekam jalannya pembelajaran. 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis hasil semua kegiatan 

yang telah dilakukan baik pada siklus I maupun siklus II. Pada tahap ini guru 

mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang 

telah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan 

berikutnya. Guru mengevaluasi hasil belajar dan aktivitas belajar siswa. Hasil 

refleksi digunakan oleh guru sebagai acuan untuk menentukan tindakan 

selanjutnya. 

3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk siklus yang terdiri dari dua 

pertemuan.  Masing-masing pertemuan terdiri dari 2 jam pelajaran.  Setiap siklus 

terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Rencana tindakan yang akan dilakukan dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

3.2.1   Perencanaan Siklus I 
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 siklus I terdiri dari 2 kali pertemuan. Satu pertemuan terdiri dari 2 jam 

pelajaran. Langkah-langkah pelaksanaan tindakan  siklus I diuraikan sebagai 

berikut: 

3.2.1.1 Perencanaan 

 Sebelum melaksanakan tindakan, guru menyiapkan perencanaan untuk 

mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Dalam tahap ini, peneliti 

mempersiapkan proses pembelajaran yang berhubungan dengan keterampilan 

mengapresiasi karya seni rupa menggunakan media pembelajaran Karsunaga. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini meliputi: 

(1) Dalam tahap ini, guru mempersiapkan proses pembelajaran yang 

berhubungan dengan keterampilan mengapresiasi karya seni rupa 

mengunakan media Karsunaga yaitu dengan mengidentifikasi masalah dan 

mengembangkan pemecahan maslah. 

(2) Kemudian guru merancang skenario pembelajaran materi mengapresiasi 

karya seni rupa dan menyiapkan instrumen penelitian berupa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

(3) Mempersiapkan sarana pembelajaran yang mendukung terlaksananya 

tindakan berupa media pembelajaran Karsunaga dan lembar kegiatan 

siswa. 

(4)  Menyusun instrument penelitian berupa lembar Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG) yang terdiri dari APKG 1 dan APKG 2 serta 

lembar pengamatan aktivitas siswa. 

(5) Menyusun soal evaluasi untuk setiap pertemuan dan tes formatif siklus I. 
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3.2.1.2 Pelaksanaan 

 Pada tahap ini guru melaksanakan penelitian sesuai dengan perencanaan 

kegiatan pembelajaran apresiasi melalui penggunaan media pembelajaran 

karsunaga yaitu mengumpulkan dan merekam data dengan menggunakan 

instrumen penelitian yang telah disiapkan. Tindakkan yang dilakukan pada tahap 

ini terdiri atas kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Kegiatan dalam tahap ini dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Pada tahap pendahuluan, guru mengkondisikan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran dengan melakukan apersepsi berupa kegiatan tanya jawab 

tentang karya seni rupa murni dan terapan untuk membangun pengetahuan 

siswa. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan minat belajar siswa. 

Sehingga pada tahap inti maupun penutup siswa dapat terus mengikuti 

pembelajaran dengan baik.  

(2) Pada tahap inti, guru menyampaikan materi pelajaran tentang karya seni 

rupa murni dan terapan pada pertemuan 1 kemudian dilanjutkan materi 

mengapresiasi karya seni rupa pada pertemuan berikutnya dengan 

menggunakan metode ceramah. 

(3) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok untuk menerapkan 

pembelajaran menggunakan media Karsunaga sesuai dengan materi yang 

disampaikan guru. Dalam permainan ini, siswa diminta untuk memahami 

materi dan mampu mencari pasangan jawaban dari masing-masing kartu, 

kemudian menyusunnya menjadi susunan anak tangga naik dan turun.  

(4) Guru mengawasi dan membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 
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(5) Kemudian guru memberikan pertanyaan lisan sesuai dengan pertanyaan 

yang terdapat dalam permainan tersebut untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan yang didapat siswa. 

(6) Guru memberikan Lembar Kerja Siswa pada masing-masing kelompok. 

(7) Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran.  

(8) Guru memberikan soal evaluasi yang dikerjakan secara individu. 

(9) Pada akhir siklus I siswa mengerjakan tes formatif yang digunakan untuk 

mengukur hasil belajar siswa. 

3.2.1.3   Pengamatan 

Guru melakukan pengamatan dengan dibantu teman sejawat saat proses 

pembelajaran berlangsung. Performansi guru dalam mengajar dinilai oleh 

observer dengan menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) yang 

terdiri dari APKG 1 dan APKG 2. Adapun yang diamati dalam performansi guru 

yaitu perencanaan pembelajaran berupa RPP dan keterampilan mengajar guru 

menggunakan media pembelajaran Karsunaga selama proses pembelajaran 

berlangsung. Selain itu guru menggunakan lembar pengamatan untuk mengetahui 

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran menggunakan media 

Karsunaga. 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan guru untuk mengamati aktivitas siswa  

antara lain: a) keantusiasan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran; b) 

Kerjasama siswa dalam kelompok; c) keberanian siswa dalam mengajukan 

pertanyaan pada guru atau siswa lain; d) keberanian siswa mengemukakan 
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pendapat; e) keterlibatan siswa dalam pembelajaran menggunakan media 

Karsunaga.  

Pengamatan juga dilakukan terhadap hasil belajar siswa yang dapat dilihat 

dari hasil rata-rata kelas, banyaknya siswa yang tuntas belajar, dan persentase 

ketuntasan belajar klasikal siswa. 

3.2.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis hasil kegiatan yang telah 

dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam siklus 

I. Analisis data dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan pada 

siklus I, Selajutnya guru merefleksikan hasil analisis tersebut untuk merencanakan 

tindakan selanjutnya. 

3.2.2 Perencanaan Siklus II 

 Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I selanjutnya diadakan tindakan 

Siklus II. Siklus II terdiri dari 2 pertemuan Adapun langkah-langkah siklus II 

diuraikan sebagai berikut. 

3.2.2.1 Perencanaan 

Tahap ini merupakan penyempurnaan dari perencanaan sebelumnya. 

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahap ini adalah: 

(1) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi guru dan siswa dalam 

pembelajaran pada pelaksanaan siklus I. 

(2) Sebelum melaksanakan tindakan, guru merancang skenario pembelajaran 

dan menyiapkan instrumen penelitian berupa perbaikan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
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(3) Guru merancang media pembelajaran Karsunaga Yng telah disesuaikan 

dengan materi apresiasi seni rupa SD. 

(4) Menyusun perbaikan instrumen yang berupa lembar pengamatan aktivitas 

siswa dan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) yang terdiri dari 

APKG 1 dan APKG 2. 

(5) Menyusun soal evaluasi dan tes formatif. 

3.2.2.2   Pelaksanaan 

Tindakan yang dilakukan guru pada siklus II merupakan tindakan 

perbaikan dari siklus I. Pada tahap ini guru melaksanakan penelitian sesuai 

dengan perencanaan, mengumpulkan dan merekam data dengan menggunakan 

instrumen penelitian yang telah disiapkan. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari 

kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai 

berikut: 

(1) Kegiatan Pendahuluan, guru menyiapkan rencana pembelajaran dan 

melaksanakan kegiatan awal berupa mengecek kesiapan siswa, apersepsi 

dan melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan materi pelajaran. 

(2) Tahap inti, pada tahap ini guru menyampaikan materi tentang 

mengapresiasi karya seni rupa berupa lukisan karya Basuki Abdullah 

dengan metode ceramah.  

(3) Kemudian penerapan media Karsunaga untuk mengapresiasi karya seni 

rupa dengan membagi siswa kedalam 4 kelompok. Siswa kembali diminta 

menyusun kartu pertanyaan dan jawaban menjadi sebuah susunan anak 

tangga naik dan turun dengan benar. Guru membimbing siswa ynag 
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mengalami kesulitan. Tes tertulis digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa. 

(4) Guru memotivasi siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

(5) Pada akhir siklus II, siswa mengerjakan tes formatif II untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan siswa dalam memahami materi mengapresiasi karya 

seni rupa. 

3.2.2.3 Pengamatan 

Kegiatan pengamatan dilakukan sesuai dengan rancangan pada siklus II. 

Guru melakukan pengamatan dengan dibantu teman sejawat saat proses 

pembelajaran berlangsung. Performansi guru dalam mengajar dinilai oleh 

observer dengan menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) yang 

terdiri dari APKG 1 dan APKG 2. Adapun yang diamati dalam performansi guru 

yaitu perencanaan pembelajaran berupa RPP dan keterampilan mengajar guru 

menggunakan media pembelajaran Karsunaga selama proses pembelajaran 

berlangsung. Selain itu guru menggunakan lembar pengamatan untuk mengetahui 

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung.  

Pengamatan juga dilakukan terhadap hasil belajar siswa yang dapat dilihat 

dari hasil rata-rata kelas, banyaknya siswa yang tuntas belajar, dan persentase 

ketuntasan belajar klasikal siswa.  

3.2.2.4 Refleksi 

 Analisis data dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan 

pada siklus II, kemudian guru mengkaji data yang diperoleh. Refleksi pada siklus 

II dimaksudkan untuk membuat simpulan dari pelaksanaan kegiatan dan tindakan 
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yang terjadi selama pembelajaran, serta merancang perbaikan untuk tindakan 

berikutnya apabila masih belum mencapai indikator ketuntasan yang ditentukan.  

Perhatian guru dalam proses pembelajaran mengacu pada performansi 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Selain itu, analisis juga dilakukan 

untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran dikelas. 

Apabila indikator keberhasilan sudah tercapai maka tidak perlu diadakan tindakan 

selanjutnya, tapi apabila indikator keberhasilan belum tercapai maka akan 

diadakan tindakan perbaikan pada siklus III.  

 

3.3 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi Kelas IV SD Negeri Margadana 7 

Kota Tegal Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 24 orang siswa. Terdiri dari 

14 orang siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan. Peneliti mengambil 

subjek penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa pembelajaran 

mengapresiasi karya seni rupa masih berpusat pada guru, sehingga mengakibatkan  

rendahnya tingkat keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. 

Permasalahan tersebut harus segera diatasi, sehingga aktivitas dan hasil belajar 

siswa dapat meningkat. 

 

3.4 Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Margadana 7 Kota Tegal yang 

terletak di Jalan Buya Hamka Gang Gurami II Nomor 16 Kelurahan Margadana, 

Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Hal yang melandasi peneliti memilih SD 
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Negeri Margadana 7 sebagai tempat penelitian karena peneliti merupakan salah 

satu staf guru wiyata bhakti di SD Negeri Margadana 7. Oleh karena itu, akan 

mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian karena sudah mengetahui 

latar belakang dari siswanya. Faktor yang diselidiki dalam penelitian ini adalah 

penggunaan media Karsunaga untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. 

 

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 Data merupakan hasil pengukuran atau pengamatan suatu variable. Data 

pada penelitian ini terdiri dari jenis data, sumber data dan teknik pengumpulan 

data. Penjelasan mengenai data dan teknik pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

3.5.1 Jenis Data 

 Data penelitian terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Penjelasan 

tentang kedua jenis data tersebut sebagai berikut.  

3.5.1.1 Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan/scoring (Sugiyono, 2011: 6). Data kuantitatif merupakan data yang 

dapat dianalisis secara deskriptif. Data kuantitatif berupa hasil belajar siswa yaitu 

hasil belajar mengapresiasi karya seni rupa. Hasil belajar tersebut diperoleh dari 

hasil tes formatif yang dilaksanakan pada akhir setiap siklus. Tes formatif 

menggunakan jenis tes tertulis dalam bentuk isian singkat. 

3.5.1.2 Data Kualitatif 
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Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, 

ekspresi wajah, gambar, bagan, dan foto (Sugiyono, 2011: 6). Data kualitatif 

memuat hasil pengamatan/observasi dalam kegiatan pembelajaran mengapresiasi 

karya seni rupa. Kegiatan observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data 

aktivitas pembelajaran, baik performansi guru maupun aktivitas belajar siswa.  

 Data aktivitas belajar siswa dapat dinilai dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas belajar siswa. Sedangkan data performansi guru dinilai 

dengan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) yang terdiri dari APKG I untuk 

kemampuan merencanakan pembelajaran dan APKG II untuk pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dimodifikasi sesuai dengan langkah-langkah dan 

komponen dalam menerapkan media pembelajaran. 

3.5.2 Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini yaitu siswa, guru dan data dokumen. 

Penjelasan tentang ketiga sumber data tersebut sebagai berikut. 

3.5.2.1   Siswa 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD 

Negeri Margadana 7 Kota Tegal tahun ajaran 2012/2013. Hasil pengamatan 

terhadap aktivitas belajar siswa melalui pengamatan oleh guru dengan 

menggunakan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa. Sementara hasil belajar 

siswa akan diukur dengan menggunakan tes formatif pada setiap akhir siklus. 

3.5.2.2  Guru 

Data yang diperoleh bersumber dari analisis nilai terdahulu. Data yang 

diperoleh dari guru yaitu berupa hasil pengamatan terhadap kinerja atau 
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performansi guru dalam pembelajaran di kelas menggunakan media Karsunaga. 

Performansi guru dalam mengajar dinilai oleh observer/teman sejawat dengan 

menggunakan Lembar APKG yang terdiri dari APKG 1 dan APKG 2. 

3.5.2.3 Data Dokumen 

 Data dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar siswa 

dan daftar nilai. Daftar siswa terdiri dari daftar siswa tahun ajaran 2011/2012 dan 

daftar siswa Tahun Ajaran 2012/2013. Daftar nilai terdiri dari daftar nilai siswa 

tahun ajaran 2011/2012 dan daftar nilai siswa Tahun Ajaran 2012/2013. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang digunakan 

untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik tes, 

observasi dan dokumentasi. Penjelasan tentang ketiga teknik tersebut sebagai 

berikut. 

3.5.3.1 Tes 

Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada akhir setiap 

siklus. Jenis tes yang digunakan adalah tes tertulis berupa isian singkat. Tes isian 

singkat mengharuskan siswa menuliskan jawaban singkatnya sesuai dengan 

petunjuk. (Poerwanti, 2008: 4-26). Tes yang diberikan berisi soal-soal untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya seni rupa menggunakan 

media pembelajaran Karsunaga.   

3.5.3.2 Observasi 
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Observasi digunakan untuk memperoleh data performansi guru dan 

aktivitas belajar siswa. Performansi guru diukur untuk mengetahui performansi 

guru selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi guru diukur dengan 

menggunakan  Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) yang terdiri dari APKG 

1 dan APKG 2 yang dilakukan oleh pengamat, sedangkan observasi terhadap 

siswa diamati dengan menggunakan instrument aktivitas belajar siswa yang 

diukur dengan lembar pengamatan. 

3.5.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan sebagai bukti pelaksanaan pembelajaran dalam 

penelitian. Dokumentasi ini berupa daftar nama siswa, daftar nilai siswa, foto-foto 

dan video aktivitas siswa dalam pembelajaran mengapresiasi karya seni rupa 

melalui penggunaan media pembelajaran Karsunaga di kelas IV SD Negeri 

Margadana 7 Kota Tegal. Dokumentasi berfungsi sebagai sarana untuk 

menjelaskan proses pembelajaran sehingga penelitian tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan keasliannya. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Data penelitian terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. 

3.6.1 Analisis Data Kualitatif 

Data penelitian ini yakni hasil observasi performansi guru dan aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran siklus I dan siklus II. Pengamatan performansi 

guru yaitu pengamatan dalam perencanaan pembelajaran (APKG I) dan 

pelaksanaan pembelajaran (APKG II). Sedangkan pengamatan terhadap aktivitas 
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belajar siswa menggunakan indikator aktivitas yang telah ditentukan meliputi a) 

keantusiasan siswa dalam mengikuti kegiatan belajarnya; b) kerjasama siswa 

dalam kelompok; c) keberanian siswa mengajukan pertanyaan pada guru atau 

siswa lain; d) keberanian siswa mengemukakan pendapat; e) keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran menggunakan media Karsunaga. 

3.6.2   Analisis Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu rumus-rumus yang digunakan untuk mengolah data hasil belajar: 

3.6.2.1 Menentukan Nilai Performansi Guru 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menilai performansi guru 

sebagaiberikut: 

 

 

 

Patokan penilaian APKG: 

A = Nilai akhir mencapai 85-100 

AB = Nilai akhir mencapai 80-84 

B = Nilai akhir mencapai 70-79 

BC = Nilai akhir mencapai 65-69 

C = Nilai akhir mencapai 60-64 

CD = Nilai akhir mencapai 55-59 

D = Nilai akhir mencapai 50-54 
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E = Nilai akhir mencapai <50 

(Pusat Pengembangan PPL, 2012: 12) 

3.6.2.2 Menentukan Nilai Aktivitas Belajar Siswa 

Untuk mengukur data aktivutas belajar siswa dalam proses pembelajaran 

dilakukan analisa terhadap lembar observasi siswa dengan rumus: 

 

Keterangan : 

Klasifikasi Persentase keaktifan siswa: 

75%-100% = Sangat Tinggi 

50%-74,99% = Tinggi 

25%-49,99% = Sedang 

0%-24,99% = Rendah 

(Acep Yonni, dkk, 2010: 175) 

3.6.2.3 Menentukan Nilai Akhir Belajar Siswa 

Untuk menentukan nilai akhir hasil belajar yang diperoleh masing-masing 

siswa dari tes dilakukan tes formatif disetiap akhir pertemuan siklus. 

NA =  x 100 

Keterangan: 

NA      = Nilai Akhir 

Sp       = skor perolehan 

Sm = skor maksimal 

(BSNP, 2007: 25) 
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3.6.2.4 Menentukan Hasil Rata-rata Kelas 

Untuk menentukan rata-rata kelas digunakan rumus berikut: 

NR =   

Keterangan: 

NR = Nilai rata-rata 

NA = Nilai Akhir 

SN = Jumlah siswa 

(Poerwanti 2008: 6-25) 

3.6.2.5 Menentukan Persentase Tuntas Belajar Klasikal  

Untuk menentukan tuntas belajar klasikal siswa digunakan rumus berikut: 

TB =   x 100% 

Keterangan: 

TB  = tuntas belajar klasikal 

N (nilai ≥ 71) = banyak siswa yang memperoleh  nilai ≥ 71 

SN         = jumlah siswa 

 

3.7 Indikator Keberhasilan 

 Untuk dapat mengetahui meningkatnya hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran mengapresiasi karya seni rupa melalui media pembelajaran 

Karsunaga, maka perlu dibuat indikator sebagai berikut. 

3.7.1 Performansi Guru 
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Performansi diukur dengan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) 

yang terdiri dari APKG I dan APKG II. Adapun skor minimal performansi guru 

yaitu B (70). 

3.7.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas merupakan kegiatan yang dilakukan. Dalam kegiatan 

pembelajaran, aktivitas siswa ditentukan dengan indikator sebagai berikut: 

(a) Kehadiran siswa  90 %. 

(b) Keterlibatan siswa dalam mengapresiasi karya seni rupa melalui 

penggunaan media pembelajaran Karsunaga  70 %. 

3.7.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan yang diperoleh 

pembelajar setelah melakukan pembelajaran. Kriteria yang ditetapkan adalah 

sebagi berikut: 

(a) Rata-rata kelas sekurang-kurangnya 71. 

(b) Persentase tuntas klasikal sekurang-kurangnya 75% (minimal 75% siswa yang 

memperoleh skor >=71). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas IV SD Negeri 

Margadana 7 Kota Tegal, mengenai penggunaan media pembelajaran Karsunaga 

untuk meningkatkan hasil belajar mengapresiasi karya seni rupa diperoleh dengan 

melaksanakan pembelajaran dan pengamatan/observasi selama 4 kali pertemuan 

yang dimulai pada hari Rabu tanggal 13 April 2013 di SD Negeri Margadana 7 

Kota Tegal. Setiap pertemuan berlangsung selama 2 jam pelajaran. Data yang 

diperoleh yaitu performansi guru, aktivitas dan hasil belajar siswa. Hasil 

penelitian dari setiap siklus diuraikan di bawah ini. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

 Siklus I mulai dilaksanakan pada pertemuan pertama yaitu pada hari Rabu 

tanggal 13 April 2013. Pada pertemuan pertama siswa belajar tentang seni rupa 

murni dan seni rupa terapan. Guru menggunakan metode ceramah dan media 

pembelajaran Karsunaga untuk mengidentifikasi contoh karya seni rupa. Siswa 

dengan kelompoknya memanfaatkan Karsunaga untuk mengembangkan 

pengetahuan mereka tentang contoh karya seni rupa. Di akhir pertemuan pertama 

siswa mengerjakan soal-soal latihan. Pembelajaran berlangsung sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang telah dibuat, namun masih terdapat kekurangan pada 

saat proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan siswa belum terbiasa dengan media 
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pembelajaran Karsunaga. Siswa yang tidak memperhatikan, masih bingung 

bagaimana cara menggunakan media Karsunaga tersebut. Sehingga guru harus 

kembali mengulangi penjelasan dan sedikit memakan waktu. Hal ini menjadi 

refleksi guru untuk lebih mengkondisikan siswa agar berkonsentrasi selama 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

 Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 April 2013. 

Siswa belajar mengapresiasi karya seni rupa. Guru menggunakan metode ceramah 

dan media pembelajaran Karsunaga untuk memudahkan siswa mengapresiasi 

karya seni rupa. Dengan penggunaan media Karsunaga, secara berkelompok siswa 

belajar mengapresiasi karya seni rupa berupa gambar lukisan karya Affandi. 

Pertemuan kedua diakhiri dengan pemberian tes formatif.  

Perbaikan yang dilakukan guru pada pertemuan kedua yaitu membimbing 

siswa dengan memfokuskan pada penggunaan media Karsunaga. Sehingga siswa 

lebih memahami dan materi yang disampaikan lebih mengena dalam ingatan 

siswa. Media Karsunaga digunakan untuk mengapresiasi karya seni rupa berupa 

lukisan “Potret Diri” karya Affandi. Disinilah letak kebebasan siswa untuk 

menerima atau menolak, menyenangi atau kurang menyenangi sesuatu yang 

memungkinkan siswa memiliki kepekaan individual jika anak berperan sebagai 

apresiator maupun gaya individual jika ia membuat suatu karya. Data pelaksanaan 

tindakan kelas siklus I, akan dibahas secara rinci sebagai berikut: 

4.1.1.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

 Deskripsi observasi pembelajaran terdiri dari hasil pengamatan terhadap 

performansi guru dan aktivitas belajar siswa. 
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4.1.1.1.1 Paparan Pengamatan Performansi Guru 

Performansi guru terhadap pelaksanaan pembelajaran mengapresiasi karya 

seni rupa melalui penggunaan media pembelajaran Karsunaga dinilai dengan 

instrumen APKG 1 dan APKG 2. Hasil pengamatan performansi guru pada siklus 

I dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Performansi Guru Siklus I 

Pertemuan APKG Nilai Nilai akhir 

1 
1 80.25

79,25 
2 78.25

2 
1 87

86 
2 85

Nilai akhir performansi guru siklus I 83,75 
  

Pada pertemuan pertama nilai APKG 1 mencapai 83.75 dan nilai APKG 2 

mencapai 78,25, maka nilai akhir performansi guru pada pertemuan pertama yaitu 

79.25. Kemudian pada pertemuan kedua nilai APKG 1 mencapai 87 dan nilai 

APKG II mencapai 85, maka nilai akhir performansi guru pada pertemuan kedua 

yaitu 86. Sehingga rata-rata nilai performansi guru pada siklus I yaitu 83.75 (AB).  

Performansi guru pada siklus I sudah baik, hal ini dapat dilihat dari nilai 

akhir performansi guru yang telah mencapa indikator keberhasilan. Pada APKG I 

siklus I pertemuan 1 dan 2 aspek merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

sudah baik, dilihat dari skor perolehan pada pertemuan 1 mendapat 3.4 dan 3.6 

pada pertemuan kedua.  

Pada aspek merumuskan tujuan pembelajaran pertemuan I dan 2 juga baik, 

dilihat dari skor perolehan pada pertemuan 1 mendapat skor 3, kemudian 
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meningkat menjadi 3.5 pada pertemuan kedua. Hal ini dikarenakan adanya upaya 

dari guru untuk memperbaiki rencana pembelajaran yang akan dilakukan setelah 

melakukan refleksi pada pertemuan pertama. Pada aspek merancang skenario 

pembelajaran masih kurang, dilihat dari skor perolehan pada pertemuan 1 dan 2 

mendapat nilai 3 tidak ada peningkatan. Hal ini dikarenakan guru belum mampu 

mengorganisasikan siswa untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran 

dengan baik.  

Penilaian APKG II secara keseluruhan sudah baik. Pada aspek 

mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam mata pelajaran tertentu sudah baik, 

dilihat dari nilai pada pertemuan 1 dan 2 mendapat nilai 3,5. Hal ini dikarenakan 

guru mampu menerapkan penggunaan media Karsunaga dengan baik pada mata 

pelajaran seni. Pada aspek mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran sudah baik, 

dilihat dari skor perolehan pada pertemuan 1 dan 2 mengalami peningkatan dari 

nilai 3 pada pertemuan 1 meningkat 3,5 pada pertemuan 2. Sedangkan pada aspek 

mengelola interaksi kelas masih terdapat kekurangan. Hal ini dikarenakan guru 

kesulitan memelihara keterlibatan siswa di dalam kelas karena siswa begitu 

antusias dan menjadi sedikit gaduh dalam pembelajaran.  

Dapat disimpulkan, secara keseluruhan performansi guru pada pertemuan 

1 dan 2 sudah baik, hanya perlu ada sedikit perbaikan pada kekurangan-

kekurangan yang dimiliki guru untuk melaksanakan tindakan selanjutnya. 

4.1.1.1.2  Paparan Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar siswa dapat dilihat dari persentase kehadiran siswa dan 

persentase aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. Persentase kehadiran 



58 
 

 
 

siswa pada pertemuan 1 dan 2 mencapai 100%. Persentase kehadiran siswa 

tersebut sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu ≥ 90%. 

Data aktivitas belajar siswa siklus I dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.2 Aktivitas Belajar Siswa Siklus I   

No. Aspek yang dinilai 
Rata-rata persentase aktivitas 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1. Keantusiasan siswa dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran. 

72 % 77% 

2. Kerjasama siswa dalam kelompok 68.75% 74% 

3. Keberanian siswa mengajukan pertanyaan 
pada guru atau siswa lain.

79.25% 79.25% 

4. Keberanian siswa mengemukakan pendapat. 67.5% 74% 

5. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 
menggunakan media Karsunaga 

87.5 % 87.5 

Rata-rata persentase aktivitas 75 % 78.25% 
Rata-rata persentase aktivitas siklus I 76.63% 

  

Berdasarkan tabel 4.2 yang memuat data nilai aktivitas siswa pada siklus I, 

dapat diketahui ada beberapa aspek yang persentase aktivitasnya kurang dari 75%, 

yaitu pada aspek kerjasama siswa dalam kelompok dan keberanian siswa 

mengemukakan pendapat. Pada pertemuan pertama yaitu 67.5% dan pada 

pertemuan kedua meningkat menjadi 74%. Hal ini dikarenakan siswa cenderung 

malu dan takut diejek oleh teman-temannya. Upaya yang dilakukan guru yaitu 

selalu memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran, memberikan hadiah 

maupun pujian pada siswa yang aktif selama proses pembelajaran.  

Aspek keterlibatan siswa dalam pembelajaran menggunakan media 

Karsunaga sudah baik, dilihat dari skor perolehan pada pertemuan 1 dan 2 sebesar 

87.5%. Hal ini dikarenakan siswa begitu antusias dalam pembelajaran 
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menggunakan media Karsunaga. Begitu juga pada aspek keantusiasan siswa 

selama proses pembelajaran dan keberanian siswa mengajukan pertanyaan pada 

guru sudah baik. Dilihat dari persentase keaktifan siswa meningkat pada 

pertemuan berikutnya.  

 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

mengapresiasi karya seni rupa dengan menggunakan media pembelajaran 

Karsunaga dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa sebesar 76.63%  yang sudah memenuhi kriteria 

yang ditentukan yaitu 75%. 

4.1.1.2 Paparan Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh dari hasil tes evaluasi pada 

setiap akhir pelajaran dan nilai tes formatif yang dilaksanakan pada setiap akhir 

siklus. Dari hasil evaluasi pada pertemuan I dapat dijelaskan bahwa siswa secara 

klasikal mendapat nilai sebanyak 1635 dengan nilai rata-rata kelas 68.13. Hasil 

tersebut belum memenuhi indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu ≥75. 

Selain itu terdapat 10 siswa atau  41.67% siswa yang tuntas belajar dengan 

indikator  ketuntasan belajar yang ditentukan sebesar ≥71. Sedangkan siswa yang 

belum tuntas sebanyak 14 siswa atau 58.33%.  

Berdasarkan perolehan tersebut, dapat dikatakan hasil evaluasi pada siklus 

I belum memenuhi harapan. Hal tersebut dikarenakan hasil belajar yang diperoleh 

siswa dan belum mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Sehingga 

perlu ada upaya perbaikan yang dilakukan pada pertemuan selanjutnya.  

Data hasil belajar tes evaluasi  siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.3 Hasil Tes Siklus I Pertemuan I 

No. Nama Siswa Nilai Keterangan 
1 Ikrom Maulana 50 Tidak Tuntas 
2 Agil Maulana 60 Tidak Tuntas 
3 Adi Purnomo 50 Tidak Tuntas 
4 Arfani Muhana 65 Tidak Tuntas 
5 Nuraeni Amalia 55 Tidak Tuntas 
6 Windi Artika 65 Tidak Tuntas 
7 Sukmawati 60 Tidak Tuntas 
8 Ade Septia Maulid 55 Tidak Tuntas 
9 Akhmad Sugito 65 Tidak Tuntas 

10 Akhmad Wahyudin 70 Tidak Tuntas 
11 Fatika Azzahra 85 Tuntas 
12 Fatkhu Istiana 75 Tuntas 
13 Moh. Abdul Bahri 65 Tidak Tuntas 
14 Septiana Putri 75 Tuntas 
15 Suhendra Wardani 80 Tuntas 
16 Vicky Izza Mahendra 80 Tuntas 
17 Wijayanti 75 Tuntas 
18 Tegar Romadhon 65 Tidak Tuntas 
11 Imam Sugianto 60 Tidak Tuntas 
20 Andre Tri Harnanto 75 Tuntas 
21 Anisa Tusolekha 80 Tuntas 
22 Muhammad Ikhwan 85 Tuntas 
23 Naufal Nizar Amir 60 Tidak Tuntas 
24 Friska Larasati 80 Tuntas 

Jumlah 1635  
Rata-rata 68.13  

Banyak siswa tuntas 10  
Banyak siswa tidak tuntas 14 (58.33%)  

Persentase tuntas belajar 41.67%  
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Dari hasil evaluasi diatas dibandingkan dengan nilai tes formatif sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Tes Formatif  Siklus I 

No. Nama Siswa Nilai Keterangan 
1 Ikrom Maulana 50 Tidak Tuntas 
2 Agil Maulana 70 Tidak Tuntas 
3 Adi Purnomo 75 Tuntas 
4 Arfani Muhana 60 Tidak Tuntas 
5 Nuraeni Amalia 55 Tidak Tuntas 
6 Windi Artika 70 Tidak Tuntas 
7 Sukmawati 70 Tidak Tuntas 
8 Ade Septia Maulid 75 Tuntas 
9 Akhmad Sugito 80 Tuntas 

10 Akhmad Wahyudin 85 Tuntas 
11 Fatika Azzahra 90 Tuntas 
12 Fatkhu Istiana 80 Tuntas 
13 Moh. Abdul Bahri 75 Tuntas 
14 Septiana Putri 80 Tuntas 
15 Suhendra Wardani 100 Tuntas 
16 Vicky Izza Mahendra 100 Tuntas 
17 Wijayanti 85 Tuntas 
18 Tegar Romadhon 80 Tuntas 
11 Imam Sugianto 65 Tidak Tuntas 
20 Andre Tri Harnanto 80 Tuntas 
21 Anisa Tusolekha 85 Tuntas 
22 Muhammad Ikhwan 100 Tuntas 
23 Naufal Nizar Amir 75 Tuntas 
24 Friska Larasati 85 Tuntas 

Jumlah 1870  
Rata-rata 77.92  

Banyak siswa tuntas 17  
Banyak siswa tidak tuntas 7 (29.17%)  

Persentase tuntas belajar 70.83%  
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 Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa siswa secara klasikal 

mendapat nilai sebanyak 1870 dengan nilai rata-rata kelas 77.92. Hasil tersebut 

sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu ≥75. Selain itu 

terdapat 17 siswa atau  70.83% siswa yang tuntas belajar dengan indicator 

ketuntasan belajar yang ditentukan sebesar ≥71. Sedangkan siswa yang belum 

tuntas sebanyak 7 siswa atau 29.17%. Hasil tersebut belum memenuhi indikator 

ketuntasan belajar klasikal siswa.  

Berdasarkan perolehan tersebut, dapat dikatakan hasil tes formatif pada 

siklus I belum memenuhi harapan. Hal tersebut dikarenakan siswa belum 

memenuhi kriteria ketuntasan belajar klasikal yang telah ditentukan yaitu ≥75, 

meskipun hasil belajar memperoleh peningkatan dan dapat dikatakan berhasil.  

Ketuntasan belajar klasikal dapat dilihat pada diagram 4.1. 

 

Gambar 4.1. Diagram Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I 

 Diagram diatas menunjukkan persentase siswa yang tuntas dan siswa yang 

tidak tuntas belajar. Siswa yang tuntas belajar sebanyak 17 atau 70.83%. Siswa 
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yang tidak tuntas belajar karena mendapat nilai kurang dari 71 sebanyak 7 siswa 

atau 29.17%. 

4.1.1.3 Refleksi 

 Dari hasil pengamatan oleh observer, nilai performansi guru pada 

kemampuan menyusun RPP atau APKG I pertemuan kedua mencapai nilai 87. 

Nilai pada kemampuan melaksanakan kegiatan pembelajaran atau APKG II pada 

pertemuan kedua siklus I mencapai 85. Nilai akhir performansi guru pada 

pertemuan kedua yaitu 86. Rata-rata nilai performansi guru siklus I pada 

pertemuan pertama dan kedua yaitu 83.75, sehingga performansi guru mendapat 

nilai AB.  

Dalam performansi guru hasilnya sudah baik, namun ada beberapa hal yang 

perlu diperbaiki yaitu pada saat pengelolaan kelas, proses pembelajaran pada 

siklus I guru harus lebih mampu untuk memotivasi siswa supaya aktif dalam 

pembelajaran, bertanya jawab serta mengemukakan pendapatnya. Guru juga harus 

bisa membimbing siswa saat  mengerjakan tugas belajarnya supaya kegiatan kerja 

kelompok dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, guru juga 

perlu meninjau kembali pembelajaran yang telah dilaksanakan, sehingga guru 

dapat menentukan hal-hal yang dapat dijadikan bahan koreksi. 

Pada aktivitas belajar siswa sudah baik, namun ada aspek yang masih 

rendah yaitu pada aspek keberanian siswa mengemukakan pendapat. masih 

terdapat beberapa siswa yang cenderung pasif tidak mau bertanya selama proses 

pembelajaran berlangsung. Hal ini dikarenakan siswa cenderung malu untuk 

bertanya maupun mengungkapkan pendapat. Upaya yang dilakukan guru yaitu 
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selalu mengajak siswa untuk aktif dalam pembelajaran, memberikan motivasi 

berupa pujian, tepukan, maupun hadiah untuk membangkitkan semangat siswa 

dalam bertanya. 

Berdasarkan hasil tes siklus I yang diperoleh siswa belum sepenuhnya 

tercapai. Ada beberapa hasil yang belum mencapai target indikator keberhasilan 

yang ditentukan. Dalam pembelajaran pada siklus I, rata-rata nilai kelas mencapai 

77.92 dengan ketuntasan belajar 70.83%. Hal ini, menunjukkan hasil yang kurang 

memuaskan, karena meskipun hasil belajar siswa sudah mencapai target indikator 

keberhasilan yang ditentukan namun ketuntasan belajar klasikal siswa masih 

belum mencapai indikator yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

motivasi belajar siswa dan siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

Aktifitas siswa dalam pembelajaran secara menyeluruh mencapai 76.63%. Hasil 

ini akan lebih baik jika guru dapat melibatkan siswa agar aktif saat pembelajaran 

berlangsung.  

Secara keseluruhan penyampaian materi mengapresiasi karya seni rupa 

melalui penggunaan media Karsunaga yang dilakukan guru sudah baik. Namun 

pelaksanaan tindakan pada siklus I belum diperoleh hasil yang memuaskan 

meskipun aktivitas siswa dan performansi guru telah mencapai target indikator 

keberhasilan, karena hasil yang diperoleh tidak menunjukkan peningkatan yang 

signifikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi belajar siswa dan 

kualitas pembelajaran dari guru yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu 

dilaksanakan perbaikan dalam siklus II agar dapat memperoleh hasil yang lebih 

baik. 
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 Adapun hasil refleksi siklus I yaitu guru perlu memperbaiki instrumen 

penelitian supaya hasil belajar meningkat. Nilai APKG II pada siklus I lebih 

sedikit dari pada nilai APKG I, hal ini dikarenakan masih terdapat kekurangan 

pada diri guru dalam mengajar dan membimbing siswa untuk aktif.  

 Hasil refleksi lainnya yaitu guru perlu memperbaiki kegiatan pembelajaran 

dan gaya mengajar agar aktivitas siswa dalam belajar meningkat, menggunakan 

strategi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran Karsunaga, 

meningkatkan performansi guru, dan memotivasi siswa supaya aktif dan lebih giat 

belajar. 

4.1.1.4 Revisi 

Rata-rata nilai hasil tes formatif pada siklus I diperoleh 77.92. Hasil 

tersebut sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu ≥71. Siswa 

yang mendapat nilai ≥71 terdapat 17 siswa dari 24 siswa dengan nilai ketuntasan 

belajar klasikal sebesar 70.83%. Jika melihat kondisi tersebut di atas, maka dapat 

dikatakan belum mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu 75%.  

Pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa siklus I sudah mencapai 

indikator yang ditentukan yaitu 76.63%. Dapat dikatakan berhasil, namun masih 

perlu ditingkatkan lagi pada siklus II karena pada siklus I, siswa belum begitu 

aktif dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan karena siswa malu atau kurang 

percaya diri jika ingin bertanya maupun mengemukakan pendapatnya di depan 

guru dan teman-teman. Upaya yang dilakukan yaitu dengan selalu mengajak 

siswa, menyebut namanya, dan memberikan penguatan berupa hadiah maupun 

pujian  untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. 
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Hasil pengamatan pada performansi guru menunjukkan bahwa guru sudah 

baik dalam mengajar menggunakan media Karsunaga. Dilihat dari peningkatan 

nilai pada pertemuan kedua sebesar 86 dengan nilai akhir performansi guru 

mencapai 83.75. Namun masih ada kekurangan dalam mengelola kelas dan 

menumbuhkan kepercayaan diri siswa. Hal tersebut menjadi PR bagi guru untuk 

memperbaikinya pada kesempatan Siklus II.  

Pada revisi siklus I akan dijelaskan tentang hasil penelitian siklus I dengan 

tabel dan diagram berikut ini. 

Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Penelitian Siklus I 

Hasil Penelitian Nilai Indikator Keterangan

Performansi guru 83.75 70 Tercapai 
Persentase aktivitas belajar siswa 76.63 75 Tercapai 
Persentase tuntas belajar  70.83% 75% Tidak Tercapai

Rata-rata 77.92 71 Tercapai 
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Gambar 4.2 Diagram Hasil Penelitian Siklus I 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus II 

Siklus II dimulai pada pertemuan ketiga pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 

2013 yang terdiri dari dua pertemuan. Dalam siklus I diketahui bahwa 

pembelajaran yang dilaksanakan sudah berlangsung baik. Meskipun masih 

terdapat indikator yang belum terpenuhi. Pada pertemuan pertama siklus II siswa 

kembali belajar tentang seni rupa murni dan seni rupa terapan. Guru 

menggunakan metode ceramah dan media pembelajaran Karsunaga untuk 

mengidentifikasi contoh karya seni rupa. Siswa dengan kelompoknya 

memanfaatkan Karsunaga untuk mengembangkan pengetahuan siswa tentang 

contoh karya seni rupa. Di akhir pertemuan pertama siswa mengerjakan soal-soal 

latihan. 

 Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013. 

Siswa belajar mengapresiasi karya seni rupa. Guru menggunakan metode ceramah 

dan media pembelajaran Karsunaga untuk memudahkan siswa mengapresiasi 

karya seni rupa. Dengan penggunaan Karsunaga, secara berkelompok siswa 

belajar mengapresiasi karya seni rupa berupa lukisan karya Basuki Abdullah.  

Pertemuan kedua diakhiri dengan pemberian tes formatif. Guru 

memberikan tes isian singkat dan Karsunaga kepada masing-masing siswa untuk 

mengapresiasi karya seni rupa berupa lukisan “Sang Proklamator” karya Basuki 

Abdullah. Disinilah kembali letak kebebasan siswa untuk menerima atau menolak, 

menyenangi atau kurang menyenangi sesuatu yang memungkinkan siswa 
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memiliki kepekaan individual (sebagai apresiator) maupun gaya individual (jika ia 

berkarya). 

Tindakan yang dilakukan pada siklus II, guru menggunakan media 

pembelajaran Karsunaga. Dilihat dari aktivitas belajar siswa pada siklus II 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I. Dari kelima aspek yang 

diamati telah mencapai target indikator keberhasilan, yaitu 84%.  

Hasil belajar pada tes formatif siklus II menunjukkan bahwa ketuntasan 

secara klasikal mencapai 100% dengan rata-rata nilai sebesar 80,83. 

Meningkatnya nilai rata-rata hasil belajar siswa dan aktivitas belajar siswa 

tersebut tidak lepas dari meningkatnya performansi guru dengan memperbaiki 

kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada siklus I. Perbaikan yang dilakukan 

guru antara lain dari cara guru dalam mengelola kelas, membimbing siswa dalam 

kerja kelompok, memberikan motivasi siswa untuk aktif bertanya dan 

memberikan pendapat.  

Dengan demikian siswa dapat secara mandiri aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, mampu menguasai materi yang guru berikan, dan guru dapat 

mengkondisikan siswa dengan baik, sehingga pembelajaran terasa lebih mengena 

dan bermakna bagi siswa.  

4.1.2.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Deskripsi observasi proses pembelajaran membahas tentang paparan 

pengamatan performansi guru dan pengamatan aktivitas belajar siswa. 

4.1.2.1.1 Paparan Pengamatan Performansi Guru 
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Performansi guru terhadap pelaksanaan pembelajaran mengapresiasi karya 

seni rupa melalui penggunaan media pembelajaran Karsunaga dinilai dengan 

instrumen Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Ada dua kategori yaitu 

pengamatan dalam perencanaan pembelajaran (APKG 1) dan pelaksanaan 

pembelajaran (APKG 2). Hasil pengamatan performansi guru pada siklus II dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Performansi Guru Siklus II 

Pertemuan APKG Nilai Nilai akhir 

3 
1 91.5

91 
2 90.5

4 
1 95.5

94.13 
2 92.75

Nilai akhir performansi guru siklus II 93.09 
 
 Pada pertemuan ketiga nilai APKG 1 mencapai 91.5 dan nilai APKG 2 

mencapai 90.5, maka nilai akhir performansi guru pada pertemuan pertama yaitu 

91. Kemudian pada pertemuan keempat nilai APKG 1 mencapai 95.5 dan nilai 

APKG II mencapai 93.75, maka nilai akhir performansi guru pada pertemuan 

kedua yaitu 94.13. Sehingga rata-rata nilai performansi guru pada siklus II yaitu 

93.09 (A). 

 Pada aspek merancang tujuan pembelajaran sudah baik, dilihat dari skor 

perolehan pada pertemuan pertama mencapai 3.5 meningkat menjadi 4. Hal ini 

dikarenakan guru sudah memperbaiki instrumen pembelajaran berdasarkan hasil 

refleksi pada siklus I. Pada APKG I aspek merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran pertemuan 1 dan 2 sudah baik, dilihat dari perolehan skor yaitu 3.8. 

Sedangkan pada aspek merancang pengelolaan kelas juga sudah baik dengan 
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perolehan skor pada pertemuan 1 dan 2 yaitu 3.67. Hal ini dikarenakan siswa 

begitu antusias dalam pembelajaran, sehingga guru terkadang kesulitan dalam 

mengelola siswa di kelas. Namun hal tersebut dapat diatasi oleh guru. 

 Sedangkan APKG II pada aspek mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran sudah baik. Dilihat dari skor perolehan pada pertemuan 1 dan 2 

mendapat nilai 4. Pada aspek melaksanakan kegiatan pembelajaran sudah baik. 

Pada pertemuan 1 mendapat skor 3.67 dan pertemuan 2 mendapat skor 3.83. Pada 

aspek melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar juga sudah baik dengan 

perolehan skor pada pertemuan 1 dan 2 sebesar 3.5.  

 Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan performansi guru sudah 

berhasil.  

4.1.2.1.2 Paparan Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

Aspek-aspek aktivitas belajar siswa antara lain keantuasiasan siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran, kerjasama siswa dalam kelompok, keberanian 

siswa mengajukan pertanyaan pada guru atau siswa lain, keberanian siswa 

mengemukakan pendapat, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

menggunakan media Karsunaga. Data aktivitas belajar siswa siklus II dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.7 Aktivitas Belajar Siswa Siklus II   

No. Aspek yang dinilai 
Rata-rata persentase aktivitas 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1. Keantusiasan siswa dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran. 

79.25 % 89.5% 

2. Kerjasama siswa dalam kelompok 78.25% 85.5% 

3. Keberanian siswa mengajukan pertanyaan 
pada guru atau siswa lain.

83.25% 85.5% 
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4. Keberanian siswa mengemukakan pendapat. 76% 83.25% 

5. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 
menggunakan media Karsunaga 

87.5 % 87.5 

Rata-rata persentase aktivitas 80.75 % 87.25% 
Rata-rata persentase aktivitas siklus I 84% 

 Aspek keberanian siswa mengemukakan pendapat pada pertemuan 

pertama yaitu 76% dan pada pertemuan kedua 83.25%.  Aktivitas pada pertemuan 

pertama yaitu 80.75% dan aktivitas pada pertemuan kedua 87.25% . Maka rata-

rata aktivitas siklus I yaitu 84%.  

 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

mengapresiasi karya seni rupa dengan menggunakan media pembelajaran 

Karsunaga pada siklus II dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut ditunjukkan dari 

hasil pengamatan aktivitas belajar siswa sebesar 84% yang sudah memenuhi 

kriteria yang ditentukan yaitu 75%. 

4.1.2.2  Paparan Hasil Belajar Siswa 

Dari hasil tes pada pertemuan I dapat dijelaskan bahwa siswa secara 

klasikal mendapat nilai sebanyak 1820 dengan nilai rata-rata kelas 75.83. Hasil 

tersebut sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu ≥75. 

Selain itu terdapat 17 siswa atau 70.83% siswa yang tuntas belajar dengan 

indikator  ketuntasan belajar yang ditentukan sebesar ≥71. Sedangkan siswa yang 

belum tuntas sebanyak 7 siswa atau 29.17%. Berdasarkan perolehan tersebut, 

dapat dikatakan hasil tes evaluasi pada siklus I belum memenuhi harapan, karena 

hasil ketuntasan belajar klasikal siswa belum mencapai indikator keberhasilan 

yang telah ditentukan yaitu ≥71.  Hasil belajar siklus II ditampilkan pada tabel 

berikut. Hal tersebut terjadi karena kemampuan siswa yang berbeda-beda dan 
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siswa belum memahami materi yang disampaikan. Siswa juga belum begitu 

familiar menggunakan media pembelajaran Karsunaga. Paparan hasil tes evaluasi 

siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Tes Siklus II Pertemuan I 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 
1 Ikrom Maulana 65 Tidak Tuntas 
2 Agil Maulana 60 Tidak Tuntas 
3 Adi Purnomo 70 Tidak Tuntas 
4 Arfani Muhana 70 Tidak Tuntas 
5 Nuraeni Amalia 70 Tidak Tuntas 
6 Windi Artika 75 Tuntas 
7 Sukmawati 75 Tuntas 
8 Ade Septia Maulid 60 Tidak Tuntas 
9 Akhmad Sugito 70 Tidak Tuntas 

10 Akhmad Wahyudin 75 Tuntas 
11 Fatika Azzahra 80 Tuntas 
12 Fatkhu Istiana 75 Tuntas 
13 Moh. Abdul Bahri 80 Tuntas 
14 Septiana Putri 80 Tuntas 
15 Suhendra Wardani 85 Tuntas 
16 Vicky Izza Mahendra 80 Tuntas 
17 Wijayanti 80 Tuntas 
18 Tegar Romadhon 75 Tuntas 
11 Imam Sugianto 75 Tuntas 
20 Andre Tri Harnanto 90 Tuntas 
21 Anisa Tusolekha 90 Tuntas 
22 Muhammad Ikhwan 85 Tuntas 
23 Naufal Nizar Amir 75 Tuntas 
24 Friska Larasati 80 Tuntas 

Jumlah 1820  
Rata-rata 75,83

Banyak siswa tuntas 17

Banyak siswa tidak tuntas 7
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Persentase tuntas belajar 70.83%
 

 

 Dari hasil tes diatas kemudian dibandingkan dengan nilai hasil belajar 

siklus II. Hasil belajar siklus II diperoleh melalui penilaian tes formatif. Pada 

siklus II mengapresiasi gambar lukisan karya Basuki Abdullah dengan 

menggunakan media pembelajaran Karsunaga secara berkelompok. Melalui 

permainan Karsunaga tersebut, siswa kembali diuji daya tangkap dan daya 

ingatnya. Dalam permainan ini siswa dituntut untuk berkonsentrasi dan 

memahami materi yang disampaikan, sehingga pembelajaran lebih menarik dan 

menyenangkan tetapi tetap pada tujuan utama yaitu untuk mempermudah siswa 

memahami tentang apresiasi seni.  

Berdasarkan tes formatif II diketahui data nilai rata-rata kelas dan 

persentase tuntas belajar siswa. Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa 

siswa secara klasikal mendapat nilai sebanyak 1930 dengan nilai rata-rata kelas 

80.83. Hasil tersebut sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditentukan 

yaitu ≥75. Selain itu terdapat 24 siswa atau 100% siswa yang tuntas belajar 

dengan indikator ketuntasan belajar yang ditentukan sebesar ≥71. Hasil tersebut 

sudah memenuhi indikator ketuntasan belajar. Hal tersebut dikarenakan siswa 

sudah mulai memahami materi yang disampaikan oleh guru, selain itu siswa 

sudah tidak asing lagi dengan media pembelajaran Karsunaga. Berdasarkan 

perolehan tersebut, dapat dikatakan pembelajaran mengapresiasi karya seni rupa 

berhasil. Hal tersebut dikarenakan hasil tes formatif pada siklus II sudah 

memenuhi target indikator yang ditentukan. Ringkasan hasil belajar mengapresiasi 
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karya seni rupa Siswa kelas IV SD Negeri Margadana 7 Kota Tegal pada siklus II 

dapat diketahui pada tabel berikut. 

Tabel 4.9 Hasil Tes Formatif Siklus II 

 
No 

Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 Ikrom Maulana 75 Tuntas 
2 Agil Maulana 75 Tuntas 
3 Adi Purnomo 80 Tuntas 
4 Arfani Muhana 75 Tuntas 
5 Nuraeni Amalia 75 Tuntas 
6 Windi Artika 75 Tuntas 
7 Sukmawati 80 Tuntas 
8 Ade Septia Maulid 80 Tuntas 
9 Akhmad Sugito 80 Tuntas 

10 Akhmad Wahyudin 75 Tuntas 
11 Fatika Azzahra 100 Tuntas 
12 Fatkhu Istiana 85 Tuntas 
13 Moh. Abdul Bahri 80 Tuntas 
14 Septiana Putri 85 Tuntas 
15 Suhendra Wardani 90 Tuntas 
16 Vicky Izza Mahendra 90 Tuntas 
17 Wijayanti 85 Tuntas 
18 Tegar Romadhon 80 Tuntas 
11 Imam Sugianto 80 Tuntas 
20 Andre Tri Harnanto 100 Tuntas 
21 Anisa Tusolekha 100 Tuntas 
22 Muhammad Ikhwan 100 Tuntas 
23 Naufal Nizar Amir 80 Tuntas 
24 Friska Larasati 100 Tuntas 

Jumlah 1940  
Rata-rata 80,83

Banyak siswa tuntas 24

Banyak siswa tidak tuntas 0

Persentase tuntas belajar 100%
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4.1.2.3   Reflelsi 

Hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa dan performansi guru 

meningkat. Hasil belajar siswa sudah memenuhi indikator keberhasilan yang 

ditentukan, juga aktivitas belajar siswa dan performansi guru. Siswa dapat 

mengikuti proses pembelajaran dengan antusias, sehingga pembelajaran menjadi 

menarik dan menyenangkan bagi siswa. Guru dapat mengelola kelas dengan baik, 

sehingga suasana kelas lebih kondusif. Siswa menjadi aktif selama proses 

pembelajaran berlangsung. Siswa juga sudah mulai berani bertanya maupun 

mengungkapkan pendapatnya.  

Hampir tidak ada kesulitan yang dihadapi oleh guru, karena siswa sudah 

mulai terbiasa dengan penggunaan media Karsunaga. Siswa dapat menikmati 

jalannya permainan, sehingga pembelajaran terkesan lebih menyenangkan. 

Dengan kata lain pembelajaran mengapresiasi karya seni rupa dengan Karsunaga 

pada siklus II sudah dapat dinyatakan berhasil, sehingga penelitian tindakan kelas 

dapat dinyatakan selesai 

Pada refleksi siklus II akan dijelaskan tentang hasil penelitian siklus I dan 

siklus II dengan tabel dan diagram berikut ini. 

Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Penelitian Siklus II 

Hasil Penelitian Nilai Indikator Keterangan 
Rata-rata 80.83 71 Tercapai 
Persentase tuntas belajar  100% 75% Tercapai 
Persentase aktivitas belajar siswa 84% 75% Tercapai 
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Performansi guru 93.09 70 Tercapai 
 

 

Gambar 4.3 Diagram Hasil Penelitian Siklus II 

 Diketahui bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan dengan 

persentase tuntas belajar pada siklus I 70.83% meningkat menjadi 100% pada 

siklus II dan dengan rata-rata 77.92 pada siklus I meningkat menjadi 80.83 pada 

siklus II. Aktivitas belajar juga mengalami peningkatan dari 76.63% pada siklus I 

meningkat menjadi 84% pada siklus II. Begitu pula dengan performansi guru 

mengalami peningkatan dari 81.96 pada siklus I meningkat menjadi 93.09 pada 

siklus II.  

Keberhasilan pelaksanaan tindakan pada siklus II tidak lepas dari peran 

guru dalam merancang kegiatan pembelajaran dengan belajar dari kegagalan pada 

siklus I. Media pembelajaran yang dirancang khusus juga membantu guru dalam 

pembelajaran. Hasil penelitian pada siklus II sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yang ditentukan sehingga penelitian dapat dinyatakan berhasil dan 

selesai. 

4.2      Pembahasan 
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 Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan memaparkan pemaknaan 

temuan dan implikasi hasil penelitian. 

4.2.1   Pemaknaan Temuan 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh guru dalam pembelajaran 

mengapresiasi karya seni rupa melalui penggunaan media Karsunaga dapat 

dikatakan berhasil. Penggunaan media pembelajaran Karsunaga sebagai upaya 

perbaikan pembelajaran yang dilakukan guru menunjukkan adanya peningkatan. 

Pemaknaan temuan penelitian ini membahas kemampuan siswa Kelas IV SD 

Negeri  Margadana 7 Kota Tegal dalam mengapresiasi karya seni rupa. Kemudian 

dilanjutkan dengan menjelaskan tentang media pembelajaran Karsunaga. 

Pemaknaan temuan penelitian dijelaskan sebagai berikut. 

4.2.1.1   Performansi Guru 

Upaya peningkatan performansi guru, dapat dilihat melalui hasil 

pengamatan terhadap APKG 1 dan APKG 2. Berdasarkan hasil analisa data yang 

diperoleh peneliti dalam melakukan pembelajaran mengapresiasi karya seni rupa 

pada siswa kelas IV SD Negeri Margadana 7 Kota Tegal dapat diambil simpulan 

bahwa penelitian yang dilakukan berhasil.  

Perbandingan hasil performansi guru siklus I dan  siklus II disajikan dalam 

diagram berikut: 
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          Gambar 4.4 Diagram Perbandingan Performansi Guru Siklus I dan Siklus II 

Keberhasilan dari penelitian ini dilihat dari tercapainya semua indikator 

yang ditentukan. Ardiansyah (2012) menyatakan bahwa hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan. Hasil performansi 

guru untuk siklus I sudah memenuhi indikator yang ditentukan, yaitu diatas 70 

(B).  

4.2.1.2   Aktivitas Belajar Siswa 

Sardiman dalam Yusfy (2011) mengatakan bahwa segala pengetahuan itu 

harus diperoleh dengan pengamatan, penyelidikan, dan kerja sendiri. Tanpa ada 

aktivitas, proses belajar tidak mungkin terjadi. Aktivitas belajar yang dimaksud 

adalah seluruh aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik 

sampai kegiatan psikis. Meningkatnya aktivitas dan hasil belajar siswa merupakan 

bukti bahwa media pembelajaran Karsunaga berpengaruh terhadap pencapaian 

tersebut. Peningkatan aktivitas belajar siswa siklus I dan II dapat dilihat pada 

diagram berikut: 
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Gambar 4.4 Diagram perbandingan Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

4.2.1.3  Hasil Belajar Siswa 

 Peningkatan hasil belajar merupakan bukti bahwa media Karsunaga 

membantu guru dalam mengatasi masalah belajar yang ada pada siswa.  

Penerapan media Karsunaga secara berulang menimbulkan pengalaman dan kesan 

tersendiri bagi siswa sehingga terjadi perubahan dalam diri siswa. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Slameto (2010: 2) belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.  

Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh guru dalam melakukan 

pembelajaran mengapresiasi karya seni rupa pada siswa kelas IV SD Negeri 

Margadana 7 Kota Tegal dapat dikatakan bahwa penelitian yang telah dilakukan 

berhasil. Keberhasilan ini dapat dilihat dari tercapainya semua indikator yang 

menjadi tolak ukur keberhasilan.  Data perolehan pada siklus I terdapat 17 siswa 

yang tuntas belajar atau sekitar 70.83% dengan nilai rata-rata kelas mencapai 
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77.92. Nilai rata-rata kelas sudah baik dan memenuhi indikator keberhasilan yaitu 

≥ 71. Pada siklus II meningkat menjadi 100% dengan nilai rata-rata kelas 

mencapai 80.83. hal ini dapat diartikan bahwa perolehan hasil penelitian siklus II 

termasuk baik dan berhasil dengan hasil yang memuaskan. Sedangkan hasil 

peningkatan rata-rata kelas sebesar 2.11% dan ketuntasan belajar siswa sebesar 

29.17%, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa meningkat dari siklus 

I ke siklus II. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat pada diagram 

perbandingan berikut: 

 

Gambar 4.5 Diagram Perbandingan Hasil Belajar Siklus I dan siklus II 

4.2.2.2  Kemampuan Mengapresiasi Karya Seni Rupa 

Apresiasi merupakan proses menilai suatu karya seni yang digunakan untuk 

menghargai dan menafsirkan makna yang terkandung di dalam karya seni rupa. 

Melalui kegiatan mengamati dapat menimbulkan respon terhadap stimulus yang 

berasal dari karya seni, sehingga menimbulkan rasa keindahan oleh penikmatnya. 

Seperti yang dikemukakan oleh Lowenfeld (1182), diskusi tentang aspek-aspek 

desain seperti harmoni, keseimbangan, ritme, kesatuan, pusat perhatian, dan 
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sebagainya akan membentuk kesadaran anak terhadap kualitas baik buruknya 

karya seni, dengan demikian apresiasi seni akan terbentuk (Tocharman, 2008: 

248). 

Kemampuan awal siswa kelas IV SD Negeri Margadana 7 Kota Tegal 

dalam pembelajaran SBK, khususnya pada materi mengapresiasi karya seni rupa 

masih rendah. Sebelum diadakan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman 

siswa terhadap konsep materi mengapresiasi karya seni rupa masih rendah. Hal ini 

terjadi karena dalam proses pembelajaran guru tidak menggunakan model 

pembelajaran yang tepat. Guru hanya menjelaskan dengan menggunkan metode 

ceramah dan memberikan contoh seadanya tanpa memanfaatkan media 

pembelajaran sehingga guru dalam kegiatan pembelajaran sangat dominan. Semua 

itu menimbulkan kesulitan siswa dalam memahami materi yang diberikan. 

Masalah tersebut mendorong guru untuk memecahkan masalah dengan 

menggunakan media pembelajaran Karsunaga pada materi mengapresiasi karya 

seni rupa. 

Data hasil penelitian siklus I menunjukkan bahwa persentase tuntas belajar 

klasikal siswa meningkat dari sebelum diadakan penelitian yaitu menjadi 70.83%. 

Akan tetapi, masih ada siswa yang belum tuntas dan akan ditingkatkan lagi. Pada 

siklus II, persentase tuntas belajar klasikal siswa sudah mencapai indikator yang 

ditentukan yaitu mencapai 100%. Itu berarti, pemahaman siswa terhadap konsep 

mengapresiasi karya seni meningkat dari siklus I. Peningkatan mulai dari 

kemampuan awal siswa, siklus I, dan siklus II menunjukkan bahwa dengan 
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menerapkan media pembelajaran Karsunaga berhasil meningkatkan hasil belajar 

siswa terutama pada materi mengapresiasi karya seni rupa. 

Media Karsunaga dapat menimbulkan daya tarik, membangkitkan perhatian 

serta minat belajar pada diri siswa, dan memudahkan siswa dalam mengapresiasi 

karya seni rupa. Suatu penjelasan maupun materi dapat dibantu gambar dan 

tulisan, sehingga siswa lebih mudah memahami apa yang dimaksud. Media 

Karsunaga memungkinkan siswa melakukan kegiatan apresiasi secara jelas dan 

lebih operasional melalui tahap-tahap yang lebih sistematis dan terarah 

Penggunaan media pembelajaran Karsunaga juga membantu siswa dalam 

memahami konsep SBK yang abstrak. Karena media pembelajaran menjadi salah 

satu komponen pendukung strategi pembelajaran disamping komponen waktu dan 

metode mengajar. Suparman (1995) dalam Riva’I, dkk (2009: 196) menyatakan 

bahwa, media digunakan dalam kegiatan instruksional karena: 1) media dapat 

memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata menjadi dapat 

dilihat dengan jelas. 2) dapat menyajikan benda yang jauh dari subyek belajar. 3) 

menyajikan peristiwa yang komplek, rumit, dan berlangsung cepat menjadi 

sistematik dan sederhana, sehingga mudah diikuti. Media djuga harus disesuaikan 

dengan kebutuhan materi dan karakteristik siswa agar penggunaan media dapat 

menunjang keberhasilan pembelajaran.  

Piaget dalam Riva’i (2009: 30) anak pada tahap operasional konkret (7 

sampai 11 tahun) pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan logika, namun 

masih dalam bentuk benda kongkrit. Hal ini, memungkinkan siswa mempelajari 

keterampilan dan kecakapan berpikir logis yang membantu mereka memaknai 
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pengalaman, dan juga siswa dapat mengembangkan konsep dengan menggunakan 

benda konkret untuk menyelediki hubungan dan media-media abstrak. 

 Berdasarkan analisis dari hasil pengamatan aktivitas belajar dan hasil 

belajar siswa dapat dikatakan berhasil. Dapat disimpulkan bahwa keaktifan siswa 

dalam pembelajaran turut mempengaruhi nilai tes formatif siswa. Semakin siswa 

aktif dalam kegiatan pembelajaran, maka siswa cenderung lebih dapat menangkap 

dan memahami materi pelajaran sehingga nilai hasil belajar yang diperoleh akan 

baik pula.  

Namun ada siswa yang pada saat proses pembelajaran terlihat aktif tapi 

nilai tes formatif yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini 

disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya siswa kurang 

konsentrasi pada saat guru menjelaskan materi atau pada saat siswa mengerjakan 

soal, maupun memang kemampuan yang menonjol bukan pada aspek kognitifnya, 

melainkan aspek afektif atau psikomotor. 

 4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan media 

pembelajaran Karsunaga dalam pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

materi mengappresiasi karya seni rupa di kelas IV SD Negeri Margadana 7 dapat 

meningkatkan performansi, aktivitas dan hasil belajar siswa. Jika akan 

menerapkan media pembelajaran Karsunaga, maka guru harus merencanakan dan 

mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan secara matang. 

Persiapan guru antara lain tentang bagaimana guru membuka pelajaran dengan 

baik sehingga membangkitkan minat dan motivasi siswa, bagaimana penyampaian 
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materi yang baik dan mudah dipahami oleh siswa, bagaimana guru mengelola 

pembelajaran dengan baik, serta bagaimana guru membimbing siswa dalam 

kegiatan kelompok. 

Performansi guru yang baik dapat mempengaruhi aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Jika guru ingin meningkatkan aktivitas belajar siswa, maka guru 

harus memberikan motivasi, bimbingan, dan penguatan kepada siswa. Pada tahap 

pembelajaran Karsunaga guru memberikan penguatan kepada siswa yang aktif 

dalam pembelajaran, baik berupa hadiah, tepukan, maupun pujian. Hal tersebut 

memberikan motivasi tersendiri kepada siswa untuk selalu berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran.  

Motivasi yang ada pada diri siswa sangat menentukan keterlibatan siswa 

secara aktif selama proses pembelajaran. Jika guru melakukan apersepsi dan dapat 

mengemas pembelajaran dengan baik, maka kemungkinan siswa akan memberi 

respon yang baik pula. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab seputar 

kegiatan sehari-hari siswa. Sedangkan apabila guru hendak menggunakan media 

pembelajaran Karsunaga, maka guru perlu mempersiapkan secara matang sebelum 

pembelajaran dimulai. Penggunaan media pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan 

interaktif berperan penting dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

baik dalam pembelajaran mengapresiasi karya seni rupa maupun dalam 

pembelajaran yang lain, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Materi mengapresiasi karya seni rupa mengenalkan siswa bagaimana suatu 

hasil karya itu dapat dinikmati, dipahami dan dinilai. Jika guru menggunakan 

media pembelajaran Karsunaga, maka guru harus menyusun dan mengembangkan 
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materi pelajaran. Dengan penggunaan media pembelajaran Karsunaga, alokasi 

waktu bagi guru untuk menyampaikan materi sedikit. Hal ini dikarenakan 

pembelajaran menggunakan media Karsunaga menekankan pada konsentrasi, 

kemampuan dan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga siswa 

dapat mengembangkan materi dalam permainan Karsunaga yang dilakukan secara 

kelompok. 

Penerapan media pembelajaran Karsunaga dalam pembelajaran SBK 

materi mengapresiasi karya seni rupa di kelas IV SD Negeri Margadana 7 Kota 

Tegal ini mampu membantu siswa mengaitkan materi yang dipelajari dengan 

kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran terasa lebih bermakna dan mudah 

dipahami. Penerapan media pembelajaran ini membuat siswa menjadi lebih aktif 

dalam memahami konsep materi mengapresiasi karya seni rupa. Selain itu 

kegiatan berkelompok mengasah kemampuan siswa dalam bekerja sama dalam 

menyelesaikan suatu masalah, sehingga siswa mampu menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, guru harus memberikan bimbingan yang 

menyeluruh kepada setiap kelompok untuk saling bekerjasama, sehingga semua 

anggota kelompok terlibat aktif dalam proses belajar. Tidak ada siswa yang 

terkesan nganggur dalam kelompoknya. Semuanya bergerak dan bekerjasama 

dalam kelompoknya masing-masing. 

Kegiatan permainan Karsunaga dapat menyita banyak waktu. Jika guru 

akan menggunakan media pembelajaran Karsunaga, maka guru harus 

memperhatikan alokasi waktu pembelajaran dan menyesuaikan dengan materi 

yang diajarkan. Guru harus menentukan alokasi waktu yang tepat untuk masing-
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masing kegiatan seperti bagaimana guru membuka pelajaran, bagaimana guru 

menyajikan materi secara singkat dan jelas, bagaimana cara pengkondisian siswa 

baik pada saat pembentukan kelompok, proses kegiatan kelompok, maupun 

pengkondisian siswa untuk kembali pada posisi awal, serta bagaimana cara guru 

untuk mengakhiri proses pembelajaran.  

  Dalam proses pembelajaran, seorang guru dituntut untuk menjadi 

komunikator yang efektif, sehingga pesan-pesan atau materi yang disampaikan 

kepada komunikan atau siswa juga dapat diterima secara efektif. Selain itu 

pemilihan media pembelajaran harus sesuai dengan materi dan karakteristik siswa, 

sehingga media tersebut menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Bukanlah hal yang 

sulit, jika guru dapat memahami karakteristik siswa dan menguasai materi 

pelajaran yang akan disampaikan.  

Kemampuan guru dalam mengeksplorasi media pembelajaran yang 

diterapkan dalam pembelajaran perlu dimiliki dan dikembangkan. Dalam 

menjelaskan materi pelajaran, guru tidak harus menjelaskan secara lisan, namun 

dapat juga dibantu dengan media. Terbukti penggunaan media pembelajaran 

Karsunaga membantu siswa dalam memahami contoh-contoh karya seni rupa dan 

membantu siswa dalam mengapresiasi karya seni rupa. 



 
 

87 
 

BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran Kartu 

susun anak tangga (Karsunaga) pada materi mengapresiasi karya seni rupa di 

Kelas IV SD Negeri Margadana 7 Kota Tegal dapat dikatakan berhasil dan terjadi 

peningkatan. Peningkatan performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil 

belajar siswa yang ditunjukkan dengan hasil penelitian sebagai berikut: 

(1) Peningkatan Performansi Guru  

Perolehan nilai performansi guru melalui APKG 1 dan APKG 2 telah 

memenuhi indikator ketuntasan minimal. Perolehan nilai akhir pada siklus 

I sebesar 83.75 dan meningkat pada siklus 2 menjadi 93.09. Jadi 

performansi guru mengalami peningkatan sebesar 9,34%. 

(2) Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

Penggunaan media Karsunaga dalam pembelajaran mengapresiasi karya 

seni rupa di Kelas IV SD Negeri Margadana 7 Tegal dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. Persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I 

sebesar 76.84% dan meningkat menjadi 84% pada siklus II. Jadi 

persentase aktivitas belajar sudah memenuhi indikator keberhasilan 

dengan mengalami peningkatan sebesar 7.16%. 
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(3) Peningkatan Hasil belajar siswa  

Penggunaan media pembelajaran Karsunaga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa siklus I dan siklus II. Hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan dengan persentase tuntas belajar pada siklus I 70.83% 

meningkat menjadi 100% pada siklus II dan dengan rata-rata 77.92 pada 

siklus I meningkat menjadi 80.83 pada siklus II. Selain itu nilai rata-rata 

kelas pada siklus I mencapai 67.79 dan meningkat menjadi 80.83 pada 

siklus II. Jadi peningkatan hasil belajar siswa terjadi peningkatan sebesar 

13.04%. 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

(1) Guru hendaknya dapat menerapkan media pembelajaran Karsunaga dalam 

dalam setiap kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa pada materi mengapresiasi karya seni rupa. 

(2) Guru hendaknya dapat memberikan inovasi media lainnya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan materi mengapresiasi karya seni rupa . 

(3) Siswa hendaknya senantiasa aktif dalam pembelajaran dan selalu 

memperhatikan penjelasan guru melalui media pembelajaran Karsunaga. 

(4) Sekolah hendaknya menyediakan sarana belajar mengajar yang lengkap 

terkait sumber belajar dan media pembelajaran serta memberikan motivasi 

pada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 



89 
 

 
 

(5) Bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian diharapkan untuk dapat 

menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk melakukan 

penelitian yang lain dengan media pembelajaran yang berbeda sehingga 

diperoleh berbagai alternatif inovasi media pembelajaran.  
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Lampiran 1 

SILABUS PEMBELAJARAN 

Tahun Ajaran 2012/2013 

 

 

SEKOLAH   : SD NEGERI Margadana 7 

MATA PELAJARAN  : SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

KELAS   : IV 

SEMESTER   : 2 (genap) 

STANDAR KOMPETENSI : 9. Mengapresiasi karya seni rupa 

 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pengalaman Belajar Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

9.1 Menjelaskan 
makna seni 
rupa murni. 

Karya 
seni rupa 
murni, 
objek, 
tema, 
symbol. 

1. Menulis nama-nama 
karya seni. 

2. Mengelompokkan 
karya seni dilihat 
dari bahan, manfaat, 
kegunaan. 

 

1. Melakukan 
pengamatan seni 
rupa murni 

2. Menjelaskan makna 
seni rupa murni 

3. Menyebutkan 
contoh seni rupa 
murni. 

4. .mengungkapkan 
karya seni rupa dan 

Tes tulis. 4 X 35 
mnt 

Kreasi Seni 
dan 
Kerejinan 
tangan Kls. 
IV. Hal….. 
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kegunaannya 
5. Membedakan karya 

seni rupa murni dan 
karya seni rupa 
terapan 

9.2 
Mengidentif
ikasi jenis 
karya seni 
rupa murni 
yang ada di 
daerah 
setempat. 

Jenis 
objek 
karya 
seni rupa

1. Mengamati jenis 
objek dalam karya 
seni rupa seperti 
manusia, hewan, 
atau tumbuhan. 

2. Menyebutkan jenis 
objek yang 
digunakan dalam 
karya seni rupa 
nusantara. 

3. Menentukan objek 
yang terdapat pada 
karya seni tertentu.   

1. Menjelaskan jenis 
seni rupa murni 
yang merupakan 
dua dan tiga 
dimensi 

2. Menjelaskan jenis 
seni rupa terapan 
yang merupakan 
tiga dimensi. 
 

Tes tulis 4 X 35 
mnt 

Kreasi Seni 
dan 
Kerejinan 
tangan Kls. 
IV. Hal….. 

9.3 
Menampilka
n sikap 
apresiatif 
terhadap 
karya seni 
rupa murni. 

Sikap 
apresiati
f 

1. Mencari karya seni 
rupa yang berobjek 
manusa. 

2. Mencari karya seni 
rupa yang berobjek 
hewan. 

3. Mencari karya seni 
rupa yang berobjek 
tumbuhan. 

1. Menyampaikan 
pendapat tentang 
keartistikan sebuah 
karya seni rupa 
murni. 

2. Menunjukkan sikap 
apresiasi terhadap 
karya seni rupa 
murni. 

praktek 2 X 35 
mnt 

Kreasi Seni 
dan 
Kerejinan 
tangan Kls. 
IV. Hal….. 

Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya (Trustworthines) 
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                                                      Rasa hormat dan perhatian (Respect) 
                                                      Tekun (Diligence) 
                                                      Tanggung jawab (Responsibility) 
                                                      Berani (Courage) 
                                                      Ketulusan (Honesty) 
 

        

   Mengetahui,  

Kepala SD Negeri Margadana 7 Tegal             Guru Kelas IV 

 

 

 

          Munasor, S.Pd           Asri Prasasti 

NIP. 18590717 197911 1 005    
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Lampiran 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN  

SEKOLAH DASAR NEGERI MARGADANA 7 

Alamat: Jl. Buya Hamka Gg. Gurami II No. 13 Margadana Tegal 

DATA NILAI SISWA 

Kelas   : IV 

Tahun   : 2011/ 2012 

No. Nama Siswa Nilai 
1 Wakir 60 
2 Ikrom 56 
3 Iman Madani 60 
4 Akhmad Fakhuji 63 
5 Angga AU 72 
6 Arliyanto 55 
7 Julianto 68 
8 Jakaria 63 
9 Safrizal 65 
10 Ari Santoso 50 
11 Aldy Rianto 73 
12 Anis Nurul Laeli 74 
13 Arya AP 60 
14 Bella Estu kinanti 72 
15 Dian Lestari 60 
16 Hasyim F 60 
17 Ina Saini 61 
18 Feri Wijaya 63 
19 Putri Puspita 70 
20 Ratu Alipni 55 
21 Rendiari S 63 
22 Siti Nurul K 70 
23 Siti Yashib 73 
24 Sukmawati  60 
25 Kiki Wulandari 72 
26 Tuti N 70 
27 Dimas Saputra 60 

 JUMLAH 1728 
 RATA-RATA 64 
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Lampiran 3 

 

        FORMAT KISI-KISI PENULISAN SOAL TES FORMATIF SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar    

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelas/Semester : IV/2 

Materi Pokok  : Karya Seni Rupa 

Standar Kompetensi : 9. Mengapresiasi Karya Seni Rupa Murni 

 

Kompetensi  

Dasar 

Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

9.1 

Menjelaskan 

makna seni 

rupa murni. 

 

9.2 

Mengidentifi-

kasi jenis 

karya seni 

rupa murni 

yang ada di 

daerah 

setempat. 

Menjelaskan 

pengertian seni rupa 

murni. 

Essay C2 1 sedang 

Menyebutkan contoh 

seni rupa murni dua 

dimensi. 

Essay C1 6 

 

 

mudah 

Menjelaskan jenis 

karya seni rupa dua 

dimensi. 

Essay C2 4 Sedang 

Menjelaskan 

pengertian karya seni 

rupa terapan. 

Essay C1 2 sedang 

menyebutkan contoh 

karya seni rupa 

terapan 

Essay C1 3 

 

Mudah 

Menyebutkan jenis 

seni rupa terapan 

Essay C1 7 Mudah 
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yang merupakan tiga 

dimensi. 

9.3 

Menampilkan 

sikap 

apresiatif 

terhadap karya 

seni rupa 

murni. 

Menyampaikan 

pendapat tentang 

keartistikan sebuah 

karya seni rupa 

murni. 

Isian 

singkat

C2 1, 2, 3 

4, 5, 6 

Sulit 

Memberi tanggapan 

terhadap hasil karya 

sendiri maupun orang 

lain. 

C2 7 

 

Sedang 

 

 

 

        Tegal, 13 April 2013 

 

        Peneliti 

 

 

        Asri Prasasti 

1401409136 
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Lampiran 4 

 

FORMAT KISI-KISI PENULISAN SOAL TES FORMATIF SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar    

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelas/Semester : IV/2 

Materi Pokok  : Karya Seni Rupa 

Standar Kompetensi : 9. Mengapresiasi Karya Seni Rupa Murni 

 

Kompetensi  

Dasar 

Indikator Soal Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

9.1 

Menjelaskan 

makna seni 

rupa murni. 

 

9.2 

Mengidentifik

asi jenis karya 

seni rupa 

murni yang 

ada di daerah 

setempat. 

Menjelaskan 

pengertian seni rupa 

murni. 

Essay C2 1 sedang 

Menyebutkan contoh 

seni rupa murni dua 

dimensi. 

Essay C1 5 

 

 

mudah 

Menjelaskan jenis 

karya seni rupa dua 

dimensi. 

Essay C2 3 Sedang 

Menjelaskan 

pengertian karya seni 

rupa terapan. 

Essay C1 2 Sedang 

menyebutkan contoh 

karya seni rupa 

terapan 

Essay C1 7 

 

Mudah 

Menyebutkan jenis Essay C1 6 Mudah 
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        Tegal, 13 April 2013 

         

   Peneliti 

 

 

        Asri Prasasti 

        1401409136 

 

 

 

 

 

 

 

seni rupa terapan 

yang merupakan tiga 

dimensi. 

9.3 

Menampilkan 

sikap 

apresiatif 

terhadap karya 

seni rupa 

murni. 

Menyampaikan 

pendapat tentang 

keartistikan sebuah 

karya seni rupa 

murni. 

Isian 

singkat

C2 1, 2, 3 

4, 5, 6 

Sulit 

Memberi tanggapan 

terhadap hasil karya 

sendiri maupun orang 

lain. 

C2 7 

 

Sedang 
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Lampiran 5                                                                                                     

DESKRIPTOR ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG I) 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

Indikator : 1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan 

materi. 

 Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Rumusan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak 

menimbulkan tafsiran ganda 

b. Rumusan mengandung perilaku (behavior)  yang dapat 

dicapai siswa.  

c. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis 

(dari yang mudah ke yang sukar), dari yang sederhana ke 

yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dan dari 

berfikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi 

 

Skala 
Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 
3 
 
4 

Rumusan tidak jelas dan tidak 
lengkap. 
Rumusan jelas tetapi tidak lengkap 
atau tidak jelas tetapi lengkap. 
Rumusan jelas dan lengkap, atau 
jelas dan logis, atau lengkap dan 
logis 
Rumusan jelas, lengkap, dan 
disusun secara logis. 

  

Indikator : 1.2  Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan   

  hidup (life skill) 

 Penjelasan : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya 

tertuang di dalam rencana pembelajaran.  

Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran. 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 
3 
 
 
4 
 

Tidak dicantumkan dampak 
pengiring 
Dicantumkan dampak pengiring 
tetapi tidak operasional 
Dicantumkan dampak pengiring 
yang operasional tetapi tidak sesuai 
dengan kemampuan dan kebutuhan 
siswa 
Dicantumkan dampak pengiring 
yang operasional dan sesuai dengan 
kemampuan dan kebutuhan siswa 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran 

 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 

sebagai berikut : 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala 

sebagai berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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 Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran 

yang sesuai dengan materi 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

memudahkan siswa belajar (misalnya: gambar, model benda 

asli, dan lain-lain). 

  

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

Direncanakan penggunaan satu 
macam media tetapi tidak sesuai 
dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan lebih dari 
satu macam media tetapi tidak sesuai 
dengan tujuan 
Direncanakan penggunaan satu 
macam media yang sesuai dengan 
tujuan 
Direncanakan penggunaan lebih dari 
satu macam media yang sesuai 
dengan tujuan.  

 

 Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar yang tepat 

 Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku paket, buku 

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawah ini : 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan 

siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan 

diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa 

(kontekstual). 
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Skala 
Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

 Indikator : 3.1  Menentukan jenis kegiatan pembelajaran . 

  Penjelasan : Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan 

guru, observasi, diskusi, belajar kelompok, simulasi, 

melakukan percobaan, membaca, dan sebagainya. Penggunaan 

lebih dari satu jenis kegiatan pembelajaran sangat diharapkan 

dengan maksud agar perbedaan individual siswa dapat dilayani 

dan kebosanan siswa dapat dihindari.. 

    Untuk menilai butir ini perhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang 

sistematis. 

b. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran dari 

pembukaan, inti, dan penutup. 

c. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan materi pembelajaran. 

d. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

 

Skala 
Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 3.1.1 Guru mengenalkan siswa karya seni rupa murni. 

Penjelasan  : Guru mengenalkan karya seni rupa murni dan karya seni rupa    

terapan. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya : 

 a. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk mengenalkan karya seni 

rupa murni. 

 b. Guru merancang kegiatan pembelajaran untuk mengenalkan karya seni 

rupa terapan. 

 c. Guru merancang kegiatan pembelajaran mengapresiasi karya seni rupa. 

 d. Guru merancang kegiatan pembelajaran membuat karya seni rupa. 

 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 3.1.2 Guru merancang media pembelajaran kartu susun anak  

    tangga. 

Penjelasan  : Guru merancang media pembelajaran kartu susun anak  

       tangga untuk memudahkan siswa mencapai tujuan  

                                 pembelajaran 

 

Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya : 

 a. Guru merancang media pembelajaran yang dapat menarik perhatian 

siswa. 

 b. Guru merancang media pembelajaran kartu susun anak tangga yang 

dapat memudahkan siswa mengapresiasi karya seni rupa. 

 c. Guru merancang media pembelajaran kartu susun anak tangga yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

 d. Guru merancang media pembelajaran kartu susun anak tangga yang 

dapat digunakan semua siswa. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

Indikator : 3.1.3 Guru membimbing siswa membuat karya seni rupa 

berupa gambar mozaik. 

Penjelasan : Guru membimbing siswa membuat mozaik. 

Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya : 

a. Guru membimbing siswa yang kesulitan membuat mozaik. 

b. Guru tidak membeda-bedakan siswa yang dibimbing. 

c. Guru tanggap terhadap pertanyaan siswa. 

d. Guru membantu siswa untuk menyelesaikan kesulitan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap pembelajaran   

yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut . 

Skala 
Penilaian 

Penjelasan 

1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara 
rinci tetapi tidak sesuai dengan tujuan dan materi 
pembelajaran 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara 
rinci.  
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara 
rinci dan sesuai dengan tujuan 
Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara 
rinci dan sesuai dengan tujuan, disertai rencana kegiatan 
terstruktur dan mandiri 
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Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk  

    setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu 

bagi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana 

tampak pada deskriptor sebagai berikut: 

a. Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana

 pembelajaran. 

b. Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan,  

inti, dan penutup) dicantumkan. 

    c. Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan,  

inti, dan penutup) dicantumkan dengan proporsional. 

d. Alokasi waktu untuk setiap kegiatan eksplorasi, elaborasi

 dan konfirmasi dalam langkah-langkah pembelajaran

 dirinci. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang 

    cara memotivasi siswa  

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan 

pengait, penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta 

menantang siswa berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 
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Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana 

pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan (perintah) 

 Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup pertanyaan tingkat rendah yang menuntut 

kemampuan mengingat dan pemahaman. 

Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk 

menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, menilai 

siswa selama proses belajar dan  menilai/memotivasi pada 

penutupan pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perhatikan deskriptor sebagai berikut: 

a. Pertanyaan yang menuntut ingatan (pengetahuan). 

b. Pertanyaan yang menuntut pemahaman. 

c. Pertanyaan yang menuntut penerapan. 

d. Pertanyaan yang sesuai dengan materi dan tujuan 

 pembelajaran.     

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

 Indikator : 4.1  Menentukan penataan latar (setting)  pembelajaran yang  

      sesuai  
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 Penjelasan : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan 

alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut 

berikut. 

a. Penataan latar (setting) pembelajaran tujuan pembelajaran 

yang kontekstual. 

b. Penataan latar (setting) pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan (perbedaan invidual) siswa. 

c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.2  Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah 

kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, memberi 

tugas, menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.   

    Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut.  

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau 

kelompok, dan atau klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 
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Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 

 Indikator : 5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian yang 

sebenarnya 

Penjelasan : Penilaian yang sebenarnya adalah suatu proses pengumpulan 

berbagai data yang memberikan gambaran perkembangan 

belajar siswa secara menyeluruh, tidak hanya hasil belajar saja 

yang dinilai tetapi penilaian yang sebenarnya juga menilai 

aktivitas siswa selama proses kegiatan pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut 

berikut. 

a. Penilaian dirancang selama proses pembelajaran (aktivitas 

belajar siswa) 

b. Penilaian dirancang secara berkesinambungan. 

c. Penilaian dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

d. Penilaian di akhir pembelajaran dirancang dalam bentuk 

latihan soal dan tes formatif. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 

 Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban 

yang benar atau rambu-rambu jawaban.  



108 
 

 
 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
 
 
4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur ketercapaian TPK. 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK. 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK dan 
memenuhi syarat-syarat penyusunan alat evaluasi 
termasuk penggunaan bahasa yang efektif. 
Rumusan pertanyaan mengukur ketercapaian TPK dan 
memenuhi syarat-syarat penyusunan alat evaluasi 
termasuk penggunaan bahasa yang efektif disertai 
pencantuman kunci jawaban 
 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 

 Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat 

dari penampilan fisik rencana pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten) 

c. Tampilan bersih (tanpa coretan atau noda) dan menarik. 

d. Ilustrasi tepat 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan 
d tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 6.2  Penggunaan bahasa tulis 

 Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

1. Bahasa komunikatif. 

2. Pilihan kata tepat. 

3. Struktur kalimat baku. 
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 4. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Lampiran 6 

 
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) I 

 

A. Identitas Guru yang Dinilai 

1. Nama   : 

2. NIM   : 

3. Tempat Mengajar : 

4. Kelas   : 

5. Alokasi Waktu  : 

6. Tanggal   : 

 

B. PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/ calon 

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam 

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran   1 2 3        4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai 

 dengan materi 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill) 

       Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran  

2.3 Memilih sumber belajar yang relevan    
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  Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

3.1.1 Guru menjelaskan materi tentang karya 

seni rupa murni. 

3.1.2 Guru merancang media pembelajaran 

Kartu susun anak tangga 

3.1.3 Guru membimbing siswa mengapresiasi 

karya seni rupa dengan media Kartu 

susun anak tangga 

3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran  

        yang sesuai 

4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian  

siswa agar dapat berpartisipasi dalam 

kegiatan pembelajaran  

    

   Rata-rata butir 4 = D 

 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian  

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 
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  Rata-rata butir 5 = E 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

        Rata-rata butir 6 = F 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai APKG I = R 

 A + B + C + D + E + F 
R  =  = 
                           6 
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Lampiran 7 

 

DESKRIPTOR ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU II 

 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber belajar 

Penjelasan : Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan sumber 

belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a atau c tampak 
Deskriptor a dan c atau b dan d tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak atau a, b, dan d tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 1.2  Melaksanakan tugas harian kelas 

Penjelasan : Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan 

tugas harian kelas yang efektif dan efisien sangat menunjang 

proses pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut. 

 a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 

 b. Pengecekan kehadiran siswa. 

 c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan perabotan kelas. 
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 d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Indikator : 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

Penjelasan : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental siswa untuk 

mulai belajar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara : 

a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang menantang atau 

menceritakan peristiwa yang sedang hangat. 

b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa (apersepsi). 

c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar materi dan 

kegiatan. 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

   

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.  

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, 

kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan (kontekstual). 
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Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis 

kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, 

perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

e. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat materi 

pembelajaran. 

f. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. 

g. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus pada pelajaran, disiplin 

kelas terpelihara). 

h. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan situasi dan 

lingkungan). 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a atau b tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 2.3 Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta lingkungan (kontekstual). 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 
3 
 
4 

Guru tidak menggunakan media  
Guru menggunakan satu media namun tidak sesuai 
dengan materi dan kebutuhan peserta didik. 
Guru menggunakan satu media dan sesuai dengan materi 
serta kebutuhan anak. 
Guru menggunakan lebih dari satu media dan sesuai 
dengan materi serta kebutuhan anak. 
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Indikator : 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang 

logis.  

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan 

satu dengan dengan yang lain merupakan tatanan yang runtun. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Kegiatan disajikan dari mudah ke 

sukar. 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan 

satu dengan yang lain. 

c. Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 

d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa 

pertanyaan, tugas-tugas atau PR pada akhir pelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
 
4 

Deskriptor a atau b tampak 
Deskriptor a dan b ; atau a danc ; atau b dan c tampak 
Deskriptor a, b dan c ; atau a, b dan d ; atau b, c, dan d 
tampak  
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual,  

kelompok atau klasikal. 

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual,  

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk memenuhi 

perbedaan individual siswa dan/ atau membentuk dampak 

pengiring. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

 a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual, sesuai dengan 

tujuan/ materi/ kebutuhan siswa. 

 b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual sesuai dengan 

waktu dan fasilitas pembelajaran. 
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 c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan kelompok, klasikal ke 

kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan lancar. 

 d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, kelompok atau 

individual) yang sedang dikelola. 

 e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok atau individual) siswa terlibat 

secara optimal. 

 f. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan supaya tidak terjadi 

stagnasi. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua / tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
Lebih dari empat  deskriptor tampak 

 

Indikator :  2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal waktu 

pembelajaran yang telah dialokasikan. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut. 

 a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

 b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu  

 c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang ditentukan. 

 d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah dialokasikan. 

 e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

 f. Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.  

 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua / tiga deskriptor tampak 
Empat / lima deskriptor tampak 
Enam deskriptor tampak 
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3. Mengelola interaksi kelas 

Indikator : 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan 

dengan isi pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru 

dalam menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur 

yang bertalian dengan isi pembelajaran. 

Penilaian perlu mengamati reaksi siswa agar skala penilaian 

dapat ditentukan secara tepat. 

     Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala 
Penilaian Penjelasan 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada 
usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa. 
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 
usaha guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif. 
Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada 
usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa dan 
efektif. 
Petunjuk dan penjelasan guru sudh jelas dan mudah 
dipahami siswa. 

Indikator : 3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 

dan   komentar siswa. 

 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala 
Penilaian 

Penjelasan 

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 

Mengabaikan siswa yang mengajukan pertanyaan / 
pendapat  atau tidak menanggapi pertanyaan / pendapat 
siswa. 
Tanggap terhadap siswa yang mengajukan pertanyaan / 
pendapat, sesekali menggali respons atau pertanyaan 
siswa dan memberi respons yang sepadan. 
Menggali respons atau pertanyaan siswa selama 
pembelajaran berlangsung dan memberikan balikan 
kepada  siswa. 
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Guru meminta siswa lain untuk merespon pertanyaan 
temannya atau menampung respons dan pertanyaan 
siswa untuk kegiatan selanjutnya. 

 

Indikator : 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, dan isyarat, termasuk  

gerakan badan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi  

  dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat termasuk gerakan badan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembicaraan lancar. 

b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila (berupa tulisan dan 

atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan jelas. 

d. Isyarat termasuk gerakan badan tepat. 

 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.    

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 3.4 Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara yang 

digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, dan 

mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran.  

  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru melakukan 

hal-hal berikut. 

e. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan yang 

sudah diperolehnya. 

f. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 
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g. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang mampu 

menggali reaksi siswa. 

h. Merespon/ menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi.  

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.    

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 3.5  Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan  

 penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, 

meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan sebagainya. Kegiatan 

ini dapat terjadi beberapa kali selama proses pembelajaran. 

  

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau 
ulang tetapi tidak lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau meninjau 
ulang secara lengkap. 
Guru merangkum atau meringkas atau meninjau 
ulang dengan melibatkan siswa. 
Guru membimbing siswa membuat rangkuman atau 
ringkasan atau meninjau ulang. 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar 

Indikator : 4.1  Menunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat, 

luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru melakukan 

hal-hal berikut. 
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a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 

b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang berperilaku kurang 

sopan/negatif *) 

c. Menggunakan kata-kata atau isyarat yang sopan dalam menegur siswa. *) 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antar siswa, maupun antara 

guru dengan siswa. *) 

  

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

*)1 Ada kemungkinan, tindakan sebagaimana dimaksud deskriptor b, c, dan d 

tidak dilakukan, karena perkembangan keadaan memang tidak menuntut 

dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh karena itu, dalam penilaian terhadap  

indikator 4.1. ini, mohon dilakukan salah satu dari alternatif berikut : (1) 

apabila keadaan tidak menuntut tindakan b, c, dan d, sehingga deskriptor 

tersebut sama sekali tidak muncul, maka praktikan dianggap telah melakukan 

tindakan a, b, c, dan d, dengan nilai maksimal yaitu 4, (2) apabila keadaan 

menuntut tindakan b, c, atau d, sehingga salah satu atau lebih deskriptor 

tersebut muncul, maka praktikan diberi nilai 1 untuk setiap tindakan tepat yang 

dilakukannya, dan (3) apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, namun 

ditangani tidak sesuai dengan semangat deskriptor yang bersangkutan, maka 

praktikan dianggap belum mampu melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga 

tidak diberi nilai untuk tindakan salah yang dilakukan itu.  

 

Indikator :4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar. 

Penjelasan :Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, suara, 

gerakan, isyarat, dan sebagainya. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

menunjukkan kesungguhan dengan : 

 a. Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

 b. Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

 c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang sedang dikerjakan. 

 d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

  

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 4.3 Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat dan  

serasi. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap hal-hal  

yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi 

kesulitan. 

  

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.  

Skala Penilaian Penjelasan *) 2 
1 
 
2 
3 
4 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap siswa yang 
membutuhkan. 
Memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan. 
Mendorong siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri. 
Mendorong siswa untuk membantu temannya yang 
membutuhkan.  

 

*) 2 Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami kesulitan, nilai 

untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

 

Indikator : 4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan kekurangannya. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam  
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  menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 

siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan penyimpangan 

(misalnya cacat fisik, pemalu, agresif, pembohong). 

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kelebihan dalam 

belajar atau membantu siswa yang lambat belajar. 

d. Mendorong kerja sama antar siswa yang lambat dan yang cepat dalam 

belajar. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa  

  menumbuhkan rasa percaya diri. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat sendiri. 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan tentang 

pendapatnya. 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

d. Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi semangat kepada 

siswa yang belum berhasil. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut.  

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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5. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

e. Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam menguasai materi dan 

metode pembelajaran Kerajinan Tangan dan Kesenian. 

Indikator : 5.1 Membimbing siswa dalam mengungkapkan ide/ 

perasaan/ pikiran melalui media seni (suara/ bunyi, gerak, 

rupa/ visual). 

Penjelasan : Indikator ini untuk mengukur kemampuan guru dalam 

membimbing siswa untuk dapat mengungkapkan ide/ 

perasaan/ pikiran melalui media seni (suara/ bunyi, gerak, 

rupa/ visual). 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatiakn apakah guru/ calon guru melakukan 

hal-hal berikut. 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan ide/ perasaan/ pikiran melalui 

berbagai media seni (bisa dalam karya musik/ rupa/ tari/ kerajinan tangan). 

b. Mengajak siswa mengamati lingkungan sekitar. Hasil pengamatan 

diungkapkan/ diragakan/ disuarakan di dalam kelas. 

c. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mengemukakan alasan tentang 

karya seni yang dihasilkan. 

d. Memberikan respon yang positif kepada siswa yang berpartisipasi aktif dan 

membantu siswa yang kesulitan dalam mengungkapkan ekspresinya. 

   

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c  tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 5.1.1 Guru mengenalkan siswa tentang karya seni rupa dengan 

media kartu susun anak tangga. 

Penjelasan : Guru mengenalkan karya seni rupa disertai contohnya. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya : 

a. Guru mengenalkan karya seni rupa murni. 

b. Guru menyebutkan jenis karya seni rupa murni daerah. 

c. Guru mengenalkan karya seni rupa terapan. 

d. Guru menyebutkan jenis karya seni rupa terapan. 

   

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 5.2 Mengembangkan kreativitas siswa dan membangun rasa 

keindahan siswa. 

Penjelasan : Indikator ini untuk mengukur kemampuan guru dalam 

membimbing siswa berkarya dan berolah seni yang kreatif, serta 

mengembangkan kepekaan artistik dan estetika  siswa.  

 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru melakukan 

hal-hal berikut. 

a. Mengajak siswa untuk mendengarkan dan mengamati karya-karya seni yang 

bagus. 

b. Membimbing siswa untuk berani membuat komposisi sederhana buatan 

sendiri (bisa dalam musik/ rupa/ tari/ karajinan tangan). 

c. Membimbing siwa dalam memvisualkan/ menuangkan/ meragakan/ 

meyuarakan komposisi karyanya dengan menggunakan media seni (bunyi, 

warna, dan gerak). 

d. Memberikan respon yang positif kepada siswa yang berpartisipasi aktif dan 

membantu/ memotifasi siswa yang pasif.  
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  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c  tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 5.2.1 Guru membimbing siswa mengapresiasi karya seni rupa 

dengan media kartu susun anak tangga. 

Penjelasan : Guru menerapkan media kartu susun anak tangga untuk 

memudahkan mengapresiasi karya seni rupa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya : 

a. Guru menerapkan media pembelajaran yang dapat menarik 

perhatian siswa. 

b. Guru menerapkan media kartu susun anak tangga untuk 

memudahkan mengapresiasi karya seni rupa. 

c. Guru menerapkan media kartu susun anak tangga yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 

d. Guru menerapkan media kartu susun anak tangga yang dapat 

digunakan semua siswa. 

   Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 5.3 Mendemonstrasikan atau membimbing siswa dalam melatih  

keterampilan berkesenian. 

Penjelasan  : Indikator ini untuk mengukur kemampuan guru untuk melatih  

keterampilan siswa dalam bernyanyi/ menggambar/ menari/  

membuat kerajinan tangan. 
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  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Memberikan contoh bermusik/ menggambar/ menari/ membuat kerajinan 

tangan yang baik. 

 b. Memberikan motivasi pada siswa untuk berlatih sebanyak mungkin dalam 

bermusik/ menggambar/ menari/ membuat kerajinan tangan. 

 c. Mengajak siswa untuk mempresentasikan keterampilan berkesenian 

(bermusik/ menari/ menggambar/ kerajinan tangan) dan hasil karyanya. 

 d. Memberikan respon positif kepada siswa yang berpartisipasi aktif dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mempresentasikan 

keterampilan berkesenian dan hasil karyanya. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a atau b atau c tampak 
Deskriptor a dan b atau a dan c atau b dan c tampak 
Deskriptor a, b dan c  tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

Indikator : 5.4 Mengelola pembelajaran yang mengaitkan berbagai media 

seni dan/atau media seni dengan mata pelajaran lain. 

Penjelasan : Indikator ini mengukur kemampuan guru/ calon guru dalam  

mengelola pembelajaran yang mengaitkan berbagai media seni 

seperti : musik, tari, drama, seni rupa, kerajinan tangan, atau 

mengaitkannya dengan mata pelajaran lain seperti Bahasa 

Indobesia dan Penjaskes.  

   

 Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian sebagai berikut.  

Skala 
Penilaian Penjelasan 

1 
2 
 
3 
4 
 

Guru mengajarkan kerajinan dan kesenian secara sendiri-
sendiri. 
Guru mengaitkan aspek-aspek pembelajaran kerajinan atau 
kesenian. 
Guru mengaitkan aspek-aspek pembelajaran kerajinan 
dengan aspek-aspek pembelajaran kerajinan. 
Guru mengaitkan aspek-aspek pembelajaran kerajinan 
kesenian dengan mata pelajaran lain 
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6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

Indikator : 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan  

  mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
 
3 
 
4 

Tidak melakukan penilaian selama proses pembelajaran. 
Mengajukan pertanyaan atau memberikan tugas kepada 
siswa 
Menilai penguasaan siswa melalui kinerja yang 
ditunjukkan siswa. 
Menilai penguasaan siswa melalui isyarat yang 
ditunjukkan siswa. 

 

Indikator : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan mengetahui  

  penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
 
2 
3 
4 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak sesuai dengan 
tujuan. 
Sebagian kecil soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 
Sebagian besar soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 
Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

Indikator : 7.1 Keefektifan proses pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam  

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses   

pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Pembelajaran lancar. 

 b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

 c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 
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 d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada 

kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, bertanggung jawab, 

tenggang rasa). 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor a tampak 
Deskriptor a dan b tampak 
Deskriptor a, b dan c; atau a, b, dan d tampak 
Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

Indikator : 7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan  

 bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

      Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

 b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

 c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan kata-kata daerah 

atau asing). 

 d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

   

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan berbahasa, 

agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. 

Rasa peka dapat ditunjukkan dengan berbagai cara seperti menegur, 

menyuruh, memperbaiki atau menanyakan kembali. 
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 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan *) 
1 
2 
3 
 
4 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam berbahasa tanpa 
memperbaiki. 
Memperbaiki langsung kesalahan berbahasa siswa. 
Meminta siswa lain menemukan dan memperbaiki 
kesalahan berbahasa temannya dengan menuntun. 
Mengarahkan kesalahan berbahasa sendiri. 

*) Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan kesalahan 

berbahasa, nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

 

Indikator : 7.4 Penampialn guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan  

  dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya mengajar, dan 

ketegasan). 

      Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

 a. Berbusana rapi dan sopan. 

 b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kleas yang bersangkutan. 

 c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

 d. Tegas dalam mengambil keputusan.  

   

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 
1 
2 
3 
4 

Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga deskriptor tampak 
Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 8 
 
 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG II)  

 Pelaksanaan Pembelajaran  

 

A. Identitas Guru yang dinilai 

1. Nama    : 

2. NIM   : 

3. Tempat Mengajar : 

4. Alokasi Waktu : 

 

B.  PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Berilah skor kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

pengukuran di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran.  1 2 3        4 

1.1 Menyiapkan ruang, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

   Rata-rata butir 1 = P 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai  

 dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 
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2.3 Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran 

 yang sesuai dengan  tujuan, siswa, situasi,  

 dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

   Rata-rata butir 2 = Q 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan mempertahankan keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

   Rata-rata butir 3 = R 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah,hangat, luwes,  

terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada  

siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar-pribadi 

yang sehat dan serasi 
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4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan  

dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

   Rata-rata butir 4 = S 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

5.1 Membimbing siswa dalam mengungkapkan 

Ide/ perasaan/ pikiran melalui media seni 

(suara/ bunyi, gerak, rupa/ visual. 

5.1.1 Guru mengenalkan siswa tentang  

megngapresiasi karya seni rupa dengan 

menggunakan media pembelajaran 

Kartu susun anak tangga 

5.2 Mengembangkan 

kreativitas siswa dan 

membangun rasa keindahan siswa. 

5.2.1 Guru membimbing siswa mengapresiasi 

Dengan media kartu susun anak tangga 

5.3 Mendemonstrasikan atau membimbing siswa  

 dalam melatih keterampilan berkesenian.                                                               

           Rata-rata butir 4 = T        

 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

 Rata-rata butir 6 = U 

 

7. Kesan umum KEMAMPUAN guru/calon guru 
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7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

   Rata-rata butir 7 = V 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai APKG II = K 
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Lampiran 9 

 

DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

 

1. Keantusiasan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa bersemangat saat proses pembelajaran berlangsung. 

b. Siswa aktif dalam pembelajaran 

c. Siswa mengerjakan tugas dengan riang gembira. 

d. Respon siswa saat guru menyampaikan materi. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Kerjasama siswa dalam kelompok. 

 Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berinteraksi dengan sesama anggota kelompok dalam 

menyelesaikan tugasnya. 

b.   Siswa memberikan pendapat. 

c. Siswa menghargai pendapat teman sekelompoknya. 

d. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

3. Keberanian siswa mengajukan pertanyaan pada guru atau siswa lain.  

 Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. 
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b.   Siswa menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran yang 

diajarkan. 

c. Siswa memberikan pendapat yang berkaitan dengan materi pelajaran yang 

diajarkan. 

d. Siswa melakukan Tanya jawab dengan guru dan teman mengenai materi 

yang diajarkan. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

4. Keberanian siswa mengemukakan pendapat. 

 Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berani maju mengerjakan soal atas kesadaran sendiri (tanpa ditunjuk 

guru). 

b.   Siswa mengacungkan jari sebelum mengemukakan pendapatnya. 

c. Siswa berani mengemukakan pendapat dihadapan guru dan teman-teman. 

d. Siswa menghargai pendapat orang lain. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

5. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran menggunakan media kartu susun anak 

tangga. 

 Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 

a. Antusias siswa dalam menerima media kartu susun anak tangga. 

b. Semangat siswa dalam menyusun kartu susun anak tangga. 

c. Siswa menyusun kartu susun anak tangga dengan benar dan tepat.  

d. Siswa tidak menyontek susunan kartu susun anak tangga kelompok lain. 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 10 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA  

DALAM PEMBELAJARAN 

MENGGUNAKAN  MEDIA KARTU SUSUN ANAK TANGGA 

 

Petunjuk: 

Berdasarkan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran Seni Budaya 

Keterampilan dengan penerapan media Kartu susun anak tangga, berilah nilai 

dengan membubuhkan tanda centang (√) pada kotak skor  1, 2, 3, dan 4 jika 

deskriptor yang tersedia tampak. 

           1        2           3         4     

Keantusiasan siswa dalam mengikuti kegiatan  

pembelajaran. 

              Nilai butir 1 = A 

 

Kerjasama siswa dalam kelompok   

   

  Nilai butir 2 = B 

 

Keberanian siswa mengajukan pertanyaan pada guru 

atau siswa lain Nilai butir 3 = C 

 

Keberanian siswa mengemukakan pendapat 

   Nilai butir 4 = D 

 

Keterlibatan siswa dalam pembelajaran menggunakan  

media kartu susun anak tangga 

   Nilai butir 5 = E 

 

Aktivitas Siswa  =  × 100% 
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Lampiran 11 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

Petunjuk :  Berilah tanda centang  (√) pada kolom 1, 2, 3, dan 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

∑ Nilai A B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
13                        
14                        
15                        
16                        
17                        
18                        
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Keterangan  

A : Keantusiasan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

B : Kerjasama siswa dalam kelompok 

C : Keberanian siswa mengajukan pertanyaan pada guru atau siswa lain. 

D : Keberanian siswa mengemukakan pendapat. 

E : Keterlibatan siswa dalam pembelajaran menggunakan media Kartu susun anak tangga. 

 

 

 

 

 

 

19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        

Jumlah Nilai                       
                      

Rata-rata        
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Lampiran 12 

 
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) I 

 Perencanaan Pembelajaran Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/ calon 

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam 

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini: 

 
 
 
NO 

ASPEK PENILAIAN 
NILAI YANG DIPEROLEH

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 Merumuskan tujuan pembelajaran   
 1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran 

sesuai dengan materi 
3 3

 1.2 Merancang dampak pengiring 
berbentuk kecakapan hidup (life skill) 

3 4

 Rata-rata butir 1 = A 3 3,5

2 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi, media pembelajaran, dan sumber 
belajar

  

 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi pembelajaran

3 3

 2.2 Menentukan dan mengembangkan media 
pembelajaran sesuai

4 4

1. NAMA  :  ASRI PRASASTI 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI MARGADANA 7 

3. KELAS : IV (EMPAT) 

4. MATA PELAJARAN : SBK 

5. WAKTU : 2 JAM PELAJARAN 

6. TANGGAL  

 PERTEMUAN 1 : 13 APRIL 2013 

 PERTEMUAN 2 : 27 APRIL 2013
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 2.3 Memilih sumber belajar relevan 3 3

 Rata-rata butir 2 = B 3,33 3,33

3 Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran   
 3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 3 3

 3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 4 4

 3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 3 4

 3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 4 4

 3.5 Menyiapkan pertanyaan 3 3

 Rata-rata butir 3 = C 3,4 3,6

4 Merancang pengelolaan kelas   
 4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

yang sesuai. 
3 3

 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian 
siswa agar dapat berpartisipasi dalam 
kegiatan pembelajaran.

3 3

 Rata-rata butir 4 = D 3 3

5 Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan 
alat penilaian 

  

 5.1 
enentukan prosedur dan jenis penilaian yang 
sesuai. 

3 4

 5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 3 3

 Rata-rata butir 5 = E 3 3,5

6 Tampilan dokumen rencana pembelajaran   
 6.1 Kebersihan dan kerapian 4 4

 6.2 Penggunaan bahasa tulis 3 4

 Rata-rata butir 6 = F 3,5 4

RATA-RATA 3,21 3,48

NILAI APKG I 80,25 84,5
 

      Tegal, 27 April 2013 

      Observer 

 

 

          Tri Lestari Andriyani 
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Lampiran 13 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) II 

Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut:   

   

NO ASPEK PENILAIAN NILAI YANG DIPEROLEH

Pertemuan 1 Pertemuan 2

1 Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran   
 1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber 

belajar. 
3 3 

 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 3 4 

 Rata-rata butir 1 = P 3 3,5

2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran   
 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 2 3 

1. NAMA  :  ASRI PRASASTI 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI MARGADANA 7 

3. KELAS : IV (EMPAT) 

4. MATA PELAJARAN : SENI BUDAYA KETERAMPILAN 

5. WAKTU : 2 JAM PELAJARAN 

6. TANGGAL  

 PERTEMUAN 1 : 13 APRIL 2013 

 PERTEMUAN 2 : 27 APRIL 2013 
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 2.2 Melaksanakan jenis kegiatan pembelajaran 
yang sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, 
dan lingkungan 

4 4 

 2.3 Menggunakan alat bantu (media) 
pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, 
siswa, situasi, dan lingkungan

4 4 

 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
dalam urutan yang logis

3 3 

 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
secara individual, kelompok, atau 
klasikal 

3 3 

 2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara 
efisien 

   

3 3 

 Rata-rata butir 2 = Q 3,17 3,33

3 Mengelola interaksi kelas   

 3.1 
emberi petunjuk dan penjelasan yang 
berkaitan dengan isi pembelajaran

3 3 

 3.2 
enangani pertanyaan dan respon siswa

3 3 

 3.3 
enggunakan ekspresi lisan, tulisan, 
isyarat dan gerakan badan

3 3 

 3.4 
emicu dan memelihara keterlibatan 
siswa 

3 3 

 3.5 
emantapkan penguasaan materi 
pembelajaran 

3 3 

 Rata-rata butir 3 = R 3 3 

4 Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 
mengembangkan sikap positif siswa terhadap 
belajar.

  

 4.1 
enunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, 
terbuka, penuh pengertian, dan sabar 
kepada siswa 

4 4 

 4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 3 3 

 4.3 
engembangkan hubungan antar-pribadi 

3 3 
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yang sehat dan serasi

 4.4 
embantu siswa menyadari kelebihan dan 
kekurangannya 

3 3 

 4.5 
embantu siswa menumbuhkan 
kepercayaan diri

2 2 

 Rata-rata butir 4 = S 3 3 
5 Mendemonstrasikan kemampuan khusus 

dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu
  

 5.1 Mengembangkan pemahaman 
konsep tentang pendidikan seni.

4 4 

 5.2 Mengembangkan pemahaman 
konsep waktu 

3 3 

 5.3 Mengembangkan pemahaman konsep ruang 3 3 

 5.4 Melaksanakan kemampuan khusus dalam 
mata pelajaran SBK dengan penggunaan 
media pembelajaran Karsunaga

4 4 

 Rata-rata butir 5= T 3,5 3,5

6 Melaksanakan evaluasi proses dan hasil 
belajar

  

 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses 
pembelajaran 

3 3 

 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir 
pembelajaran 

3 4 

 Rata-rata butir 6 = U 3 3,5

7 Kesan umum KEMAMPUAN guru/ calon 
guru 

  

 7.1 Keefektifan proses pembelajaran 3 3 

 7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 3 3 

 7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 3 3 

 7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 4 4 

 Rata-rata butir 7 = V 3,25 3,25

RATA-RATA 3,13 3,4

NILAI APKG II 78,25 85
  

      Tegal, 27 April 2013 

      Observer 
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          Tri Lestari Andriyani 

      

 

 

 

 

 

Lampiran 14 

 
ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) I 

 Perencanaan Pembelajaran Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

 
Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru/ calon 

guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam 

rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini:  

 

NO ASPEK PENILAIAN 
NILAI YANG DIPEROLEH 

Pertemuan 1 Pertemuan 2

1 Merumuskan tujuan pembelajaran   

1. NAMA  :  ASRI PRASASTI 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI MARGADANA 7 

3. KELAS : IV (EMPAT) 

4. MATA PELAJARAN : SBK 

5. WAKTU : 2 JAM PELAJARAN 

6. TANGGAL  

 PERTEMUAN 1 : 10 MEI 2013 

 PERTEMUAN 2 : 13 MEI  2013 
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 1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai 4 4

 1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk 
kecakapan hidup (life skill)

3 4

 Rata-rata butir 1 = A 3,5 4

2 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 
media pembelajaran, dan sumber belajar

  

 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 
pembelajaran sesuai.

3 3

 2.2 Menentukan dan mengembangkan media 
pembelajaran sesuai.

4 4

 2.3 Memilih sumber belajar sesuai. 4 4

 Rata-rata butir 2 = B 3,67 3,67

3 Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran   
 3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran  3 4

 3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 4 4

 3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 4 4

 3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 4 4

 3.5 Menyiapkan pertanyaan 4 3

 Rata-rata butir 3 = C 3,8 3,8

4 Merancang pengelolaan kelas   
 4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran  yang 

sesuai. 
4 4

 4.2 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa 
agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan 
pembelajaran 

3 3

 Rata-rata butir 4 = D 3,5 3,5

5 Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan 
alat penilaian 

  

 5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian yang 
sesuai. 

3 4

 5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 4 4

 Rata-rata butir 5 = E 3,5 4

6 Tampilan dokumen rencana pembelajaran   
 6.1 Kebersihan dan kerapian 4 4

 6.2 Penggunaan bahasa tulis 4 4

 Rata-rata butir 6 = F 4 4
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RATA-RATA 3,66 3,82

NILAI APKG I 91,5 95,5
 

      Tegal, 13 Mei 2013 

      Observer 

 

 

          Tri Lestari Andriyani 

       NIP 19720701 200903 2 001 
 

 

Lampiran 15 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU (APKG) II 

Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

1. NAMA  :  ASRI PRASASTI 

2. SEKOLAH  : SD NEGERI MARGADANA 7 

3. KELAS : IV (EMPAT) 

4. MATA PELAJARAN : SBK 

5. WAKTU : 2 JAM PELAJARAN 

6. TANGGAL  

 PERTEMUAN 1 : 10 MEI 2013 

 PERTEMUAN 2 : 13 MEI 2013 
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4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5.  Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut: 

 

 
NO ASPEK PENILAIAN 

NILAI YANG DIPEROLEH

Pertemuan 1 Pertemuan 2

1 Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran   
 1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber 

belajar. 
4 4

 1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 4 4

 Rata-rata butir 1 = P 4 4

2 Melaksanakan kegiatan pembelajaran   
 2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 4 4

 2.2 Melaksanakan jenis kegiatan pembelajaran 
yang sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, dan 
lingkungan 

4 4

 2.3 Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran 
yang sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, dan 
lingkungan 

4 4

 2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 
urutan yang logis 

4 4

 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara 
individual, kelompok, atau klasikal

3 3

 2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien 3 4

 Rata-rata butir 2 = Q 3,67 3,83

3 Mengelola interaksi kelas   

 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang 
berkaitan dengan isi pembelajaran

4 4

 3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa 3 3

 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat 
dan gerakan badan 

4 4

 3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 3 3

 3.5 Memantapkan penguasaan materi 
pembelajaran 

4 4

 Rata-rata butir 3 = R 3,6 3,6
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4 Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 
mengembangkan sikap positif siswa terhadap 
belajar.

  

 4.1 
enunjukkan sikap ramah, hangat, luwes, 
terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada 
siswa 

4 4

 4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 4 4

 4.3 
engembangkan hubungan antar-pribadi yang 
sehat dan serasi 

3 3

 4.4 
embantu siswa menyadari kelebihan dan 
kekurangannya 

4 4

 4.5 
embantu siswa menumbuhkan kepercayaan 
diri 

3 3

 Rata-rata butir 4 = S 3,6 3,6

5 Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 
pembelajaran mata pelajaran tertentu

  

 5.1 Mengembangkan pemahaman konsep 
tentang pendidikan seni.

3 3

 5.2 Mengembangkan pemahaman konsep waktu 4 4

 5.3 Mengembangkan pemahaman konsep ruang 3 3

 5.4 Melaksanakan kemampuan khusus dalam mata 
pelajaran SBK dengan menggunakan media 
Karsunaga  

4 4

 Rata-rata butir 5= T 3,5 3,5

6 Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar   
 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses 

pembelajaran 
3 3

 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir 
pembelajaran 

4 4

 Rata-rata butir 6 = U 3,5 3,5

7 Kesan umum KEMAMPUAN guru/ calon guru   
 7.1 Keefektifan proses pembelajaran 4 4

 7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 3 4

 7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa  4

 7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 4 4
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 Rata-rata butir 7 = V 3,5 4

RATA-RATA 3,62 3,71

NILAI APKG II 90,5 92,75
   

 

      Tegal, 13 Mei 2013 

      Observer 

 

 

          Tri Lestari Andriyani 

       NIP 19720701 200903 2 001 
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Lampiran 16 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA Siklus I pertemuan I 

Petunjuk :  Berilah tanda centang  (√) pada kolom 1, 2, 3, dan 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

∑ Nilai A B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Ikrom  v    v    v     v    v  12  
2 Agil Maulana  v    v    v     v    v  12  
3 Adi Purnomo  v     v    v    v    v  14  
4 Arfani Muhana  v     v    v   v      v 14  
5 Nuraeni Amalia   v    v    v   v      v 15  
6 Windi Artika  v    v     v   v     v  12  
7 Sukmawati  v    v     v   v     v  12  
8 Ade Septia Maulid   v    v    v   v     v  14  
9 Akhmad Sugito   v    v     v   v    v  16  
10 Akhmad Wahyudin   v    v     v   v    v  16  
11 Fatika Azzahra   v    v     v   v    v  16  
12 Fatkhu Istiana  v     v    v    v    v  15  
13 Moh. Abdul Bahri    v  v      v    v   v  17  
14 Septiana Putri  v    v     v    v    v  13  
15 Suhendra Wardani   v    v     v   v    v  16  
16 Vicky Izza Mahendra    v   v    v    v    v  16  
17 Wijayanti    v   v     v    v     v 15  
18 Tegar Romadhon   v   v    v    v     v  12  
19 Imam Sugianto   v   v    v     v     v 14  
20 Andre Tri Harnanto    v    v    v   v     v 18  
21 Anisa Tusolekha    v    v    v   v     v 19  
22 Muhamad Ikhwan    v    v   v     v    v 19  
23 Naufal Nizar Amir   v    v    v   v      v 15  
24 Friska Larasati   v    v     v  v      v 16  
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Keterangan  

A : Keantusiasan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

B : Kerjasama siswa dalam kelompok 

C : Keberanian siswa mengajukan pertanyaan pada guru atau siswa lain. 

D : Keberanian siswa mengemukakan pendapat. 

E : Keterlibatan siswa dalam pembelajaran menggunakan media Kartu susun anak tangga. 

 

 

 
   Tegal, 13 April 2013 

     Peneliti 

 

 

   Asri Prasasti 

              1401409136 

Jumlah Nilai - 8 11 5 - 9 12 3 - 4 12 8 - 9 13 2 -  12 12   
 16 33 20 - 18 36 12  8 36 32  18 39 8   36 48   

Rata-rata 69/24=2,88 66/24=2,75 76/24=3,17 65/24=2,7 84/24=3,5   
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Lamiran 17 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA Siklus I pertemuan II 

Petunjuk :  Berilah tanda centang  (√) pada kolom 1, 2, 3, dan 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

∑ Nilai A B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Ikrom  v    v    v     v    v  12 60 
2 Agil Maulana  v    v    v     v    v  12 60 
3 Adi Purnomo  v     v    v    v    v  14 70 
4 Arfani Muhana  v     v    v   v      v 14 70 
5 Nuraeni Amalia   v    v    v   v      v 15 75 
6 Windi Artika  v    v     v   v     v  12 60 
7 Sukmawati   v   v     v   v     v  13 65 
8 Ade Septia Maulid   v    v    v   v     v  14 70 
9 Akhmad Sugito    v   v     v    v   v  18 90 
10 Akhmad Wahyudin    v    v    v    v   v  19 95 
11 Fatika Azzahra    v    v    v    v   v  19 95 
12 Fatkhu Istiana   v    v    v     v   v  17 85 
13 Moh. Abdul Bahri    v  v      v    v    v 18 90 
14 Septiana Putri  v    v     v    v     v 14 70 
15 Suhendra Wardani   v    v     v   v     v 17 85 
16 Vicky Izza Mahendra    v   v    v    v    v  15 75 
17 Wijayanti    v    v    v    v     v 16 80 
18 Tegar Romadhon   v    v   v    v     v  13 65 
19 Imam Sugianto   v    v   v     v     v 15 75 
20 Andre Tri Harnanto    v    v    v   v     v 19 95 
21 Anisa Tusolekha    v    v    v   v     v 19 95 
22 Muhamad Ikhwan    v    v   v    v     v 18 90 
23 Naufal Nizar Amir   v    v    v    v     v 16 80 
24 Friska Larasati   v    v     v   v     v 17 85 
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Keterangan  

A : Keantusiasan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

B : Kerjasama siswa dalam kelompok 

C : Keberanian siswa mengajukan pertanyaan pada guru atau siswa lain. 

D : Keberanian siswa mengemukakan pendapat. 

E : Keterlibatan siswa dalam pembelajaran menggunakan media Kartu susun anak tangga. 

 

    

 

   Tegal, 27 April 2013 

     Peneliti 

 

 

   Asri Prasasti 

              1401409136 

Jumlah Nilai - 6 10 8 - 6 13 5 - 4 12 8 - 6 13 5 -  12 12 376 1880 
 12 30 32 - 12 39 20  8 36 32  12 39 20   36 48 15,67 78,33 

Rata-rata 74/24=3,08 71/24=2,96 76/24=3,17 71/24=2,96 84/24=3,5 3,13 78,25% 
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Lampiran 18 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Petunjuk :  Berilah tanda centang  (√) pada kolom 1, 2, 3, dan 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

∑ Nilai A B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Ikrom  v    v    v     v    v  12 60 
2 Agil Maulana  v    v    v     v    v  12 60 
3 Adi Purnomo  v     v    v    v    v  14 70 
4 Arfani Muhana   v    v    v   v      v 15 75 
5 Nuraeni Amalia   v    v    v   v      v 15 75 
6 Windi Artika  v     v    v    v    v  14 70 
7 Sukmawati   v    v    v    v    v  15 75 
8 Ade Septia Maulid   v    v    v    v    v  15 75 
9 Akhmad Sugito    v   v     v    v   v  18 80 
10 Akhmad Wahyudin    v    v    v    v   v  19 85 
11 Fatika Azzahra    v    v    v    v   v  19 85 
12 Fatkhu Istiana   v    v    v     v   v  17 85 
13 Moh. Abdul Bahri    v   v     v    v    v 19 95 
14 Septiana Putri   v    v    v    v     v 17 85 
15 Suhendra Wardani   v    v     v   v     v 17 85 
16 Vicky Izza Mahendra    v   v     v   v    v  17 85 
17 Wijayanti    v    v     v   v     v 17 85 
18 Tegar Romadhon   v    v    v   v     v  14 70 
19 Imam Sugianto   v    v    v    v     v 17 85 
20 Andre Tri Harnanto    v    v    v  v      v 18 90 
21 Anisa Tusolekha    v    v    v   v     v 18 90 
22 Muhamad Ikhwan    v    v   v    v     v 18 90 
23 Naufal Nizar Amir   v    v    v    v     v 17 85 
24 Friska Larasati   v    v     v   v     v 17 85 
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Keterangan  

A : Keantusiasan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

B : Kerjasama siswa dalam kelompok 

C : Keberanian siswa mengajukan pertanyaan pada guru atau siswa lain. 

D : Keberanian siswa mengemukakan pendapat. 

E : Keterlibatan siswa dalam pembelajaran menggunakan media Kartu susun anak tangga. 

 

 
 

   Tegal, 10 Mei 2013 

     Peneliti 

 

 

   Asri Prasasti 

               1401409136 

Jumlah Nilai - 4 12 8 - 2 17 5 - 2 12 10 - 4 15 5 -  12 12 391 1938 
 8 36 32 - 4 51 20  4 36 40  8 45 20   36 48 16,17 80,75 

Rata-rata 76/24=3,17 75/24=3,13 80/24=3,33 73/24=3,04 84/24=3,5 3,23 80,75% 
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Lampiran 19 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Petunjuk :  Berilah tanda centang  (√) pada kolom 1, 2, 3, dan 4 jika deskriptor yang tersedia tampak! 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

∑ Nilai A B C D E 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Ikrom   v   v     v    v    v  12 60 
2 Agil Maulana   v   v     v    v    v  12 60 
3 Adi Purnomo  v     v    v    v    v  14 70 
4 Arfani Muhana   v     v   v   v      v 15 75 
5 Nuraeni Amalia   v    v    v   v      v 15 75 
6 Windi Artika  v     v    v    v    v  14 70 
7 Sukmawati   v    v    v    v    v  15 75 
8 Ade Septia Maulid   v    v    v    v     v 15 75 
9 Akhmad Sugito    v   v     v    v    v 18 80 
10 Akhmad Wahyudin    v    v    v    v    v 19 85 
11 Fatika Azzahra    v    v    v    v    v 19 85 
12 Fatkhu Istiana   v     v   v     v   v  17 85 
13 Moh. Abdul Bahri    v    v    v    v    v 19 95 
14 Septiana Putri    v    v   v    v     v 17 85 
15 Suhendra Wardani    v    v    v    v    v 17 85 
16 Vicky Izza Mahendra    v    v    v    v    v 17 85 
17 Wijayanti    v     v    v    v    v 17 85 
18 Tegar Romadhon    v   v    v   v     v  14 70 
19 Imam Sugianto   v    v    v    v     v 17 85 
20 Andre Tri Harnanto    v    v    v  v      v 18 90 
21 Anisa Tusolekha    v    v    v    v    v 18 90 
22 Muhamad Ikhwan    v    v   v     v    v 18 90 
23 Naufal Nizar Amir   v    v    v     v    v 17 85 
24 Friska Larasati    v   v     v    v    v 17 85 
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Keterangan  

A : Keantusiasan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

B : Kerjasama siswa dalam kelompok 

C : Keberanian siswa mengajukan pertanyaan pada guru atau siswa lain. 

D : Keberanian siswa mengemukakan pendapat. 

E : Keterlibatan siswa dalam pembelajaran menggunakan media Kartu susun anak tangga. 

 

 
   Tegal, 13 Mei 2013 

     Peneliti 

 

 

   Asri Prasasti 

   1401409136

Jumlah Nilai - 2 10 12 - 2 10 12 - - 14 10 - 4 8 12 -  7 17 391 1938 
 8 30 48 - 4 30 48  - 42 40  8 24 48   21 68 16,17 80,75 

Rata-rata 86/24=3,58 82/24=3,42 82/24=3,42 80/24=3,33 89/24=3,72 3,23 80,75% 
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Lampiran 20 

 

DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

NO NAMA SISWA NILAI PRETEST I 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

IKROM MAULANA 
AGIL MAULANA 
ADI PURNOMO 
ARFANI MUHANA 
NURAENI AMALIA 
WINDI ARTIKA 
SUKMAWATI 
 ADE SEPTIA MAULID 
AKHMAD SUGITO 
AKHMAD WAHYUDIN 
FATIKA AZZAHRA 
FATKHU ISTIANA 
MOH. ABDUL BAHRI 
SEPTIANA PUTRI 
SUHENDRA WARDANI 
VICKY IZZA MAHENDRA 
WIJAYANTI 
TEGAR ROMADHON 
IMAM SUGIANTO 
ANDRE TRI HARNANTO 
ANISA TUSOLEKHA 
MUHAMMAD IKHWAN 
NAUFAL NIZAR AMIR 
FRISKA LARASATI 

50 
60 
50 
65 
55 
65 
60 
55 
65 
70 
85 
75 
65 
75 
80 
80 
75 
65 
60 
75 
80 
85 
60 
80 

JUMLAH 1635 
RATA-RATA 68,13 
SISWA YANG TUNTAS 10 (41,67%) 
SISWA YANG BELUM TUNTAS 14 (58, 33%) 
 

Tegal, 13 April 2013 

           Peneliti 

 

 

        Asri Prasasti 

        1401409136 
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Lampiran 21 

 

DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

NO NAMA SISWA NILAI FORMATIF I 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

IKROM MAULANA 
AGIL MAULANA 
ADI PURNOMO 
ARFANI MUHANA 
NURAENI AMALIA 
WINDI ARTIKA 
SUKMAWATI 
 ADE SEPTIA MAULID 
AKHMAD SUGITO 
AKHMAD WAHYUDIN 
FATIKA AZZAHRA 
FATKHU ISTIANA 
MOH. ABDUL BAHRI 
SEPTIANA PUTRI 
SUHENDRA WARDANI 
VICKY IZZA MAHENDRA 
WIJAYANTI 
TEGAR ROMADHON 
IMAM SUGIANTO 
ANDRE TRI HARNANTO 
ANISA TUSOLEKHA 
MUHAMMAD IKHWAN 
NAUFAL NIZAR AMIR 
FRISKA LARASATI 

50 
70 
75 
60 
55 
70 
70 
75 
80 
85 
90  
80 
75 
80 
100 
100 
85 
80 
65 
80 
85 
100 
75 
85 

JUMLAH 1870 
RATA-RATA 77.92 
SISWA YANG TUNTAS 17 (70,83%) 
SISWA YANG BELUM TUNTAS 7 (29,17%) 
 

Tegal, 27 April 2013 

           Peneliti 

 

 

        Asri Prasasti 

        1401409136 
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Lampiran 22 

 

DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

NO NAMA SISWA NILAI SISWA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

IKROM MAULANA 
AGIL MAULANA 
ADI PURNOMO 
ARFANI MUHANA 
NURAENI AMALIA 
WINDI ARTIKA 
SUKMAWATI 
 ADE SEPTIA MAULID 
AKHMAD SUGITO 
AKHMAD WAHYUDIN 
FATIKA AZZAHRA 
FATKHU ISTIANA 
MOH. ABDUL BAHRI 
SEPTIANA PUTRI 
SUHENDRA WARDANI 
VICKY IZZA MAHENDRA 
WIJAYANTI 
TEGAR ROMADHON 
IMAM SUGIANTO 
ANDRE TRI HARNANTO 
ANISA TUSOLEKHA 
MUHAMMAD IKHWAN 
NAUFAL NIZAR AMIR 
FRISKA LARASATI 

65 
60 
70 
70 
70 
75 
75 
60 
70 
75 
80 
75 
80 
80 
85 
80 
80 
75 
75 
90 
90 
85 
75 
80 

JUMLAH 1820 
RATA-RATA 75.83 
SISWA YANG TUNTAS 17 (70.83%) 
SISWA YANG BELUM TUNTAS 7 (29.17%) 
 

Tegal, 10 Mei 2013 

           Peneliti 

 

 

        Asri Prasasti 

        1401409136 
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Lampiran 23 

 

DATA HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

NO NAMA SISWA NILAI FORMATIF 2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

IKROM MAULANA 
AGIL MAULANA 
ADI PURNOMO 
ARFANI MUHANA 
NURAENI AMALIA 
WINDI ARTIKA 
SUKMAWATI 
 ADE SEPTIA MAULID 
AKHMAD SUGITO 
AKHMAD WAHYUDIN 
FATIKA AZZAHRA 
FATKHU ISTIANA 
MOH. ABDUL BAHRI 
SEPTIANA PUTRI 
SUHENDRA WARDANI 
VICKY IZZA MAHENDRA 
WIJAYANTI 
TEGAR ROMADHON 
IMAM SUGIANTO 
ANDRE TRI HARNANTO 
ANISA TUSOLEKHA 
MUHAMMAD IKHWAN 
NAUFAL NIZAR AMIR 
FRISKA LARASATI 

75 
75 
80 
75 
75 
75 
80 
80 
80 
75 
100 
85 
80 
85 
90 
90 
85 
80 
80 
100 
100 
100 
80 
100 

JUMLAH 1940 
RATA-RATA 80.83 
SISWA YANG TUNTAS 24 (100%) 
SISWA YANG BELUM TUNTAS  
 

        Tegal, 13 Mei 2013 

           Peneliti 

 

 

        Asri Prasasti 

        1401409136 



164 
 

 
 

Lampiran 24                                                                                                                   

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

SEKOLAH  : SD Negeri Margadana 7 

MAPEL   : Seni Budaya dan Keterampilan 

KELAS/SEMESTER : IV/2 

WAKTU  : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

 9.  Mengapresiasi Karya Seni Rupa 

 

B. Kompetensi Dasar 

9.1  Menjelaskan makna seni rupa murni. 

9.2 Mengidentifikasi jenis karya seni rupa murni yang ada di daerah 

setempat. 

 

C. Indikator 

1. Menjelaskan makna seni rupa murni. 

2. Mengidentifikasi karya seni rupa dua dimensi pada karya seni rupa 

murni. 

3. Mengidentifikasi karya seni rupa tiga dimensi pada karya seni rupa 

murni. 

4. Mengidentifikasi karya seni rupa dua dimensi pada karya seni rupa 

terapan. 

5. Mengidentifikasi karya seni rupa tiga dimensi pada karya seni rupa 

terapan. 

6. Membedakan karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengar penjelasan guru tentang pengertian karya seni rupa 

murni, siswa dapat menjelaskan pengertian karya seni rupa murni. 
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2. Setelah mendengar penjelasan guru tentang jenis karya seni rupa, 

siswa dapat menyebutkan 3 jenis karya seni rupa murni dua dimensi. 

3. Setelah mendengar penjelasan guru tentang jenis karya seni rupa, 

siswa dapat menyebutkan 2 jenis karya seni rupa murni tiga dimensi. 

4. Setelah mendengar penjelasan guru tentang jenis karya seni rupa, 

siswa dapat membedakan karya seni rupa terapan dua dimensi. 

5. Setelah mendengar penjelasan guru tentang jenis karya seni rupa, 

siswa dapat menyebutkan 3 jenis karya seni rupa terapan tiga dimensi. 

6. Melalui media Kartu susun anak tangga,  siswa dapat membedakan 

karya seni rupa murni dan seni rupa terapan. 

 

Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines), 

Rasa hormat dan perhatian ( respect), Tekun ( diligence ), Tanggungjawab 

( responsibility ) Berani ( courage ) dan Ketulusan ( Honesty ) 

 

E. Materi Pokok 

Karya Seni Rupa Murni 

Karya seni rupa murni adalah jenis karya seni rupa yang dibuat 

sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan. Seni rupa murni 

diciptakan khusus untuk mengkomunikasikan nilai-nilai estetis dari karya 

seni itu sendiri. Seni murni disebut juga seni sebagai seni eskspresif atau 

seni estetis, yang fungsi utamanya mengkomunikasikan pengalaman estetis 

penciptanya kepada penikmat seni agar mereka memperoleh pengalaman 

yang sama dengan penciptanya, dengan mengabaikan fungsi ekonomi dan 

kegunaan praktis. Secara garis besar, seni rupa murni dapat dibagi 

menjadi: 

1. seni lukis 

Seni lukis adalah karya seni rupa dua dimensional yang menampilkan 

unsur warna, bidang, garis, bentuk dan tekstur. Wujud tiga 

dimensional dalam seni lukis, awalnya adalah gambaran semu yang 
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diperoleh melalui teknik perspektif atau perbedaan kecerahan antara 

satu warna dengan warna lainnya. 

2. seni patung 

Seni patung adalah karya seni rupa tiga dimensional atau trimatra, 

meskipun ada juga karya seni patung yang bersifat seni terap. Ada 

beberapa teknik dalam membuat seni patung konvensional, 

diantaranya teknik glyptic, yang berarti membentuk patung dengan 

cara pahatan atau mengurangi bahan dasar sampai terbentuk patung 

yang dikehendaki. Selain itu ada juga teknik modeling dengan 

menggunakan material plastik seperti tanah liat atau lilin (plasticin) 

yang nantinya dicetak (teknik casting) dengan logam, perunggu, 

semen atau fiberglass. 

3. seni gambar 

Seni gambar adalah karya seni rupa dua dimensional yang dibuat 

diatas permukaan kertas atau media lainnya. Berbeda dengan seni 

lukis, seni gambar umumnya didominasi  oleh unsur titik, garis, dan 

bidang-bidang yang dibuat dengan pensil atau pena dalam bentuk 

warna hitam dan putih. 

4. seni grafis 

Seni grafis adalah karya seni rupa dua dimensional yang dihasilkan 

melalui proses cetak. Kelebihan dari seni grafis adalah karyanya dapat 

dilipatgandakan tanpa mengurangi nilai orisinalitasnya. Teknik 

pembuatan seni grafis antara lain, cetak tinggi, cetak dalam, cetak 

datar, dan cetak saring (serigrafi). 

 

Karya Seni Rupa Terapan 

Karya seni rupa terapan yaitu karya seni yang mengalami fungsi 

ganda, pertama sebagai alat bantu kehidupan sehari-hari, dan kedua segi 

keindahan untuk pemenuhan rasa kepuasan batin. Contoh benda seni 

terapan antara lain benda-benda gerabah dari tanah liat, benda-benda 
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anyaman, kerajinan keramik, peralatan rumah tangga (meja, kursi, lemari, 

bufet, tempet tidur), kerajinan furniture,  kerajinan kulit, dan mainan anak. 

Selain itu kaya seni rupa terapan juga dibedakan menjadi 3, yaitu 

hasil karya ukiran, hasil karya patung, dan hasil karya batik. 

a. Menurut hasil karya ukiran, contoh benda-bendanya adalah ukiran 

kayu dari Jepara dan ukiran kayu dari Bali. 

b. Menurut hasil karya patung, contoh benda-bendanya adalah patung 

kayu dari suku Asmat, patung batu Pangeran Diponegoro, dan Patung 

kayu dari Bali. 

c. Menurut hasil karya batik, contoh benda-bendanya adalah baju, sprei, 

kain, gorden, dan lain-lain .  

Karya Seni Rupa Dua Dimensi dan Tiga Dimensi 

Karya seni rupa dua dimensi atau dwimatra adalah karya seni rupa  

yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Contoh karya seni rupa 

murni dua dimensi yaitu  lukisan, gambar, foto, kaligrafi, gambar 

pahlawan. Contoh karya seni rupa terapan dua dimensi yaitu ilustrasi, 

jilbab, kain batik desai produk, hiasan pada piring. 

Karya seni rupa yang memiliki tiga ukuran, panjang, lebar, dan 

tinggi disebut karya tiga dimensi atau trimatra. Karya seni tiga dimensi 

dapat dinikmati dari segala sudut pandang; dari depan, atas, samping, 

maupun bawah.  Contoh karya seni rupa murni tiga dimensi yaitu patung, 

monumen, guci pajangan. Contoh karya seni rupa terapan tiga dimensi 

yaitu mebel, rumah, pesawat, sepatu, sandal, tas, bolpen, pensil, dan lain-

lain. 

 

F. Metode Pembelajaran 

 Ceramah, Penugasan, Latihan, Tanya Jawab 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (5 menit) 
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a. Mengucapkan salam. 

b. Melakukan pengkondisian kelas. 

c. Memberikan motivasi dan melakukan Apersepsi dengan bertanya 

siapa yang memiliki foto keluarga dirumah? 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah. 

2) Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

3) Guru dan siswa melakukan Tanya jawab seputar materi tersebut. 

b. Elaborasi 

1) Siswa dibagi kedalam 4 kelompok 

2) Penerapan permainan kartu susun anak tangga 

Langkah-langkah menggunakan media pembelajaran 

Karsunaga : 

14) Guru memberikan satu set kartu pada tiap-tiap kelompok. 

15) Guru menjelaskan aturan permainan. Terdapat perbedaan 

warna pada sisi kartu. Warna kuning berfungsi sebagai 

kolom pertanyaan, sedangkan warna biru sebagai kolom 

jawaban. Warna merah sendiri sebagai simbol bahwa 

pertanyaan sudah berakhir. 

16) Kemudian siswa diminta menyusun kartu dengan 

menemukan pasangan jawabannya, setelah menemukan 

pasangan jawaban kemudian susun kartu menjadi susunan 

anak tangga naik dan turun secara berurutan. 

17) Permainan dimulai dengan mengambil sebuah kartu yang 

menjadi poros tengah atau penentu (kartu pertanyaan yang 

berwarna kuning pada kedua sisinya). 

18) Secara bergilir pemain (siswa) memasangkan soal dan 

jawaban sesuai dengan kartu awal kemudian siswa mencari 
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lagi pasangannya secara urut. 

19) Kolom pertanyaan selalu berada di atas, kolom jawaban 

berada di bawah. 

20) Demikian seterusnya sampai semua kartu habis 

dipasangkan hingga membentuk anak tangga.  

Pemenangnya adalah kelompok yang paling cepat membuat 

susunan anak tangga dengan jawaban yang tepat hingga tidak 

ada kartu yang tersisa 

3) Siswa mengerjakan LKS. (LKS Terlampir) 

4) Guru dan siswa bersama-sama membahas LKS. 

 c. Konfirmasi 

Guru dan siswa tanya jawab tentang materi pelajaran yang telah 

disampaikan. 

7. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru dan siswa bersama membuat kesimpulan tentang materi pelajaran 

yang telah disampaikan. 

b. Siswa mengerjakan tes evaluasi. 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Sumber: 

 Ari Subekti, dkk. 2010. Seni Budaya dan Keterampilan 
Untuk SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Kementrian 
Pendidikan Nasional. 
 
 Suyitno, Agus. (2011). Karya Seni Rupa Terapan. Online. 
Avalaible at http://cahayaindah.blogspot.com/2010/05/karya-seni-
rupa-terapan.html [acessed 3/8/13] 
 

2. Media: Kartu susun anak tangga, Karya seni rupa murni dan terapan 

 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : Tes 

2. Bentuk Instrumen : Tes tertulis 
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3.  Bentuk Tes : Pilihan ganda 

4. Instrumen Tes   

SOAL EVALUASI 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan karya seni rupa murni! 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan karya seni rupa terapan! 

3. Sebutkan 2 contoh karya seni rupa terapan yang ada di kelas! 

4. Apa yang dimaksud dengan karya seni rupa dua dimensi? 

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan karya seni rupa tiga dimensi! 

6. Sebutkan 3 contoh karya seni rupa murni dua dimensi!  

7. Sebutkan 3 contoh karya seni rupa terapan 3 dimensi! 

 

SKOR PENILAIAN 

 SoalBobot x
Sm
Sp=NA

 
 

 

 

Kunci Jawaban 

1. Jenis karya seni rupa yang dibuat sebagai sarana untuk mengungkapkan 

perasaan. 

2. Jenis karya seni rupa yang memiliki fungsi kegunaan.  

3. Pensil, bolpen, buku, kotak pensil, meja, kursi. 

4. Karya seni rupa  yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. 

5. Karya seni rupa  yang memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi. 

6. Foto, lukisan, gambar,  

7. Meja, kursi, kotak pensil, jam dinding, dll. 
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Tegal, 13 April 2013 

 

        Pembimbing/ Penguji         Peneliti 

 

 

     Tri Lestari Andriyani     Asri Prasasti 

NIP. 19720701 200903 2 001     1401409136 

 

Mengetahui, 

     Kepala SD Negeri Margadana 7 

 

  Munasor, S.Pd. 

 NIP. 19590717 197911 1 005  
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Contoh karya seni rupa murni 

 

    
           Lukisan      Foto  

 

      
Patung Garuda Wisnu Kencana   Kaligrafi  

 
Gambar pahlawan 
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Contoh karya seni rupa terapan 

 

    
Motor      Kain batik  

 

    
  Kursi      Meja  

  
 

Tempat tidur       
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

NAMA: 1. …....................... 

  2. …....................... 

  3. …....................... 

  4. …....................... 

  5. …....................... 

  6. …...................... 

 

Identifikasikan benda tersebut kedalam jenis karya seni rupa. Berilah tanda 

venting (√) pada jawaban yang tepat! 

 

NO 
NAMA 

BENDA 

KARYA 

SENI 

RUPA 

MURNI 

KARYA 

SENI 

RUPA 

TERAPAN 

KARYA 

SENI 

RUPA 

DUA 

DIMENSI 

KARYA 

SENI 

RUPA 

TIGA 

DIMENSI 

1 LUKISAN     

2 
PATUNG 

HEWAN 

    

3 
TEMPAT 

TIDUR 

    

4 BAJU BATIK     

5 POCI TEGAL     

6 TAS     

7 SEPATU     

8 KALIGRAFI     

9 FOTO     

10 JAM TANGAN     
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Lampiran 25 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

SEKOLAH  : SD NEGERI Margadana 7 

MAPEL  : Seni Budaya dan Keterampilan 

KELAS/SEMESTER : IV/2 

WAKTU  : 2 x 35 menit 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 9. Mengapresiasi Karya Seni Rupa Murni 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

 9.3 Menampilkan sikap apresiatif terhadap karya seni rupa murni. 

 

C. INDIKATOR 

1. Menyampaikan pendapat tentang keartistikan sebuah karya seni rupa 

murni. 

2. Memberi tanggapan terhadap hasil karya sendiri maupun orang lain. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengar penjelasan guru tentang apresiasi seni rupa siswa 

dapat mengapresiasi karya seni rupa murni. 

2. Melalui penggunaan media pembelajaran kartu susun anak tangga, 

siswa dapat mengapresiasi karya seni rupa berupa lukisan para 

seniman besar yaitu “Potret Diri” karya Affandi dan “Monalisa” karya 

Leonardo Da Vinci. 
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E. MATERI POKOK 

Apresiasi Terhadap Karya Seni Rupa Murni 

Karya seni adalah hasil aktifitas ciptaan manusia. Karya seni mengandung 

isi, nilai, visi, ide, yag bermakna bagi penciptanya. Orang yang ahli menciptakan 

karya seni disebut seniman. Kriteria seorang seniman yaitu memiliki kelebihan 

dalam hal kepekaan atau sensibilitas dan memiliki kemampuan mencipta. Orang 

yang behadapan dan melakukan komunikasi dengan karya seni disebut panghayat/ 

apresiator.  

Riwayat beberapa seniman dengan karya-karyanya 

3. I Nyoman Nuarta 

  

 
      Patung Garuda Wisnu Kencana 

 Lahir di Tabanan, 14 November 1951. Nyoman membuat karya 

fenomenal patung Garuda Wisnu Kencana (GWK). Patung ini sendiri 



177 
 

 

menggambarkan sosok Dewa Wisnu (Dewa penyelamat bagi umat Hindu) 

yang sedang mengendarai burung Garuda. Pembuatan patung ini terinspirasi 

dari kisah Adi Parwa yang diambil pada episode Garuda yang memberikan 

kesetiaan dan pengorbanannya untuk menyelamatkan ibunya dari belenggu 

perbudakan. Hal yang dilakukannya yaitu dengan mengabdi kepada Dewa 

Wisnu dan menjadi kendaraan bagi sang Dewa. Patung ini dibuat dari bahan 

tembaga dan kuningan 

 

4. Affandi 

  

 
  Judul     : Potret Diri 

 Lahir di Cirebon tahun 1910an. Merupakan anak dari R. Koesoema. 

Affandi mendapat predikat/ julukan sebagai “Sang Maestro” dalam bidang seni 

lukis. Tema lukisannya banyak menggambarkan realitas kehidupan sehari-hari 
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atas segala sesuatu yang dirasa dekat dengannya. Lukisan-lukisannya antara lain: 

tiga pengemis, kandang kerbau, penyabung ayam, ibu, potret diri, dan sebagainya. 

 

5. Leonardo Da Vinci 

Leonardo lahir tahun 1452 di kota Vinci, Provinsi Firenze, italia. Anak 

dari Ser Piero Da Vinci dan Caterina. Mahakarya terbesar dan tak ternilai karya 

Leonardo Da Vinci adalah lukisan monalisa. Da Vinci merupakan pelukis 

beraliran Renaisans. Ia juga dikenal karena mendesain banyak ciptaan yang 

mengantisipasi teknologi modern tetapi jarang dibuat semasa hidupnya, sebagai 

contoh ide-idenya tentang tank dan mobil yang dituangkannya lewat gambar-

gambar dwiwarna. Selain itu, ia juga turut memajukan ilmu anatomi, astronomi, 

dan teknik sipil bahkan juga kuliner. 

   
  Judul   : Monalisa 

  Ukuran  : 53 cm x 77 cm 

 Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam karya seni rupa: 

a. Garis 

 Garis  dalam karya seni rupa  yaitu garis nyata dan garis kesan. 

b. Bentuk 
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Seni rupa dwi matra atau dua dimensi dan seni rupa tri mata atau tiga 

dimensi. 

c. Warna 

Warna-warna yang bervariasi memberikan kesan tersendiri pada hasil 

karya seni. 

d. Tekstur 

Perabaan pada hasil karya seni, tekstur halus pada karya seni rupa dua 

dimensi dan kasar pada karya seni rupa tiga dimensi. 

e. Ruang 

 Dua dimensi atau tiga dimensi 

f. Cahaya 

Unsur pencahayaan pada seni rupa, baik itu dari objek lain seperti lampu 

dan lilin atau berasal dari objek itu sendiri seperti kesan gelap terang 

yang ditimbulkan pada karya lukisan. 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

Ceramah, Penugasan, Tanya Jawab 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan awal (5 menit) 

a. Mengucapkan salam. 

b. Melakukan pengkondisian kelas. 

c. Memberikan motivasi dan melakukan Apersepsi dengan bertanya 

siapa yang pernah melihat sebuah lukisan? 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah. 

2) Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

3) Guru dan siswa melakukan Tanya jawab seputar materi tersebut. 
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b. Elaborasi 

1) Siswa dibagi kedalam 4 kelompok 

2) Penerapan permainan kartu susun anak tangga 

Langkah-langkah menggunakan media pembelajaran Karsunaga : 

a) Guru memberikan satu set kartu pada tiap-tiap kelompok. 

b) Guru menjelaskan aturan permainan. Terdapat perbedaan 

warna pada sisi kartu. Warna kuning berfungsi sebagai kolom 

pertanyaan, sedangkan warna biru sebagai kolom jawaban. 

Warna merah sendiri sebagai simbol bahwa pertanyaan sudah 

berakhir. 

c) Kemudian siswa diminta menyusun kartu dengan 

menemukan pasangan jawabannya, setelah menemukan 

pasangan jawaban kemudian susun kartu menjadi susunan 

anak tangga naik dan turun secara berurutan. 

d) Permainan dimulai dengan mengambil sebuah kartu yang 

menjadi poros tengah atau penentu (kartu pertanyaan yang 

berwarna kuning pada kedua sisinya). 

e) Secara bergilir pemain (siswa) memasangkan soal dan 

jawaban sesuai dengan kartu awal kemudian siswa mencari 

lagi pasangannya secara urut. 

f) Kolom pertanyaan selalu berada di atas, kolom jawaban 

berada di bawah. 

g) Demikian seterusnya sampai semua kartu habis dipasangkan 

hingga membentuk anak tangga.  

Pemenangnya adalah kelompok yang paling cepat membuat 

susunan anak tangga dengan jawaban yang tepat hingga tidak 

ada kartu yang tersisa 

3) Siswa mengerjakan LKS. (LKS Terlampir) 

4) Guru dan siswa bersama-sama membahas LKS. 

 c. Konfirmasi 
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Guru dan siswa tanya jawab tentang materi pelajaran yang telah 

disampaikan. 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru dan siswa bersama membuat kesimpulan tentang materi 

pelajaran yang telah disampaikan. 

b. Siswa mengerjakan tes evaluasi. 

 

H. SUMBER DAN MEDIA BELAJAR 

1. Sumber: 

a. Ari Subekti, dkk. 2010. Seni Budaya dan Keterampilan Untuk 

SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Kementrian Pendidikan 

Nasional. 

b.  Widyaningsih, Riyani. (2012). Apresiasi seni Rupa. Online. 

Avalaible at http://riyani17.blogspot.com/2010/05/apresiasi-seni-

rupa.html [acessed 3/8/13] 

 

2. Media: 

Kartu susun anak tangga 

I. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian : Tes 

3. Bentuk Instrumen : Tes tertulis 

4. Bentuk Tes  : Pilihan ganda dan isian singkat 

5. Instrumen Tes  :  

SOAL EVALUASI 

A. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Sebutkan 2 contoh lukisan karya Affandi! 

2. Sebutkan 6 aspek yang perlu diperhatikan dalam seni rupa! 

3. Siapa nama seniman yang membuat patung Garuda Wisnu Kencana? 

 

B.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

 (Soal terlampir) 
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Tegal, 27 April 2013 

 

    Pembimbing/ Penguji         Peneliti 

 

 

Tri Lestari Andriyani     Asri Prasasti 

NIP. 19720701 200903 2 001     

 

 

Mengetahui, 

     Kepala SD Negeri Margadana 7 

 

 

  Munasor, S.Pd 

    NIP. 19590717 197911 1 005 
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TES FORMATIF SIKLUS 1 

 

B.  Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

Amati lukisan di atas! 

1. Siapa nama pelukis yang membuatnya? 

2. Apa judul lukisan diatas?  

3. Kapan lukisan itu dibuat? 

4. Bahan apa yang digunakan? 

5. Warna apa yang kamu lihat? 

6. Amanat apa yang ingin disampaikan pelukis melalui lukisan 

tersebut? 

7. Bagaimana pendapatmu tentang lukisan diatas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelukis : Affandi 

Judul    :  

Para Pejuang 

Tahun   : 1972 

Ukuran : 

 100 cm x 135 cm 

Bahan   :  

Cat Minyak 
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Skor penilaian hasil mengapresiasi karya seni rupa 

Kemampuan 
Apresiasi Aspek Indikator Skor 

Melihat 

Kemampuan siswa 
dalam 
mengidentifikasi 
subjek lukisan. 

Dapat menyebutkan 
nama pelukis, judul dan 
tahun lukisan 

2 

Kemampuan siswa 
dalam 
mengidentifikasi unsur 
lukisan. 

Dapat menyebutkan 
warna lukisan. 

2 

Mengamati 

Kemampuan siswa 
dalam 
mengidentifikasi 
media lukisan. 

Dapat menyebutkan 
bahan dibuatnya lukisan. 

2 

Menghayati 

Kemampuan siswa 
dalam menemukan 
latar belakang/pesan 
lukisan. 

Dapat menyebutkan 
amanat yang terkandung 
dalam lukisan. 

2 

Jumlah 14 
 

Skor Penilaian 

Skor  A = 1 

B = 2 

 SoalBobot x
Sm
Sp=NA
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Lampiran 26 

 

RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

SEKOLAH  : SD NEGERI Margadana 7 

MAPEL  : Seni Budaya dan Keterampilan 

KELAS/SEMESTER : IV/2 

WAKTU  :  

 

 A. STANDAR KOMPETENSI 

 9.  Mengapresiasi Karya Seni Rupa Murni 

 

 B. KOMPETENSI DASAR 

9.1  Menjelaskan makna seni rupa murni 

9.2 Mengidentifikasi jenis karya seni rupa murni yang ada di daerah 

setempat 

 

 C. INDIKATOR 

1. Menjelaskan makna seni rupa murni 

2. Menyebutkan jenis karya seni rupa murni daerah 

3. Mengungkapkan kegunaan karya seni rupa murni 

4. Menjelaskan jenis seni rupa murni dua dimensi 

5. Menjelaskan jenis seni rupa murni dimensi 

6. Menjelaskan jenis seni rupa terapan yang merupakan tiga dimensi 

 

 D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengar penjelasan guru tentang pengertian karya seni rupa 

murni, siswa dapat menjelaskan pengertian karya seni rupa murni 

dengan benar. 
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2. Setelah mendengar penjelasan guru tentang jenis karya seni rupa murni 

daerah, siswa dapat menyebutkan empat jenis karya seni rupa murni 

daerah. 

3. Setelah mendengar penjelasan guru tentang kegunaan karya seni rupa 

murni, siswa dapat menjelaskan kegunaan karya seni rupa murni. 

4. Setelah mendengar penjelasan guru tentang karya seni rupa murni dua 

dimensi, siswa dapat menyebutkan dua contoh karya seni rupa murni 

dua dimensi. 

5. Setelah mendengar penjelasan guru tentang karya seni rupa murni tiga 

dimensi, siswa dapat menyebutkan dua contoh  karya seni rupa murni 

tiga dimensi. 

6. Setelah mendengar penjelasan guru tentang karya seni rupa terapan 

tiga dimensi, siswa dapat menyebutkan contoh karya seni rupa terapan 

tiga dimensi. 

 

Karakter siswa yang diharapkan: Perhatian, Tanggap, Menghargai, 

Tekun 

 

 E. MATERI POKOK 

Karya Seni Rupa Murni 

Karya seni rupa murni adalah jenis karya seni rupa yang dibuat 

sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan. 

Jenis karya seni rupa murni daerah antara lain: 

1.  seni lukis 

2.  seni patung 

3.  seni keramik 

4.  seni batik. 

 

Karya Seni Rupa Terapan 

Karya seni rupa terapan/pakai yaitu karya seni yang mengalami 

fungsi ganda, pertama sebagai alat bantu kehidupan sehari-hari, dan kedua 
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segi keindahan untuk pemenuhan rasa kepuasan batin. Karya seni yang 

mempunyai fungsi ganda contohnya pakaian, pisau, sepatu, tas, jam 

tangan, sabuk, kacamata. 

Karya Seni Rupa Dua Dimensi dan Tiga Dimensi 

Karya seni rupa yang hanya memiliki panjang dan lebar disebut 

sebagai karya seni rupa dua dimensi atau dwimatra. Contoh karya seni 

rupa dua dimensi yaitu lukisan, gambar, foto, ilustrasi, kaligrafi, hiasan 

pada piring. 

Karya seni rupa yang memiliki tiga ukuran, panjang, lebar, dan 

tinggi disebut karya tiga dimensi atau trimatra. Karya seni tiga dimensi 

dapat dinikmati dari segala sudut pandang; dari depan, atas, samping, 

maupun bawah. Contoh karya seni rupa tiga dimensi yaitu patung, 

monumen, kursi. sepatu, sandal, tas. 

 

 F. METODE PEMBELAJARAN 

 Ceramah, Penugasan, Tanya Jawab 

 

 G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan awal (5 menit) 

a. Mengucapkan salam. 

b. Melakukan pengkondisian kelas. 

c. Memberikan motivasi dan melakukan Apersepsi dengan bertanya 

siapa yang pernah pergi melihat taman Poci? 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pelajaran 

dengan menggunakan metode ceramah. 

2) Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

3) Guru dan siswa melakukan Tanya jawab seputar materi 

tersebut. 
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b. Elaborasi 

1) Siswa dibagi kedalam 4 kelompok 

2) Penerapan permainan kartu susun anak tangga (prioritas) 

3) Siswa mengerjakan LKS. (LKS Terlampir) 

4) Guru dan siswa bersama-sama membahas LKS. 

c. Konfirmasi 

Guru dan siswa tanya jawab tentang materi pelajaran yang telah 

disampaikan. 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru dan siswa bersama membuat kesimpulan tentang materi 

pelajaran yang telah disampaikan. 

b. Siswa mengerjakan tes evaluasi. 

 

 H. SUMBER DAN MEDIA BELAJAR 

1. Sumber: 

a. Ari Subekti, dkk. 2010. Seni Budaya dan Keterampilan Untuk 

SD/MI kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Kementrian Pendidikan 

Nasional. 

 

b. Iskandar, Teddy. (2008). Karya Seni Rupa Berdasarkan Dimensi 

dan Kegunaan. Online. Avalaible at http://imajiku-

diksi.blogspot.com/2008/05/karya-seni-rupa-berdasarkan-dimensi-

dan.html [acessed 4/4/13] 

 2.  Media:  

a. Kartu susun anak tangga 

 

 I. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian : Tes 

2. Bentuk Instrumen : Tes tertulis 

3. Bentuk Tes : Pilihan ganda 

4. Instrumen Tes   
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SOAL EVALUASI 

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan karya seni rupa murni! 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan karya seni rupa terapan! 

3. Apa yang dimaksud dengan karya seni rupa dua dimensi? 

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan karya seni rupa tiga dimensi! 

5. Sebutkan 3 contoh karya seni rupa murni 2 dimensi!  

6. Sebutkan 3 contoh karya seni rupa terapan 3 dimensi! 

7. Sebutkan 2 contoh karya seni rupa terapan yang ada di kelas! 

 

 SoalBobot x
Sm
Sp=NA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

 

Kunci Jawaban 

1. Jenis karya seni rupa yang dibuat sebagai sarana untuk mengungkapkan 

perasaan. 

2. Jenis karya seni rupa yang memiliki fungs sebagai alat bantu kehidupan 

sehari-hari. 

3. Meja, kursi, buku, tas, dan lain-lain 

4. Karya seni rupa yang hanya memiliki 2 ukuran, panjang dan lebar 

5. Karya seni rupa yang hanya memiliki 3 ukuran, panjang, lebar dan tinggi 

6. Lukisan, gambar, foto 

7. Mobil, jam tangan, sepatu, tas, kaca mata, dan lain-lain. 

 

 

Tegal, 10 Mei 2013 

 

     Pembimbing/ Penguji           Peneliti 

 

 

      Tri Lestari Andriyani    Asri Prasasti 

NIP. 19720701 200903 2 001     

 

   Mengetahui, 

   Kepala SD Negeri Margadana 7 

 

 

            Munasor, S.Pd. 

NIP. 19590717 197911 1 005  
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

NAMA : 1. …....................... 

   2. …....................... 

   3. …....................... 

   4. …....................... 

   5. …....................... 

   6. …...................... 

 

SEBUTKAN CONTOH KARYA SENI RUPA! 

 

KARYA SENI RUPA MURNI KARYA SENI RUPA TERAPAN 

2 DIMENSI 3 DIMENSI 2 DIMENSI 3 DIMENSI 
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Lampiran 27 

 

 

RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

SEKOLAH  : SD Negeri Margadana 7 

MAPEL  : Seni Budaya dan Keterampilan 

KELAS/SEMESTER : IV/2 

WAKTU  :   

 

 A. STANDAR KOMPETENSI 

 9. Mengapresiasi Karya Seni Rupa Murni 

 

 B. KOMPETENSI DASAR 

 9.3 Menampilkan sikap apresiatif terhadap karya seni rupa murni 

 

 C. INDIKATOR 

1. Menyampaikan pendapat tentang keartistikan sebuah karya seni rupa 

murni 

2. Memberi tanggapan terhadap hasil karya sendiri maupun orang lain 

 

 D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengar penjelasan guru tentang apresiasi seni rupa siswa 

dapat mengapresiasi karya seni rupa murni. 

2. Melalui penggunaan media pembelajaran kartu susun anak tangga, 

siswa dapat mengapresiasi karya seni rupa berupa lukisan karya Basuki 

Abdullah  

• Karakter yang diharapkan: Perhatian, Tanggap, Menghargai, Tekun 
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E. MATERI POKOK 

Apresiasi Terhadap Karya Seni Rupa Murni 

Garha (1980:58) menjelaskan bahwa kegiatan apresiatif ialah 

kegiatan penghayatan seni yang didalamnya termasuk aktivitas mental 

yang berupa penikmatan, pengaguman serta penilaian. 

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam karya seni rupa: 

a. Garis 

 Garis  dalam karya seni rupa  yaitu garis nyata dan garis kesan. 

b. Bentuk 

 Seni rupa dwi matra atau dua dimensi dan seni rupa tri mata atau tiga 

dimensi. 

c. Warna 

 Warna-warna yang bervariasi memberikan kesan tersendiri pada hasil 

karya seni. 

d. Tekstur 

 Perabaan pada hasil karya seni, tekstur halus pada karya seni rupa dua 

dimensi dan kasar pada karya seni rupa tiga dimensi. 

e. Ruang 

 Dua dimensi atau tiga dimensi 

f. Cahaya 

 Unsur pencahayaan pada seni rupa, baik itu dari objek lain seperti 

lampu dan lilin atau berasal dari objek itu sendiri seperti kesan gelap 

terang yang ditimbulkan pada karya lukisan. 

Seniman dengan karyanya 

1. Basuki Abdullah 

Basoeki Abdullah lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 25 Januari 1915 – 

meninggal 5 November 1993 pada umur 78 tahun, dia merupakan salah satu 

pelukis maestro yang dimiliki Indonesia.Ia dikenal sebagai pelukis aliran realis 

dan naturalis. Karya Basuki Abdullah antara lain: Kakak dan Adik, Sang 

Proklamator Kemerdekaan, Pangeran Diponegoro dan lain-lain. 
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Lukisan Basuki Abdullah yang berjudul “Kakak dan Adik”, 1978 ini 

merupakan salah satu karyanya yang menunjukkan kekuatan penguasaan 

teknik realis. Dengan pencahayaan dari samping, figur kakak dan adik yang 

dalam gendongan terasa mengandung ritme drama kehidupan. Dari berbagai 

fakta tekstual ini, Basuki Abdullah ingin mengungkapkan empatinya pada 

kasih sayang dan kemanusiaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul : Kakak dan Adik 

 Bahan : cat minyak pada Kanvas 

2. S. Sudjojono 
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S. Sudjojono lahir di Kisaran tahun 1913. Ia adalah “Bapak Seni Lukis 

Indonesia Baru”, seorang kritikus dan pemikir seni yang merintis pendefinisian 

‘seni’ dan ‘seniman’ dalam konteks sejarah Indonesia. S.Sudjojono adalah orang 

Indonesia yang pertama kali menemukan istilah ‘sanggar’ dan ‘pelukis’. Ia juga 

orang yang pertama kali mempopularkan kata “seniman” yang saat ini 

digunakan secara luas (Menurut S. Sudjojono, pencipta kata “seniman” adalah 

Ki Mangunsarkoro – Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Ke-5, 

1940-1950).  

Contoh karya lukisannya antara lain Penjual buah dan Pantai Carita 

 
Judul : Penjual Buah 

Bahan : cat minyak pada kanvas 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

Ceramah, Penugasan, Tanya Jawab 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

8. Kegiatan awal (5 menit) 

a. Mengucapkan salam. 

b. Melakukan pengkondisian kelas. 
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c. Memberikan motivasi dan melakukan Apersepsi dengan bertanya 

siapa yang pernah pergi melihat lukisan? 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru menjelaskan materi sesuai dengan tujuan pelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah. 

2) Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

3) Guru dan siswa melakukan Tanya jawab seputar materi tersebut. 

b. Elaborasi 

1) Siswa dibagi kedalam 4 kelompok 

2) Penerapan permainan kartu susun anak tangga (prioritas) 

3) Siswa mengerjakan LKS. (LKS Terlampir) 

4) Guru dan siswa bersama-sama membahas LKS. 

c. Konfirmasi 

 Guru dan siswa tanya jawab tentang materi pelajaran yang telah 

disampaikan. 

3. Kegiatan akhir (15 menit) 

a. Guru dan siswa bersama membuat kesimpulan tentang materi 

pelajaran yang telah disampaikan. 

b. Siswa mengerjakan tes evaluasi. 

 

H. SUMBER DAN MEDIA BELAJAR 

1. Sumber: 

a. Javadesindo. (2011). Lukisan karya Basuki Abdullah. Online.  

Avalaible at http://lelang-lukisanmaestro.blogspot.com 

/2011/07/lukisan-karya-basuki-abdullah.html [acessed 4/4/13] 

 

b. Javadesindo. (2011). Lukisan karya S. Sudjojono. Online. Avalaible 

at http: http://lelang-lukisanmaestro.blogspot.com/2011/07/lukisan-

karya-s-sudjojono.html [acessed 4/4/13] 
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 2.  Media:  

b. Kartu susun anak tangga 

 

I. PENILAIAN 

2. Teknik Penilaian : Tes 

3. Bentuk Instrumen : Tes tertulis 

4. Bentuk Tes : Pilihan ganda dan isian singkat 

5. Instrumen Tes :  
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SOAL EVALUASI 

A. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Sebutkan 2 contoh lukisan karya Basuki Abdullah! 

2. Sebutkan 6 aspek dalam seni rupa! 

3. Siapa nama seniman yang pertama kali mempopulerkan kata 

“seniman”! 

 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

 (soal terlampir)  

 

Tegal, 13 Mei 2013 

    Pembimbing/ Penguji       Peneliti 

 

   Tri Lestari Andriyani     Asri Prasasti 

NIP. 19720701 200903 2 001    1401409136 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Margadana 7 

 

 

        Munasor, S.Pd. 

        NIP. 19590717 197911 1 005 
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TES FORMATIF SIKLUS II 

 

 

B.  Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

Amati lukisan di atas! 

1. Siapa nama pelukis yang membuatnya? 

2. Apa judul lukisan diatas?  

3. Kapan lukisan itu dibuat? 

4. Bahan apa yang digunakan? 

5. Warna apa yang kamu lihat? 

6. Amanat apa yang ingin disampaikan pelukis melalui lukisan tersebut? 

7. Bagaimana pendapatmu tentang lukisan diatas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pelukis :  

Basuki Abdullah 

Judul    :  

Sang Proklamator 

Tahun   : 1962 

Ukuran : 

 48 cm x 58 cm 

Bahan   :  

Cat Minyak 
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Skor penilaian hasil mengapresiasi karya seni rupa 

Kemampuan 

Apresiasi 
Aspek Indikator Skor 

Melihat 

Kemampuan siswa 

dalam 

mengidentifikasi 

subjek lukisan. 

Dapat menyebutkan 

nama pelukis, judul dan 

tahun lukisan 

1 

Mengamati 

Kemampuan siswa 

dalam 

mengidentifikasi 

media lukisan. 

Dapat menyebutkan 

bahan dibuatnya lukisan. 

2 

Menghayati 

Kemampuan siswa 

dalam 

mengidentifikasi unsur 

lukisan. 

Dapat menyebutkan 

warna lukisan. 

2 

Kemampuan siswa 

dalam menemukan 

latar belakang/pesan 

lukisan. 

Dapat menyebutkan 

amanat yang terkandung 

dalam lukisan. 

2 

Jumlah 7 

 

Skor Penilaian 

 SoalBobot x
Sm
Sp=NA  
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Lampiran 28 

SURAT IJIN PENELITIAN UNNES 
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Lampiran 29 

 

 

 

 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN  

SEKOLAH DASAR NEGERI MARGADANA 7 

Alamat: Jl. Buya Hamka Gg. Gurami II No. 13 Margadana Tegal 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor : 422/ 25/ IV/ 2013 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SD Negeri Margadana 7 Kota Tegal, 

memberi ijin penelitian untuk penyusunan skripsi/ tugas akhir di SD Negeri 

Margadana 7 Kota Tegal kepada : 

 

Nama   : Asri Prasasti 

Institusi  : Universitas Negeri Semarang 

NIM   : 1401409136 

Jurusan/ Prodi  : PGSD/ S1 

 

Adapun pelaksanaannya pada bulan April sampai dengan Mei 2013. 

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

        Tegal, 6 April 2013 

           Kepala SD Negeri Margadana 7 Tegal 

 

 

       Munasor, S.Pd 

      NIP. 19591707 197911 1 005 
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Lampiran 30 

 

 

 

 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN  

SEKOLAH DASAR NEGERI MARGADANA 7 

Alamat: Jl. Buya Hamka Gg. Gurami II No. 13 Margadana Tegal 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor : 425/ 27/ V/ 2013 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SD Negeri Margadana 7 Kota Tegal, 

menerangkan bahwa: 

 

Nama   : Asri Prasasti 

Institusi  : Universitas Negeri Semarang 

NIM   : 1401409136 

Jurusan/ Prodi  : PGSD/ S1 

 

Telah selesai melaksanakan penelitian di SD Negeri Margadana 7 Kota Tegal. 

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

        Tegal, 6 April 2013 

             Kepala SD Negeri Margadana 7 Tegal 

 

 

        Munasor, S.Pd 

       NIP. 19591707 197911 1 005 
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Lampiran 31 

 

 

 

 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN  

SEKOLAH DASAR NEGERI MARGADANA 7 

Alamat: Jl. Buya Hamka Gg. Gurami II No. 13 Margadana Tegal 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Tri Lestari Andriyani 

Jabatan  : Guru Kelas II 

Institusi  : SD Negeri Margadana 7 Kota Tegal 

 

Adalah teman sejawat (observer) yang akan membantu dalam pelaksanaan 

penelitian yang akan dilaksanakan oleh : 

 

Nama   : Asri Prasasti 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

Institusi  : Universitas Negeri Semarang 

 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

        Tegal, 13 April 2013 

       

Guru Kelas II       Mahasiswa 

 

 

  Tri Lestari Andriyani                    Asri Prasasti 

NIP 19720701 200903 2 001                  NIM 140149136
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Contoh Penerapan Media Karsunaga 
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Lampiran 33 

DOKUMENTASI PEMBELAJARAN 

 

 
Gambar 1 Guru membuka pelajaran 

 
Gambar 2 Siswa aktif selama pembelajaran 



207 
 

 

 
Gambar 3 Penerapan media Karsunaga 

 

 
Gambar4 Guru membimbing siswa dalam permainan Karsunaga 
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Gambar5 Guru membagikan soal tes formatif 

 

 
Gambar 6 Observer/ teman sejawat 
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Gambar 7 Siswa mengerjakan tes formatif 

 
Gambar 8 Guru membimbing siswa mengerjakan soal 
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