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Kompetensi tentang seni grafis harus disajikan pada siswa SD khususnya pada 

siswa kelas II, sehingga siswa tidak hanya memperoleh pengalaman berekspresi tentang 

gambar atau lukis saja, namun mereka juga dibekali dengan pengalaman berkarya grafis. 

Melakukan kegiatan mencetak di SD dapat juga dilakukan dengan teknik sederhana, 

yakni menggunakan alat dan bahan sederhana, murah, aman, dapat diperoleh dari 

lingkungan, dikenal serta digemari siswa SD. Permasalahan dalam penelitian ini, 

bagaimana pelaksanaan dan hasil berkreasi seni grafis dengan memanfaatkan penampang 

tumbuhan bagi siswa kelas II SD Negeri Mindaka 02 Kabupaten Tegal. Faktor apa yang 

menjadi pendukung dan penghambat dalam berkreasi seni grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan bagi siswa kelas II SD Negeri Mindaka 02 Kabupaten Tegal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan pelaksanaan dan hasil karya 

dalam berkreasi seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan bagi siswa kelas 

II SD Negeri Mindaka 02 Kabupaten Tegal. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sasaran penelitian 

ini meliputi pelaksanaan pembelajaran berkreasi seni grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan di SD Negeri Mindaka 02 Kabupaten Tegal, hasil karya siswa 

kelas II SD Negeri Mindaka 02 dalam pembelajaran berkreasi seni grafis dengan 

memanfaatkan penampang tumbuhan; (3) faktor pendukung dan penghambat proses 

pembelajaran berkreasi seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan.  Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis 

melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran seni grafis  

dengan memanfaatkan penampang tumbuhan di SD Negeri Mindaka 02 dilakukan 

melalui tiga tahapan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran. Hasil karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

menunjukkan bahwa persentase karya dengan kategori baik 8 siswa, 18 siswa kategori 

cukup dan 14 siswa kategori kurang. Faktor pendukungnya meliputi, lingkungan sekitar 

sekolah yang memiliki tingkat kesuburan yang cukup baik dalam keanekaragaman 

penampang tumbuhan, adanya perhatian dari pimpinan sekolah terhadap kesenian. 

Salah satu dari faktor penghambatnya ialah kurangnya dorongan dari orang tua 

siswa terhadap seni rupa. 
Saran peneliti yang dapat diberikan adalah: (1) guru perlu lebih dapat 

memanfaatkan waktu pembelajaran dengan mengorganisasikan strategi dan metode 

pembelajaran secara baik, (2) guru perlu menambah materi pembelajaran yang dapat 

diambil dari berbagai sumber seperti buku-buku grafis, buku pelajaran, internet, makalah, 

majalah, koran, dan hasil penelitian serta pengadaan buku paket seni budaya dan 

keterampilan bagi siswa, sehingga siswa dapat belajar sendiri, (3) guru perlu membagi 

jam pembelajaran seni rupa agar sesuai dengan kurikulum yang ada, (4) guru perlu 

memberikan pelajaran seni grafis yang seimbang  antara ranah apresiasi dan kreasi agar 

terciptanya tujuan dari pembelajaran seni grafis tersebut, (5) guru perlu memberikan 

materi tentang teknik seni grafis yang lain seperti kolase. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Seni berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Hubungan antara seni 

dengan kehidupan manusia terwujud dalam suasana yang menyenangkan 

(Kamaril 2006: 5). Dalam melakukan aktivitas seni segala perasaan, pikiran, 

imajinasi dan keinginan-keinginan dapat diungkapkan secara bebas. Melalui 

aktivitas seni yang menyenangkan ini, tanpa disadari berbagai kemampuan anak 

terolah dan berkembang secara optimal. Hal tersebut dapat disalurkan melalui 

pembelajaran seni.  

Pembelajaran merupakan salah satu subsistem pendidikan, khususnya pada 

pendidikan formal. Kegiatan pembelajaran merupakan sebuah proses, dan pada 

kegiatan ini diperlukan kesinambungan, sehingga keberhasilannya dapat 

diketahui. Kesinambungan dalam pembelajaran memiliki maksud bahwa proses 

pembelajaran adalah sesuatu yang berkelanjutan baik itu dengan jenjang 

pendidikan yang ada di atasnya maupun kesesuaian dengan silabus atau program 

lain yang sejenis. 

Pembelajaran seni budaya dan keterampilan khususnya seni rupa sudah 

menjadi program pendidikan di sekolah dasar. Dasar dan sasaran pengajaran 

melalui kegiatan seni rupa adalah membantu siswa untuk dapat mengungkapkan 

gagasan, sikap, perasaan, nilai, dan imajinasi menuju perkembangan pribadinya. 

Tujuan pendidikan atau pembelajaran seni budaya dan keterampilan 
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dirumuskan sebagai kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Kompetensi 

dirumuskan sebagai kemampuan untuk bertindak secara cerdas dan 

bertanggung jawab. 

Secara umum tujuan pendidikan seni budaya dan keterampilan adalah 

memberikan pengalaman estetik kepada siswa dengan harapan dapat menjadikan 

bekal yang berarti bagi siswa dalam menjawab tantangan bagi hidupnya sebagai 

insan pribadi maupun kelompok masyarakat. Dalam kegiatan apresiasi, 

pengalaman estetis siswa dikembangkan melalui pengamatan, penghayatan, dan 

penghargaan; sedangkan dalam kegiatan kreasi, melalui kemampuan 

memanfaatkan berbagai media seni (Syafi’i 2006: 12). 

Seni rupa merupakan salah satu bagian dari mata pelajaran seni budaya 

dan keterampilan yang diterapkan di sekolah dengan tujuan mengapresiasikan 

karya seni rupa dan mengekspresikannya melalui karya-karya yang dihasilkan dari 

pengembangan kemampuan dasar dan kreativitas rupa. Pelaksanaan pembelajaran 

seni rupa di sekolah dapat dipraktikkan melalui aspek-aspek penilaian khusus, 

yaitu apresiasi dan kreasi. 

Tidak cukup berhenti sampai pada pengembangan kemampuan dasar dan 

kreativitas rupa, peran positif dari kegiatan berkarya seni adalah melatih anak 

didik untuk kreatif mengembangkan daya imajinasi, serta melatih keterampilan 

teknis dalam menyiasati atau menggunakan alat dan bahan yang diperlukan dalam 

menyelesaikan persoalan yang dihadapi (Triyanto 1993: 5). Berdasarkan 

pernyataan tersebut, diketahui bahwa selain dapat menjadi media berekspresi, 

kegiatan berkarya seni rupa juga dapat melatih kemampuan dan keterampilan 
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siswa dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Guna mencapai peran 

tersebut, kegiatan kreasi atau berkarya seni dalam pembelajaran seni rupa dapat 

dilaksanakan melalui materi pembelajaran yang bersifat praktik antara lain 

melukis, membentuk, dan mencetak (Sunaryo 1998:2). 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa 

kompetensi dasar mengekspresikan diri melalui karya seni grafis pada 

kenyataannya kurang diperhatikan dalam pembelajaran seni budaya dan 

keterampilan di SD Negeri Mindaka 02. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu 

Muawanah selaku guru kelas dua, bahwa dalam pelaksanaaan pembelajaran seni 

grafis memerlukan media yang mahal dan beragam seperti misalnya; pisau/cutter, 

stempel/klise, pewarna, bantalan cap, serta kurangnya memerlukan waktu yang 

lama dalam proses pengerjaannya, sehingga seringkali siswa hanya diberikan 

materi dan tugas praktik untuk menggambar dan melukis saja. 

Sebenarnya pembelajaran seni grafis perlu diberikan pada siswa sekolah 

dasar, karena kegiatan berkarya seni grafis juga penting dalam membangun 

kreatifitas rupa siswa dalam menyalurkan ide dan imajinasi siswa yang memiliki 

pengalaman berkarya yang jujur dan berangkat dari dalam dirinya. Sehingga 

siswa tidak hanya mampu mencakup tentang pengetahuan dan keterampilan seni 

rupa saja, namun siswa juga dapat dilatih ekspresitifitas alaminya dalam 

menghasilkan karya seni rupa berupa cetak-mencetak. 

Kompetensi tentang seni grafis disajikan pada siswa SD khususnya pada 

siswa kelas II, karena selain tercantum pada kurikulum juga kelas II SD dirasa 

sudah memliki kesiapan yang baik dalam berkarya seni grafis, sehingga siswa 
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tidak hanya memperoleh pengalaman berekspresi tentang gambar atau lukis saja, 

namun mereka juga dibekali dengan pengalaman berkarya grafis. 

Melakukan kegiatan mencetak di SD dapat dilakukan dengan teknik 

sederhana, yakni menggunakan alat dan bahan sederhana, murah, aman, dapat 

diperoleh dari lingkungan, dikenal serta digemari siswa SD yakni dengan 

memanfaatkan penampang alami tumbuhan. Penampang alami tumbuhan dalam 

kenyataannya kurang diperhatikan oleh masyarakat, sebenarnya penampang alami 

dapat dimanfaatkan dalam berkarya seni, dengan memanfaatkan lingkungan 

sekitar dapat pula dihasilkan sebuah karya yang indah dan memiliki nilai estetik,  

salah satunya yakni karya seni grafis. Pada intinya, semua materi pembelajaran 

harus diajarkan oleh guru agar siswa mendapatkan apa yang menjadi hak siswa 

dalam pembelajaran seni rupa, sehingga siswa menjadi mengerti tentang 

pengetahuan atau pemahaman seni, dan pengalaman kreatif. 

Seni grafis merupakan teknik dalam berkarya seni dengan cara 

mengecapkan klise/penampang pada bidang datar. Karya seni rupa anak sekitar 

usia 5 – 9 tahun, umumnya memiliki daya imajinasi dan fantasi yang tergolong 

cukup baik, mereka berkarya dengan suasana hati atau emosinya, serta karyanya 

juga dapat dikatakan bersifat ekspresif dan dinamis. Dikatakan bersifat ekspresif 

karena karya rupa mereka umumnya merupakan suatu ungkapan yang kuat, jujur, 

langsung dan berangkat dari dalam dirinya. Hal ini dapat terlihat dari siswa kelas 

II yang memiliki kesiapan untuk berkarya seni grafis, dan juga memiliki keaktifan 

dalam kesempatan bergerak, bereksperimen, berlomba dan berkomunikasi. 
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Berdasarkan paparan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai berkreasi seni grafis dengan memanfaatkan penampang alami tumbuhan 

bagi siswa kelas II SD Negeri Mindaka 02 Kabupaten Tegal. Pemilihan SD 

Negeri Mindaka 02 sebagai subjek penelitian, karena sekolah ini dapat dijadikan 

percontohan bagi sekolah lain, yang dijadikan sebagai acuan dalam peningkatan 

mutu sekolah, Selain itu juga lingkungan sekitar sekolah yang memiliki tingkat 

kesuburan yang cukup baik dalam keanekaragaman penampang alami tumbuhan 

yang mendukung untuk dilakukannya penelitian ini. 

Dalam penelitian ini peneliti berkolaborasi dengan guru kelas II SD Negeri 

Mindaka 02 dalam upaya pembelajaran berkreasi seni grafis dengan 

memanfaatkan penampang tumbuhan. Peneliti mengambil langkah berkolaborasi 

dengan guru, dengan alasan karena guru mempunyai peranan penting dalam 

mengelola kelas, mengetahui keadaan dan kondisi siswa, sehingga diharapkan 

dapat membantu kelancaran kegiatan penelitian. 

Berdasarkan acuan tersebut, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian 

tentang pembelajaran seni grafis. Khususnya peneliti menulis judul Berkreasi Seni 

Grafis dengan Memanfaatkan Penampang Tumbuhan bagi Siswa Kelas II SD 

Negeri Mindaka 02 Kabupaten Tegal. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dikaji dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut. 

1.2.1 Bagaimana pelaksanaan berkreasi seni grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan bagi siswa kelas II SD Negeri Mindaka 02 

Kabupaten Tegal? 

1.2.2 Bagaimana hasil karya siswa dalam berkreasi seni grafis dengan 

memanfaatkan penampang tumbuhan bagi siswa kelas II SD Negeri 

Mindaka 02 Kabupaten Tegal? 

1.2.3 Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam berkreasi seni 

grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan bagi siswa kelas II SD 

Negeri Mindaka 02 Kabupaten Tegal? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.3.1  Menjelaskan pelaksanaan dalam berkreasi seni grafis dengan 

memanfaatkan penampang tumbuhan bagi siswa kelas II SD Negeri 

Mindaka 02 Kabupaten Tegal. 

1.3.2 Menjelaskan hasil karya siswa dalam berkreasi seni grafis dengan 

memanfaatkan penampang tumbuhan bagi siswa kelas II SD Negeri 

Mindaka 02 Kabupaten Tegal. 
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1.3.3 Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam berkreasi seni 

grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan bagi siswa kelas II SD 

Negeri Mindaka 02 Kabupaten Tegal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilaksanakan dalam Berkreasi Seni Grafis dengan 

Memanfaatkan Penampang Tumbuhan bagi Siswa Kelas II SD Negeri Mindaka 

02 Kabupaten Tegal, ialah sebagai berikut. 

1.4.1 Bagi Guru mata pelajaran seni rupa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

refleksi sekaligus masukan bagi pelaksanaan berkreasi seni grafis pada 

tahun ajaran berikutnya. 

1.4.2 Bagi Sekolah, sebagai masukan untuk memperbaiki proses pembelajaran 

dalam rangka peningkatan mutu sekolah, terutama dalam pendidikan seni 

rupa. 

1.4.3 Bagi para peneliti, dapat dijadikan wacana maupun bahan kajian bagi 

penelitian dan pengembangan pembelajaran serupa. 

1.4.4 Menambah referensi perpustakaan dan bagi pembaca terutama guru, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Setelah penelitian ini dilakukan, hasilnya akan disusun secara sistematis. 

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu: 

1. Bab 1  Pendahuluan 

2. Bab 2  Landasan Teori 
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3. Bab 3  Metode Penelitian 

4. Bab 4  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

5. Bab 5  Penutup 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari : a) latar belakang 

yang berisi uraian tentang pentingnya penelitian ini dilakukan, permasalahan, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab kedua adalah landasan teori, yang 

berisi landasan secara teoritis tentang varibel yang ada pada penelitian ini. 

Landasan teori ini diperoleh dari sumber pustaka berupa buku-buku literatur, 

internet, maupun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan 

penelitian ini. Bab ketiga adalah metode penalitian yang berisi: a) pendekatan 

penelitian, b) subjek penelitian, c) variabel penelitian, d) instrumen penelitian, e) 

teknik pengumpulan data, dan f) teknik analisis data. Bab keempat berisi hasil 

penelitian dan pembahasan. Bab lima berisi simpulan dan saran, yang merupakan 

inti sari dari penelitian yang telah dilakukan dan masukan dari peneliti agar bisa 

dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya. 

  



 

9 
 

BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang di dalamnya terdapat proses 

mengajar, membimbing, melatih, memberi contoh, dan atau mengatur serta 

memfasilitasi berbagai hal kepada peserta didik agar bisa belajar sehingga tercapai 

tujuan pendidikan. Pembelajaran juga diartikan sebagai usaha sistematis yang 

memungkinkan terciptanya pendidikan. 

Pembelajaran menurut aliran behavioristik dalam Sugandi (2007: 34) 

adalah upaya membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan, agar terjadi hubungan lingkungan dengan tingkah laku si belajar, 

karena itu juga disebut pembelajaran perilaku. Dalam pembelajaran perilaku tidak 

lepas dari prinsip bahwa perilaku berubah menurut konsekuensi-konsekuensi 

langsung. Konsekuensi itu bisa menyenangkan dan bisa juga tidak 

menyenangkan. Konsekuensi yang tidak menyenangkan contohnya adalah 

pemberian hukuman (punishment) dan konsekuensi yang menyenangkan adalah 

pemberian hadiah (reward). Pembelajaran yang menyenangkan akan memperkuat 

perilaku, sebaliknya pembelajaran yang kurang menyenangkan akan 

memperlemah perilaku. 

Konsep tentang pembelajaran diutarakan oleh banyak ahli, dari Wikipedia 

(www.wikipedia.com) konsep pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan 

http://www.wikipedia.com/
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yang diberikan agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

Sejalan dengan pengertian di atas, Sugandi (2007:09) menambahkan 

bahwa dalam pembelajaran terjalin usaha guru untuk membentuk tingkah laku 

yang diinginkan berupa penyediaan lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus 

dengan tingkah laku siswa, cara guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berfikir agar memahami apa yang dipelajari, serta pemberian kebebasan 

kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai 

dengan minat dan kemampuannya. 

Pembelajaran menekankan pada kegiatan di sekolah, sehingga secara 

umum pembelajaran tersebut digambarkan sebagai kesatuan sub-sub sistem yang 

membentuk satu sistem utuh. Dalam prosesnya, sistem pembelajaran itu 

merupakan interaksi, fungsional antara sub sistem seperti kurikulum, kesiswaan, 

tenaga kependidikan, perpustakaan dan sebagainya (Sugandi 2007: 20).  

Menurut Ismiyanto (2009:1) belajar adalah mengalami, artinya dalam 

belajar murid menggunakan atau mengubah lingkungan tertentu dan anak belajar 

mengenai lingkungan tersebut melalui akibat tindakannya; tidak hanya sekadar 

berhubungan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, dapat ditegaskan 

lingkungan sangat mempengaruhi hasil belajar murid, selain belajar dari akibat 

tindakannya murid juga belajar dari berbagai hal di dalam lingkungan tersebut. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang dilakukan secara 
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terprogram. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat 

unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu 

adanya perubahan tingkah laku. 

 

2.1.2 Komponen Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran tidak lepas dari kegiatan belajar dan mengajar. 

Belajar diartikan sebagai usaha untuk merubah tingkah laku. Belajar adalah suatu 

proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, 

baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Mengajar adalah usaha 

untuk menciptakan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses 

belajar itu secara optimal. Sistem lingkungan ini terdiri atas beberapa komponen 

yang saling berinteraksi dalam menciptakan proses belajar yang terarah pada 

tujuan tertentu. 

Menurut Ismiyanto (2009:19-28) komponen pembelajaran meliputi 

beberapa unsur sebagai berikut : 

 

2.1.2.1 Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran disebut sasaran belajar. Merupakan komponen utama 

dan paling awal harus dirumuskan oleh guru dalam merancang pembelajaran.  

Tujuan pembelajaran merupakan rumusan perilaku yang harus ditetapkan 

sebelumnya agar tampak pada diri siswa sebagai akibat dari perbuatan belajar 

yang telah dilakukan. 
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2.1.2.2 Guru 

Guru adalah orang profesional yang melakukan penyelanggaraan mengajar 

dalam suatu pembelajaran di sekolah, guru menempati posisi kunci dan strategis 

dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan untuk 

mengarahkan siswa agar dapat mencapai tujuan secara optimal. Dapat 

disimpulkan bahwa guru adalah fasilitator dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran, atau sebagai penyalur materi yang akan disampaikan atau diberikan 

pada siswa, agar siswa mengetahui pesan yang terkandung dalam materi 

pembelajaran. 

 

2.1.2.3 Siswa 

Siswa adalah semua individu yang menjadi peserta dalam suatu lingkup 

pembelajaran. Siswa merupakan penerima materi yang disampaikan melalui guru 

untuk dijadikan sebagai bagian dari komponen dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

 

2.1.2.4 Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah sesuatu yang harus diolah dan disajikan oleh guru yang 

selanjutnya dipahami oleh murid dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran 

yang diharapkan. Bahan ajar merupakan komponen yang berperan sebagai menu 

dalam penyampaian materi yang akan dijadikan pedoman oleh guru. 

 

2.1.2.5 Pendekatan, Strategi dan Metode 

Pendekatan, strategi dan metode pembelajaran adalah rencana dan cara 

yang dilakukan oleh guru untuk membantu mewujudkan interaksi komunikatif 
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dalam kegiatan belajar mengajar. Pemahaman guru terhadap pendekatan 

pembelajaran akan dapat membantunya menetapkan pilihan strategi pembelajaran, 

selanjutnya strategi pembelajaran akan dapat memberikan gambaran tentang 

bagaimana bentuk interaksi belajar mengajar yang diharapkan oleh guru dan dapat 

digunakan oleh guru dalam memilih serta menetapkan metode pembelajaran  atau 

merancang kegiatan belajar mengajar. Jadi, pada intinya pendekatan, strategi dan 

metode merupakan rancangan guru dalam bentuk penguatan yang telah dirancang 

sebelum proses pembelajaran berlangsung. 

 

2.1.2.6 Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber dan media pembelajaran adalah pendukung kegiatan belajar 

mengajar, sumber belajar dapat digunakan oleh guru untuk membantu 

mengembangkan bahan ajar dan bagi murid sebagai media belajar serta 

pengayaan hasil belajar. Media belajar kedudukannya sebagai media belajar yang 

diharapkan dapat meningkatkan pengalaman belajar murid kearah yang lebih 

konkret dan bermakna bagi murid. 

 

2.1.2.7 Evaluasi Hasil Pembelajaran 

Evaluasi adalah suatu usaha yang dilakukan sebelum atau setelah 

berlangsungnya suatu kegiatan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan 

kegiatan tersebut. Evaluasi sebaiknya dilakukan dua kali, yang pertama pretest 

(sebelum pelaksanaan pembelajaran) dengan tujuan mengetahui kemampuan awal 

murid berkenaan dengan pembelajaran, dan yang kedua dilakukan post test 

(sesudah pelaksanaan pembelajaran) dengan tujuan mengetahui gambaran 
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kemampuan murid setelah mengikuti pembelajaran. Dengan cara membandingkan 

hasil tes awal dengan akhir, maka guru akan mengetahui efektivitas pembelajaran 

yang telah dilakukan untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan perlu 

diadakan remidial (perbaikan) bagi para murid atau program pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran harus memperhatikan komponen-komponen yang sudah tertulis di 

atas, karena masing-masing komponen saling mempengaruhi satu sama lain dalam 

membantu terciptanya pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. 

2.2 Pembelajaran Seni Rupa 

Pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang telah dirancang 

guna memudahkan siswa dalam proses belajar. Demikian juga dalam dunia 

pendidikan seni rupa. Menurut Linderman dan Linderman dalam Syafii (2006:12) 

bahwa “pendidikan seni rupa sebagai pendidikan estetis dapat dilakukan dengan 

jalan memberikan pengalaman perseptual, kultural, dan artistik”. Dalam belajar 

artistik terdapat tiga aspek utama yakni kemampuan produktif, kritis, dan kultural 

(Eisner dalam Syafii 2006:12). Bila ditinjau dari pendapat di atas maka secara 

ideal lingkup pendidikan seni rupa di sekolah meliputi aspek pemahaman, 

apresiasi seni, dan pengalaman kreatif. 

Pengalaman yang berkaitan dengan aspek pemahaman atau pengetahuan 

ini misalnya tentang karakteristik suatu karya seni yang berbeda-beda. 

Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui deskripsi konseptual dan melalui sejarah 

seni rupa. Lingkup pengalaman apresiasi seni berkaitan dengan tanggapan siswa 

atas karya siswa yang lain atau terhadap karya seniman. Kegiatan ini tidak hanya 
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melalui pembelajaran pameran, tetapi juga dapat melalui media lain seperti 

televisi dan video. Pengalaman kreatif berkaitan dengan pembelajaran pembuatan 

suatu karya seni rupa secara langsung. Siswa diharapkan mampu menemukan ide-

ide baru selama proses pengalaman kreatif. 

Ismiyanto (2009:3) menyatakan bahwa “dalam konteks pembelajaran 

seni rupa, hendaknya benar-benar diperhatikan perbedaan setiap individu, karena 

setiap individu berbeda-beda dalam mengekspresikan feeling dan emotions”. 

Dalam pembelajaran seni rupa harus diperhatikan tahap perkembangan anak. 

Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik anak 

merupakan salah satu komponen dalam pembelajaran seni rupa. Komponen-

komponen tersebut seperti yang dijelaskan dalam Syafii (2006) yaitu: siswa, guru, 

lingkungan, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, dan 

evaluasi pembelajaran. Pembelajaran seni rupa sebagai suatu sistem terdiri dari 

komponen-komponen yang saling berkaitan.  

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ismiyanto (2009:4) dalam 

pembelajaran seni rupa agar tercipta belajar kreatif hendaknya memperhatikan 

berbagai hal sebagai berikut: (1) tujuan pembelajaran seni rupa; (2) karakteristik 

anak; (3) sumber dan media pembelajaran; (4) strategi dan metode pembelajaran; 

(5) bahan ajar seni rupa; (6) bentuk dan alat evaluasi pembelajaran seni rupa; dan 

(7) situasi lingkungan belajarnya. 

Secara garis besar pembelajaran seni rupa seperti pembelajaran pada 

umumnya meliputi tiga tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Berikut ini penjelasan mengenai tiga tahapan tersebut: 
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2.2.1 Perencanaan Pembelajaran Seni Rupa 

Gunningham dalam Uno (2010:2) mengemukakan bahwa perencanaan 

adalah suatu kegiatan menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta-fakta, 

imajinasi-imajinasi, dan asumsi-asumsi untuk masa depan yang akan datang 

dengan tujuan untuk memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, 

urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat 

diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Menurut Uno (2010:4), 

perencanaan dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk membuat suatu kegiatan 

dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah antisipatif guna 

memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan rancangan yang 

dibuat berdasarkan fakta-fakta di lapangan dengan mempertimbangkan berbagai 

hal yang mendukung dan mungkin yang akan menghambat dalam mencapai 

tujuan tertentu sehingga dengan rancangan tersebut diharapkan suatu kegiatan 

dapat berjalan efektif. 

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana 

pembelajaran seni rupa seperti yang dijelaskan dalam Ismiyanto (2009:11), yakni: 

(1) Aspek kurikulum; (2) Aspek kedudukan guru; (3) Aspek kedudukan murid; 

dan (4) Aspek lingkungan belajar. 

 

1. Aspek kurikulum 

Kurikulum sebagai alat pendidikan disusun dan dikembangkan bagi 

kepentingan peserta didik dan sekaligus merupakan panduan bagi guru dalam 
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merencanakan pembelajaran. Ketika guru merancang pembelajaran dapat serta-

merta mempertimbangkan determinan-determinan psikologis, sosiologis, dan 

IPTEKS yang berkembang di sekolah masing-masing. 

Berdasarkan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD), guru 

dapat memilih, menetapkan, dan mengembangkan bahan ajar. Selanjutnya hasil 

pengembangan dan pengorganisasian bahan ajar dapat dijadikan pedoman bagi 

perumusan tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian hasil belajar, pemilihan 

dan penetapan metode berikut kegiatan belajar mengajar, penyusunan alat 

evaluasi, pemilihan media pembelajaran, penetapan waktu belajar mengajar, 

sampai pada penetapan biaya yang dibutuhkan.  

 

2. Aspek kedudukan guru 

Guru merupakan salah satu unsur dalam pembelajaran yang harus 

berperan aktif, bekerja secara profesional sesuai dengan tuntutan dan 

perkembangan masyarakat. Sebagai perencana pembelajaran, guru berkewajiban 

mengkaji kurikulum yang dijadikan panduan. Dalam artian guru harus melakukan 

telaah kritis terhadap kurikulum, untuk selanjutnya mengidentifikasi pengalaman-

pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat maturitas siswa, kemudian 

merumuskan dan mengembangkan bahan ajar.  

 

3. Aspek kedudukan murid 

Penyusunan skenario pembelajaran, keluasan dan kedalaman bahan ajar 

serta aktivitas belajar hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan 

perkembangan anak agar bahan ajar dan cara belajar sesuai dengan kondisi anak. 
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4. Aspek lingkungan belajar 

Pembelajaran dalam konteks pendidikan formal dilaksanakan di sekolah, 

maka dalam hal ini yang dimaksudkan lingkungan belajar adalah sekolah dengan 

iklim dan sarana-prasarana yang diasumsikan mewarnai kegiatan pembelajaran. 

Mulai dari bangunan gedung sekolah, lingkungan alam, dan sosial-budaya 

sekolah, media pembelajaran, dan sarana-prasarana lainnya.  

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

penyusunan rencana pemahaman mengenai aspek-aspek dalam pembelajaran, 

dapat membantu guru ketika menyusun rencana pembelajaran. Guru tidak boleh 

mengabaikan salah satu dari beberapa hal tersebut termasuk juga pemahaman 

terhadap komponen-komponen pembelajaran.  

Komponen pembelajaran merupakan susunan perangkat yang terdapat 

dalam suatu pembelajaran, yang mana digunakan untuk proses belajar yang 

terarah pada tujuan tertentu. Tujuan pembelajaran atau disebut pula sasaran 

belajar, merupakan komponen utama dan paling awal yang harus dirumuskan oleh 

guru dalam merencanakan pembelajaran (Ismiyanto 2009:19). Rumusan tujuan 

pembelajaran yang dibuat diharapkan dapat menggambarkan perilaku hasil belajar 

siswa setelah mengikuti kegiatan belajar-mengajar. 

Perumusan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum yang 

berlaku. Dalam KTSP terdapat Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) yang menjadi dasar dalam perumusan tujuan pembelajaran dan indikator 

pencapaian hasil belajar. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut harus terukur 
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sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemilihan bahan ajar, pemilihan media 

pembelajaran, perumusan KBM, dan penyusunan alat evaluasi. 

Bahan ajar (Ismiyanto 2009:21) adalah “sesuatu yang harus diolah dan 

disajikan oleh guru yang selanjutnya agar dipahami oleh murid, dalam rangka 

pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan”. Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam menetapkan bahan ajar, yaitu: (1) dapat menunjang 

tercapainya tujuan pembelajaran, (2) disesuaikan dengan tingkat maturitas murid, 

(3) bahan ajar terorganisasi secara sistematis, dan (4) bahan ajar sebaiknya 

mengandung hal-hal yang bersifat faktual maupun konseptual. 

Dengan demikian, pemahaman mengenai aspek-aspek dalam 

perencanaan pembelajaran dan pemahaman mengenai komponen-komponen 

pembelajaran sangat penting untuk diperhatikan. Perencanaan pembelajaran yang 

baik dan sistematis diharapkan dapat mengefektifkan KBM. 

 

2.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran Seni Rupa 

Pelaksanaan pembelajaran dapat dikatakan berjalan efektif jika tujuan 

pembelajaran tercapai. Namun, berbagai hal yang tidak diduga kerap terjadi 

selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dalam rangka menyusun dan 

mengembangkan kegiatan belajar mengajar (KBM), penting dipahami terlebih 

dahulu tentang pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran (Ismiyanto 

2009:20). 

Berdasarkan pemahaman guru terhadap pilihan pendekatan, strategi, dan 

metode pembelajaran tersebut, akan membantu menetapkan kegiatan belajar 
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mengajar sebagaimana yang diharapkan dapat mencapai sasaran belajar secara 

efektif dan optimal. 

 

2.2.2.1 Pendekatan dan Strategi Pembelajaran 

Secara garis besar ada 2 (dua) pendekatan pembelajaran, yaitu 

pendekatan ekspositorik dan pendekatan heuristik. Pendekatan ekspositorik 

merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan dominasi guru dalam 

kegiatan pembelajaran. Sementara pendekatan heuristik atau pendekatan 

humanistis merupakan pendekatan pembelajaran yang memposisikan anak 

sebagai pusat kegiatan. 

Pendekatan-pendekatan tersebut melahirkan strategi-strategi 

pembelajaran. Seperti yang dijelaskan di atas, strategi merupakan salah satu 

komponen dalam pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya untuk mencapai 

sasaran pembelajaran. Menurut Uno (2010:80) menyatakan pula ada tiga jenis 

strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni: (1) strategi pengorganisasian 

pembelajaran, (2) strategi penyampaian pembelajaran, dan (3) strategi 

pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan menekankan pada penjadwalan 

penggunaan setiap komponen strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian 

pengajaran, termasuk pula pembuatan catatan tentang kemajuan belajar siswa. 

Pemilihan strategi akan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana 

bentuk interaksi belajar-mengajar yang diharapkan oleh guru, memilih dan 

menetapkan metode pembelajaran dan merancang kegiatan belajar mengajar. 
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2.2.2.2 Metode Pembelajaran 

Pemilihan metode selain harus relevan dengan pilihan strategi, juga perlu 

dipertimbangkan dan disesuaikan dengan sasaran belajar, ketersediaan waktu, 

sarana-prasarana pembelajaran dan sebagainya. Metode yang dipilih diharapkan 

mampu membantu mewujudkan interaksi komunikatif dalam kegiatan belajar 

mengajar. Kesesuaian metode pembelajaran dengan sasaran belajar dapat 

diidentifikasi dari terpenuhinya pencapaian indikator keberhasilan. Kesesuaian 

metode dengan waktu dan sarana-prasarana yang tersedia juga patut 

dipertimbangkan oleh guru. 

 

2.2.2.3 Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

Setelah guru memilih pendekatan, strategi, dan metode kemudian guru 

perlu merancang kegiatan belajar mengajar (KBM), yaitu kegiatan-kegiatan yang 

akan dilakukan oleh guru dan murid. Kegiatan guru dan murid dalam 

pembelajaran dirumuskan secara spesifik dan jelas, sehingga dapat 

menggambarkan interaksi guru-murid, murid-murid, murid-guru-lingkungan 

sesuai dengan konsep belajar dan menggambarkan pengalokasian waktu. 

 

2.2.2.4 Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber dan media pembelajaran merupakan pendukung kegiatan belajar 

mengajar. Sumber belajar dapat digunakan oleh guru untuk membantu 

mengembangkan bahan ajar dan bagi murid sebagai media belajar dan pengayaan 

hasil belajar (Ismiyanto 2009:24). Sumber belajar bukan hanya berupa buku, 

namun dapat juga berupa manusia, lingkungan, benda, tumbuhan, dan sebagainya.  
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Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan informasi dan dapat memperjelas materi atau mencapai tujuan 

pembelajaran, memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar, serta 

dapat menimbulkan motivasi belajar siswa (Iswidayati 2010:1). Berdasarkan 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang berguna untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran 

kepada siswa sehingga dapat memperlancar proses belajar, memotivasi siswa dan 

meningkatkan hasil belajar. 

 

2.2.3 Evaluasi Pembelajaran Seni Rupa 

Menurut Syafii (2010:3) evaluasi merupakan “kegiatan atau proses yang 

sistematik untuk menentukan nilai bagi siswa yang telah mengalami proses 

pembelajaran”. Evaluasi merupakan salah satu komponen proses pembelajaran. 

Fungsi utamanya seperti yang dijelaskan dalam Soehardjo (2011:313) adalah 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran.  

Evaluasi hasil pembelajaran sebaiknya dilakukan dua kali, yaitu sebelum 

dan sesudah pelaksanaan pembelajaran (Ismiyanto 2009:25). Evaluasi sebelum 

pelaksanaan pembelajaran (pretest) bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal 

murid berkenaan dengan materi pembelajaran, sehingga hasil evaluasi awal ini 

dapat dijadikan bahan pertimbangan guru dalam menetapkan cara penyampaian, 

mengidentifikasi isi pembelajaran yang masih perlu atau tidak perlu diberi 

penekanan khusus. 

Guru dalam melaksanakan evaluasi, khususnya dalam pengumpulan data, 

dapat menggunakan berbagai instrumen, yang pada dasarnya digolongkan ke 
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dalam dua golongan besar, yakni tes dan non tes (Syafii 2010:17). Salah satu jenis 

teknik tes adalah tes penilaian produk. Penilaian produk (Syafii 2010:32) adalah 

“penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk”. Penilaian 

produk meliputi tiga tahap penilaian, yaitu: (1) tahap persiapan, berkenaan dengan 

penilaian kemampuan siswa dalam merencanakan, mengembangkan ide, dan 

mendesain produk, (2) tahap pembuatan produk, berkenaan dengan penilaian 

kemampuan siswa dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik, 

dan (3) tahap penilaian produk, berkenaan dengan penilaian produk yang 

dihasilkan siswa sesuai kriteria yang ditetapkan. 

Kegiatan evaluasi akan menghasilkan data berupa biji (score) dan nilai 

(grade). Dalam Soehardjo (2011:313) dijelaskan bahwa tindakan evaluasi yang 

akan menghasilkan biji disebut pembijian (scoring) dan tindakan evaluasi yang 

akan menghasilkan nilai disebut penilaian (grading). Pembijian berfungsi untuk 

menentukan jenjang kuantitas kompetensi hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

Sedangkan penilaian berfungsi untuk menentukan jenjang kualitas kompetensi. 

Guna mendapatkan hasil evaluasi yang lebih obyektif maka digunakan 

teknik evaluasi gabungan dengan cara pembijian yang diikuti oleh penilaian. 

Teknik evaluasi gabungan tersebut dilakukan dengan cara konversi yakni 

pengubahan biji (score) menjadi nilai (grade). Hasil yang diperoleh dari 

pembijian berwujud simbol kuantitas yang berupa angka berubah menjadi simbol 

kualitas yang berupa huruf (A, B, C, D, dan E) atau menjadi pernyataan kualitas 

(Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, Sangat Kurang). 
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2.3 Pembelajaran Seni Grafis dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) Seni Budaya dan Keterampilan SD 

 

Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pendidikan seni 

terkemas dalam pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan yang meliputi: seni 

rupa, seni musik, seni tari, seni drama dan kerajinan. Sejalan dengan otonomi 

daerah, pemerintah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada 

tahun 2006 sebagai penyempurnaan dan pengembangan dari Kurikulum Berbasis 

Kompetensi yang dikeluarkan tahun 2004. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing 

satuan pendidikan (BSNP, 2006). 

Kompetensi mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan yang 

dikembangkan pada jenjang SD (Depdiknas dalam Sobandi, 2008: 28) meliputi:  

1. Kemampuan perseptual yaitu kepekaan inderawi terhadap rupa, gerak bunyi 

dan perpaduanya serta karya kerajinan dan teknologi. 

2. Pengetahuan yang mencakup pemahaman, analisis dan evaluasi. 

3. Apresiasi yang mencakup kepekaan rasa, estetika, kesesuaian fungsi dan 

bentuk, artistik serta memiliki sikap menghargai dan menghayati. 

4. Produksi mencakup kreativitas dalam berkarya dan berimajinasi. 

Sementara itu cakupan materi pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 adalah 

sebagai berikut:  
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1. Seni rupa, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam 

menghasilkan karya seni rupa berupa lukisan, patung ukiran, cetak-mencetak 

dan sebagainya. 

2. Seni musik, mencakup kemampuan menguasai olah vocal, memainkan alat 

musik, apresiasi karya musik. 

3. Seni  tari, mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh dengan dan 

tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap gerak tari. 

4. Seni drama, mencakup keterampilan pementasan dengan memadukan seni 

musik,  tari dan peran. 

5. Keterampilan, mencakup segala aspek kecakapan hidup (life skills) yang 

meliputi keterampilan personal, keterampilan sosial, keterampilan vokasional 

dan keterampilan akademik. 

Konsep kewenangan pengembangan kurikulum KTSP diserahkan hingga 

ke tingkat sekolah sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki 

sekolah. 

Dalam dunia pendidikan, kemampuan sering diarahkan kepada hasil 

belajar siswa yang diperoleh setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Kemampuan siswa didik dalam konteks kurikulum seperti yang dijelaskan dalam 

Permendiknas Nomor 22/2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar 

dan Menengah, berupa Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). 

Dalam pembelajaran seni budaya dan keterampilan khususnya berkreasi, 

kompetensi tersebut terdapat pada SK-KD kelas II SD berupa “Mengekspresikan 
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diri melalui karya seni rupa” dan dirumuskan lebih khusus “Mengekspresikan diri 

melalui karya seni grafis cetak tinggi.  

Berdasarkan SK-KD tersebut, siswa diharapkan memiliki kemampuan 

dalam hal mengekspresikan karya seni grafis cetak tinggi dengan metode 

sederhana dan mudah, yang termasuk dalam kegiatan cetak-mencetak. 

Harapannya, siswa mampu memahami dan menjelaskan karya grafis dengan 

menggunakan penampang tumbuhan yang dapat dengan mudah ditemui di 

lingkungan sekitar. Harapan lebih lanjut agar siswa memiliki pengalaman 

pembelajaran kreasi yang menyenangkan, dan kreativitas berupa kemampuan 

membuat karya yang berangkat dari dalam dirinya serta memiliki pesan edukatif 

dalam sebuah karya seni yang dibuatnya. 

Kebermaknaan seni grafis dengan menggunakan penampang tumbuhan 

pada siswa kelas II SD dalam konteks ini, agar siswa dapat mengenal tumbuhan-

tumbuhan di lingkungan sekitar yang dapat dijadikan media dalam berkarya dan 

siswa juga dapat memperoleh haknya dalam pembelajaran seni budaya dan 

keterampilan, yang salah satu materinya mencakup kegiatan cetak-mencetak. 

Selain sebagai kepekaan inderawi terhadap rupa, kegiatan cetak-mencetak dengan 

menggunakan penampang tumbuhan dapat membuat kreatifitas siswa lebih 

berkembang, dapat membuat teknik cetak yang bersifat ekspresif dan dinamis, 

serta pemilihan warna yang beragam juga dapat melatih siswa membuat karya 

seni rupa dengan ungkapan yang kuat, jujur, langsung dan berangkat dari dalam 

dirinya. Dengan demikian siswa dapat belajar seni grafis dengan menyenangkan. 
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2.4 Pengertian Seni 

Pengertian kata seni dalam istilah bahasa Inggris yaitu art, yang berakar 

pada kata latin ars, yang berarti: “keterampilan yang diperoleh melalui 

pengalaman belajar, pengamatan belajar dan proses belajar” 

(http://members.fortunecity.com/senirupa/id24.htm 24 mei 2012 14:15). 

Seni rupa adalah konsep atau nama untuk salah satu cabang seni yang 

bentuknya terdiri atas unsur-unsur rupa yaitu bidang, garis, bentuk, ruang, warna, 

dan tekstur. Unsur-unsur rupa tersebut tersusun menjadi satu dalam sebuah pola 

tertentu (Rondhi dan Sumartono 2002:13). 

Berdasarkan dimensinya, karya seni rupa dikelompokkan menjadi dua 

(Rondhi dan Sumartono 2002:13), yaitu: 

1. Karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki 

ukuran panjang dan lebar atau karya yang hanya bisa dilihat dari satu arah 

pandang. 

2. Karya seni rupa tiga dimensi adalah karya seni rupa yang mempunyai tiga 

ukuran yaitu panjang, lebar, dan tinggi atau karya yang mempunyai volume 

dan menempati suatu ruang. Contohnya patung, kriya, keramik, dan lain-lain. 

Berdasarkan fungsinya, seni rupa dapat dikelompokkan menjadi dua 

(Rondhi dan Sumartono 2002:13), yaitu: 

1. Seni murni adalah karya seni rupa yang dibuat semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan artistik. 

2. Seni terapan karya seni rupa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan praktis. 

http://members.fortunecity.com/senirupa/id24.htm%2024%20mei%202012%2014:15
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Seni grafis termasuk dalam jenis karya seni rupa dua dimensi, karena 

karya seni grafis hanya dapat dilihat dari arah depan. Selain itu, karya seni grafis 

hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Jika dilihat berdasarkan fungsinya, 

seni grafis dapat dikatakan sebagai seni murni dan seni terapan. Karya seni grafis 

dapat dibuat hanya untuk memenuhi kebutuhan artistik. Selain itu, karya seni 

grafis juga dapat dikatakan sebagai karya seni rupa terapan. Hal ini dapat dilihat 

dari pembuatan sablon pada kaos. Sablon ini mempunyai fungsi sebagai hiasan 

pada kaos agar menambah nilai artistik pada kaos. 

Karya seni grafis mempunyai karakteristik yang berbeda dari karya seni 

rupa yang lain. Karakteristik yang membedakan seni grafis dengan cabang seni 

lainnya adalah sifat produktifitasnya, artinya dapat menghasilkan sejumlah karya 

dengan menggunakan satu klise. Seni grafis mempunyai tujuan membuat karya 

lebih dari satu yang bersumber pada aslinya, untuk memenuhi kebutuhan yang 

berjumlah banyak. 

 

2.5 Seni Grafis sebagai Karya Seni Rupa 

Manusia yang hidup pada zaman prasejarah sesungguhnya telah mengenal 

kegiatan cetak mencetak yang dapat dikatakan sebagai kegiatan berkarya seni 

grafis cetak tinggi. Menurut Rokhmat (1997:39) kegiatan mencetak “seni grafis” 

sebenarnya telah dilakukan oleh manusia sejak zaman prasejarah, ini terbukti telah 

ditemukannya gambar tapak tangan yang terdapat di gua-gua kuno, antara lain di 

leang-leang Sulawesi selatan. 

Perkembangan sejarah seni grafis menurut Rokhmat (1997:39) berawal dari 

China pada abad VII yang dikatakan bahwa: 
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Di antara berbagai jenis seni grafis, cetak tinggi telah berkembang di China 

lebih kurang pada abad VII yang berupa wood block print dan proses 

mencetaknya secara manual. Sebagai contoh hasil karyanya antara lain 

berupa gambar pada halaman buku pertama buku Budist Bible yang dibuat 

pada tahun 868. Wood block print berkembang dari China melalui Korea 

sampai ke Jepang, dan di Jepang berkembang pesat sehingga melahirkan 

seniman grafis yang sangat terkenal. Kira-kira pada abad XV wood block 

print baru berkembang di Eropa. Teknik tersebut berkembang pesat di 

Jerman dan Itali. Nama-nama seniman yang terkenal di Jerman antara lain 

Albrecht Durer, Lucas Granach, Hans Holbien, dan di Itali antara lain 

Sandro, Botticelli, Andrea Mcntegna. Hasil karyanya banyak di jumpai 

berupa kartu permainan, ilustrasi dalam buku, dan gambar-gambar orang 

suci. Karya Albrecht Durer yang terkenal antara lain yang berjudul “The 

four Horsemen of the Apocalypse”. Dari Eropa berkembanglah wood block 

print ke negara lain seperti Indonesia. Kira-kira pada pertengahan abad XX, 

Indonesia baru mengenal dan mengembangkan seni grafis khususnya wood 

block print. Yang dimaksud wood block print adalah cukil kayu dengan 

menggunakan badan klise dari papan kayu. Namun pada masa sekarang 

perkembangan teknologi sangat membantu perkembangan cetak tinggi 

terutama dalam hal bahan, alat, dan teknik (medium). 

 

Dalam pengertian secara umum, seni grafis adalah karya seni visual dua 

dimensi yang diproses dengan teknik cetak. Lebih khusus lagi pengertian seni 

grafis adalah sinonim dengan cetak-mencetak (printmaking) (Rokhmat 2009:5). 

Istilah seni grafis, dalam bahasa Inggris disebut graphic arts atau graphics. 

Ada beberapa penjelasan sehubungan dengan istilah itu sebagaimana dapat 

diuraikan dalam paparan berikut. 

Graphic berakar dari latin graphicus, yang berarti ada kaitannya dengan 

lukisan, gambar, atau tulisan; atau berakar pada graphe yang berarti gambar atau 

tulisan; atau dari kata graphein yang berarti menulis. Graphic adalah kata sifat, 

dan kata ini berarti yang ada kaitannya dengan graphics art (Webster’s New 

Twentieth Cent, Dictionary, dalam Sahman 1993:98). 

Seni grafik atau graphic arts bisa dijelaskan sebagai reproductive arts of 

engraving, etching, woodcut, lithography etc (The New Oxford, Encyclopedic 
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Dintionary 1991: 735). Yang perlu diperhatikan pada perumusan bahasa Inggris 

ini adalah fungsi seni grafis yang reproduktif, artinya katakanlah ada satu gambar 

asli yang kemudian harus diperbanyak agar bisa menjangkau orang banyak (lihat 

Sahman 1993: 98). 

Seni grafis dalam arti sangat umum memanfaatkan proses “membubuhkan 

tinta di atas kertas”. Tintanya bermacam-macam, ada yang berupa cairan, bubuk, 

dan uap. Gambar diperbanyak dengan proses grafis dengan memindahkannya 

tidak hanya di atas kertas, tetapi juga di atas tekstil, logam, kaca, keramik, plastik, 

kayu atau setiap permukaan yang cocok untuk itu (Sahman 1993: 98). 

Memperhatikan pengertian tersebut, Rokhmat (1999: 275) menyatakan seni grafis 

dapat diartikan sebagai media ungkap melalui perwujudan bentuk tulisan, gambar 

yang direproduksi dengan proses pencetakan untuk kepentingan orang banyak. 

Seni grafis termasuk salah satu kegiatan seni rupa yang diwujudkan dalam 

bentuk dwimatra dan dilaksanakan dengan menggunakan bermacam medium, 

proses dan teknik cetak. Karya seni grafis merupakan karya yang dihasilkan 

melalui proses cetak yang berlandaskan pada empat prinsip teknik cetak, yaitu: 

cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, dan cetak saring 

(http://www.art.itb.ac.id/?page_id=96 14 Agustus 2012 11:02). 

Karya seni grafis menurut Poentadi (dalam Rokhmat 1999: 271) adalah 

salah satu bentuk karya seni rupa dua dimensi yang diproses dengan teknik cetak. 

Banyak teknik yang digunakan oleh para seniman dalam mencipta karya seni 

grafis, namun semua bersumber dari teknik dasar. Teknik dasar yang dimaksud 

http://www.art.itb.ac.id/?page_id=96
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adalah cetak tinggi (relief print), cetak dalam (intaglio print), cetak datar 

(planography), dan cetak tembus (stencil print). 

Karya seni grafis merupakan karya seni rupa, sehingga dalam pembuatannya 

perlu memperhatikan unsur-unsur seni rupa dan prinsip komposisi. Meskipun 

pada siswa kelas II SD masih tergolong dalam kelas rendah, namun untuk 

penilaian karya siswa tetap perlu memperhatikan unsur-unsur seni rupa dan 

prinsip komposisi. Hal ini dikarenakan agar sejalan antara pembuatan, penilaian, 

dan analisis karya siswa. Untuk memperjelas mengenai unsur-unsur rupa dan 

prinsip-prinsip komposisi, dapat dilihat secara lebih rinci sebagai berikut : 

 

2.5.1 Unsur Seni Rupa 

a. Garis 

Sebelum unsur rupa garis, ada yang memandang titik atau noktah (spot) 

sebagai unsur yang paling sederhana (Bates dalam Sunaryo 2002: 7) sebab unsur 

rupa garis dihasilkan melalui rangkaian noktah. Sebagai unsur visual, garis 

memiliki pengertian (1) tanda atau markah yang memanjang yang membekas pada 

suatu permukaan dan mempunyai arah (2) batas suatu bidang atau permukaan, 

bentuk atau warna (3) sifat kualitas yang melekat pada obyek lanjar/memanjang 

(Sunaryo 2002: 7). 

Garis merupakan unsur rupa (visual element) yang paling sederhana 

setelah titik. Garis dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu garis yang nyata 

(konkret) dan garis maya (imajinatif). Garis nyata yaitu garis sebagai wujud 

konkret benar benar nyata atau berwujud kehadirannya, misalnya garis yang 

menggambarkan batas keliling suatu benda. Garis maya (imajinatif) adalah garis 
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yang secara visual tidak ada namun keberadaannya dapat kita pahami (Rondhi dan 

Sumartono 2002: 31). Dapat dikatakan garis maya dapat berupa khayalan atau 

pikiran. Misalnya garis batas bidang, warna, bentuk atau ruang. Pertemuan antara 

dua bidang yang berwarna sering menghasilkan efek garis. Garis tersebut 

merupakan garis imajinatif, karena kenyataannya tidak ada.  

Ditinjau dari segi jenisnya, terdapat garis lurus, garis lengkung, dan garis 

tekuk atau zigzag. Garis lurus berkesan tegas dan lancar, memiliki arah yang jelas 

kearah pangkal atau ujungnya. Garis lengkung, baik yang lengkung sederhana 

maupun yang berganda, berkesan lembut, kewanitaan, dan luwes. Seakan gerak 

lamban, berkelok arahnya. Garis tekuk atau zigzag seakan bergerak meliuk-liuk 

berganti arah atau tak menentu arahnya. Penampilannya membentuk sudut-sudut 

atau tikungan-tikungan yang tajam, terkadang berkesan tegar, dan tegang 

(Sunaryo 2002:8). 

Dari segi arahnya, dikenal garis tegak, garis datar, dan garis silang. Garis 

tegak penampilannya berkesan kokoh, memiliki vitalitas yang kuat. Garis datar 

berkesan tenang dan mantap, meluas, sedangkan garis silang berkesan limbung, 

goyah, bergerak dan giat (Sunaryo 2002:8). 

 

b. Raut 

Unsur rupa raut adalah pengenal bentuk yang utama. Sebuah bentuk dapat 

dikenali dari rautya, apakah sebagai suatu bangun yang pipih datar, yang 

menggumpal padat atau berongga bervolume, lonjong, bulat, persegi, dan 

sebagainya. Raut dapat ditampilkan dengan kontur (Sunaryo 2002: 9). Raut 
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menurut Wong (1986: 3), segala benda yang dapat dilihat memiliki raut sebagai 

penampilan diri yang paling utama dari benda itu. 

Dari segi perwujudannya, raut dapat dibedakan menjadi (1) raut geometris, 

(2) raut organis, (3) raut bersudut banyak, dan (4) raut tak beraturan (Wong dalam 

Sunaryo 2002:10). Raut geometris adalah raut yang berkontur atau dibatasi oleh 

garis lurus atau lengkung yang mekanis, seperti bangun-bangun yang terdapat 

dalam geometri atau ilmu ukur. Raut yang terpokok adalah lingkaran, persegi dan 

segitiga. Raut organis atau biomorfis, merupakan raut yang bertepi lengkung 

bebas, sedangkan raut bersudut banyak memiliki banyak sudut, berkontur garis 

zigzag. Raut tak beraturan merupakan raut yang dibatasi oleh garis lurus dan 

lengkung tak beraturan mungkin karena tarikan tangan bebas, terjadi secara 

kebetulan, atau melalui proses khusus yang mungkin sulit dikendalikan, misalnya 

perwujudan raut yang terbentuk karena tumpahan tinta atau sapuan bebas suatu 

warna (Sunaryo 2002:10). 

 

c. Warna  

Warna merupakan unsur visual yang penting, warna menjadikan mata kita 

melihat berbagai macam benda. Menurut Sahman (1993:65), warna mempunyai 

tiga aspek yaitu: jenis (hue), nilai (value), dan kekuatan (intensity). Jenis warna 

yaitu kualitas warna yang membedakan antara warna primer, sekunder, tersier, 

dan lain sebagainya. Nama warna ini adalah merah, biru, kuning, ungu, hijau, 

jingga, coklat, dan lain sebagainya. Nilai warna (value) adalah tingkat gelap 

terangnya warna. Misalnya ada warna biru muda sampai biru tua. Sedangkan 

kekuatan warna (intensity) adalah tingkat kecemerlangan warna. Kecemerlangan 
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warna bisa juga ditentukan oleh pigmen warna. Pigmen yang masih asli relatif 

cemerlang dibanding yang sudah campuran. Warna merupakan unsur yang 

terpenting kehadirannya dalam karya seni rupa. 

Warna ialah kualitas rupa yang dapat membedakan kedua obyek atau 

bentuk yang identik raut, ukuran, dan nilai gelap terangnya. Le Blond, Johann 

Wolfgang Von Goethe, M.E. Chevreul, dan Charles Blanc (dalam Sunaryo 

2002:13) mengemukakan tiga warna pokok (primer) yakni merah, kuning, dan 

biru. Goethe menempatkan ketiga warna pokok ini ke dalam segitiga warna, 

Chevruel ke dalam lingkaran warna. Segitiga warna ialah sistem susunan warna 

berbentuk segitiga yang menggambarkan ketiga warna primer dan campurannya 

menjadi warna skunder dan tersier. Lingkaran warna atau roda warna merupakan 

sistem susunan warna yang menggambarkan penempatan dan urutan warna-warna 

di sekeliling lingkaran, dengan warna-warna primer, skunder, dan warna selang 

(intermediate colour), yakni warna di antara warna primer dan skunder. 

Istilah-istilah teknis dalam warna (http://members.fortunecity.com 

/senirupa/id26.htm 05 Agustus 2012 14:31) meliputi hal-hal sebagai berikut : 

Hue dicetuskan oleh Munsell sebagai sebutan untuk warna primer; merah, kuning 

dan biru. Value adalah warna-warna yang memberi kesan gelap terang atau gejala 

warna dalam perbandingan hitam dan putih. Apabila suatu warna ditambah 

dengan warna putih akan tinggi valuenya dan apabila ditambah hitam akan lemah 

valuenya. Warna kuning mempunyai value yang tinggi, warna biru mempunyai 

value rendah. Intensitas adalah hubungan kemurnian warna untuk menunjuk 

kekuatan warna. Hal ini akan menghasilkan cerah tidaknya suatu warna. Misalnya 
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menambah warna kuning pada merah suram bisa mengubah menjadi jingga yang 

keras. Namun pemberian pigmen putih seringkali mematikan intensitas, karena 

membuatnya pucat menjadi warna-warna pastel. Komplementer adalah warna 

yang kontras atau warna yang saling berhadapan dalam lingkaran warna. 

Contohnya, warna kuning dengan ungu, merah dengan hijau, biru dengan jingga. 

Analogus adalah warna yang letaknya berdekatan (dalam lingkaran warna). 

 

d. Tekstur  

Tekstur (texture) atau barik, ialah sifat permukaan. Sifat permukaan dapat 

halus, polos, kasap, licin, mengkilap, berkerut, lunak, keras, dan sebagainya. 

Setiap material atau bahan memiliki teksturnya masing-masing. Permukaan kullit 

kayu, batu atau marmer, kaca, tekstil, anyaman bambu, dan lain-lain, memiliki 

tekstur masing-masing yang khusus (Sunaryo 2002:17). 

Permukaan dapat polos atau berkurai, licin atau kasap, dan dapat 

memukau indera raba serta mata. Tekstur disebut juga nilai raba suatu permukaan. 

Sifat permukaan dapat berupa halus, polos, rata,licin, mengkilap, berkerut, lunak, 

kasar, dan sebagainya. Tekstur mencakup dua macam yaitu tekstur nyata dan 

tekstur semu. Suatu permukaan bila dilihat kasar, namun ketika diraba halus 

disebut tekstur semu. Sebaliknya tekstur nyata adalah apa yang dirasakan atau 

diraba dan dilihat adalah menunjukan hal yang sama.  

Tekstur taktil merupakan sejenis tekstur yang tidak saja dapat dirasakan 

dengan melihatnya, tetapi juga dengan rabaan tangan. Kesan yang dirasakan dapat 

timbul karena permukaan bahan yang berjenis-jenis. Tekstur taktil dibedakan 

menjadi dua, yaitu (1) tekstur nyata atau tekstur aktual menunjukkan adanya 
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kesamaan antara kesan yang diperoleh dari hasil penglihatan dengan rabaan, (2) 

tekstur semu atau tekstur ilusi, tidak diperoleh kesan yang sama antara hasil 

penglihatan dengan rabaan (Sunaryo 2002:18). 

 

e. Gelap Terang 

Ungkapan gelap terang sebagai hubungan pencahayaan dan bayangan 

dinyatakan dengan gradasi mulai dari yang paling putih untuk menyatakan sangat 

terang, sampai kepada yang paling hitam untuk bagian yang gelap (Sunaryo 

2002:20). Pada karya seni rupa, cahaya sengaja dihadirkan untuk kepentingan 

nilai estetis, artinya untuk memperjelas kehadiran unsur-unsur seni rupa lainnya. 

Peralihan dari gelap dan terang adalah upaya untuk mempertegas volume suatu 

bentuk (http://members.fortunecity.com/senirupa /id26.htm 11 Agustus 2012 

9:23). Unsur rupa gelap terang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan antara 

lain: (1) memperkuat kesan trimatra suatu bentuk, (2) mengilusikan kedalaman 

atau ruang, (3) menciptakan kontras atau suasana tertentu (Sunaryo 2002:20). 

 

f. Ruang  

Ruang (space) berarti sesuatu yang kosong yang memungkinkan untuk 

ditempati atau diisi dengan sebuah bentuk. Ruang terkait dengan raut dan bentuk. 

Ruang pictorial adalah ruang yang bersifat maya atau ilusif karena karena dalam 

karya dua dimensi ruang tersebut kenyataannya tidak ada, sedangkan ruang fisik 

adalah ruang aktual yang letaknya berdampingan dengan bentuk-bentuk tiga 

dimensional (Lowry dalam Rondhi 2002:34). Arti ruang dalam karya seni adalah 

ruang pictorial yaitu ruang yang bersifat semu atau kesan secara ilusif. Kesan 

http://members.fortunecity.com/senirupa%20/id26.htm
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ruang tersebut dapat dicapai melalui perbedaan jarak antarbenda, perbedaan, 

ukuran, penggunaan warna, dan penggambaran obyek-obyek secara perspektif. 

Ruang adalah unsur atau daerah yang mengelilingi sosok bentuknya. 

Ruang sesungguhnya tak terbatas, dapat kosong, sebagian terisi, atau dapat pula 

penuh padat terisi. Bentuk dan ukuran ruang baru dapat disadari dan dikenali 

justru setelah ada sosok atau bentuk yang mengisinya atau terdapat unsur yang 

melingkupinya (Sunaryo 2002:21). 

 

2.5.2 Prinsip Komposisi 

a. Kesatuan  

Kesatuan menurut The Liang Gie (dalam Alfauzani 2008 :16), berarti 

setiap unsur dalam sebuah karya seni adalah perlu bagi terciptanya nilai karya seni 

dan karya tersebut tidak memuat unsur-unsur yang tidak perlu dan unsur yang 

hadir tersebut harus saling mendukung, memerlukan, menanggapi, dan menuntut 

setiap unsur yang lainnya. 

Kesatuan (unity) menurut Sunaryo (2002:31) merupakan prinsip 

pengorganisasian unsur-unsur rupa yang paling mendasar. Tujuan akhir dari 

penerapan prinsip-prinsip desain yang lain, seperti keseimbangan, kesebandingan, 

irama, dan lainnya adalah untuk mewujudkan kesatuan yang padu atau 

keseutuhan. 

 

b. Keserasian 

Keserasian (harmony) merupakan prinsip desain yang mempertimbangkan 

keselarasan dan keserasian antar bagian dalam suatu keseluruhan sehingga cocok 
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satu dengan yang lain, serta terdapat keterpaduan yang tidak saling bertentangan. 

Susunan harmonis menunjukkan adanya keserasian dalam bentuk raut dan garis, 

ukuran, warna-warna, dan tekstur. Semuanya berada pada kesatupaduan untuk 

memperoleh suatu tujuan atau makna (Sunaryo 2002:32). 

 

c. Irama  

Irama (ritme) menurut Djelantik (dalam Sunaryo 2002:35) merupakan 

pengaturan unsur atau unsur-unsur rupa secara berulang dan berkelanjutan, 

sehingga bentuk yang tercipta memiliki kesatuan arah dan gerak yang 

membangkitkan keterpaduan bagian-bagiannya. Peruangan yang teratur itu dapat 

mengenai jarak bagian-bagian, raut, warna, ukuran, dan arah yang ditata. 

Terulangnya sesuai secara teratur memberi kesan keterkaitan peristiwa, oleh 

hukum, sesuatu yang ditaati, sesuatu yang berdisiplin.  

Irama yang diciptakan dalam sebuah karya seni dimaksudkan untuk 

memperoleh efek gerak ritmis, menghindarkan kemonotonan dan memberikan 

kesan keutuhan yang kuat (Djelantik dalam Alfauzani 2008:17). 

 

d. Dominasi  

Dominasi merupakan pengaturan bagian atau bagian yang menguasainya 

dalam suatu susunan agar menjadi pusat perhatian dan tekanan. Dominasi menjadi 

bagian yang penting atau utama dalam suatu susunan secara keseluruhan.  

Dominasi disebut juga centre of interest (pusat perhatian). Maksud dari dominasi 

atau penonjolan adalah untuk mengarahkan orang yang menikmati suatu karya 
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seni pada suatu hal tertentu, yang dipandang lebih penting dari pada hal-hal yang 

lain (Djelantik dalam Alfauzani 2008:17).  

Dominasi menurut Sunaryo (2002:36) adalah pengaturan peran atau 

penonjolan bagian atas bagian lainnya dalam suatu keseluruhan. Dengan peran 

menonjol pada bagian itu maka menjadi pusat perhatian (center of interest) dan 

merupakan tekanan (emphasis), karena itu menjadi bagian penting dan yang 

diutamakan. Bagian yang tidak mengambil peran disebut subordinasi. 

 

e. Keseimbangan  

Keseimbangan (balance) menurut Sunaryo (2002:39) merupakan prinsip 

desain yang berkaitan dengan pengaturan “bobot” akibat “gaya berat” dan letak 

kedudukan bagian-bagian, sehingga susunan dalam keadaan seimbang. Tidak 

adanya keseimbangan dalam suatu komposisi, akan membuat perasaan tak tenang 

dan keseutuhan komposisi akan terganggu, sebaliknya, keseimbangan yang baik 

memberikan perasaan tenang dan menarik, serta menjaga keutuhan komposisi. 

Keseimbangan (balance) berhubungan dengan pengaturan unsur-unsur 

visual agar terjadi suasana yang seimbang. Ada beberapa bentuk keseimbangan 

yaitu keseimbangan setangkup (simetris), keseimbangan tak setangkup 

(asimetris), dan keseimbangan memancar (radial) (The Liang Gie, dalam 

Alfauzani 2008:18). 

 

f. Kesebandingan 

Kesebandingan atau proporsi (proportion), berati hubungan antarbagian 

atau antarbagian terhadap keseluruhannya. Pengaturan hubungan yang dimaksud, 
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bertalian dengan ukuran, yakni besar kecilnya bagian, luas sempitnya bagian, 

panjang pendeknya bagian, atau tinggi rendahnya bagian. Selain itu, 

kesebandingan juga menunjukkan pertautan ukuran antara suatu suatu obyek atau 

bagian dengan bagian yang mengelilinginya. Tujuan pengaturan kesebandingan 

adalah agar tercapai kesesuaian dan keseimbangan, sehingga diperoleh kesatuan 

yang memuaskan (Sunaryo 2002:40). 

 

2.5.3  Pengertian Penampang Tumbuhan 

Penampang merupakan potongan atau irisan, yaitu bentuk gambar untuk 

memperjelas pemahaman terhadap motif benda dengan menganggap atau 

membayangkan sebagian dari benda yang dipotong, atau dibuang sebagian 

(http://psbtik.smkn1cms.net/menggambar potongan_penampang.pdf 12 Februari 

2013 15:15). Atau dapat diartikan pengertian dari penampang yaitu permukaan 

(bidang) yang rata (http://www.artikata.com 12 Februari 2013 15:46). 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penampang 

merupakan sebuah motif dari penampang sebenarnya, tidak ada unsur sengaja 

dibentuk atau sesuai permukaan dari penampang sebenarnya. Penampang 

tumbuhan digunakan dalam pembelajaran seni grafis disini, karena sebagai 

pengenalan kepada siswa tentang motif penampang tumbuhan yang dapat 

digunakan untuk berkarya seni rupa, serta dapat memberi pemahaman pada siswa 

bahwa dalam berkarya seni rupa juga dapat menggunakan media yang mudah, 

murah, dan ramah lingkungan. 

 

 

http://psbtik.smkn1cms.net/menggambar%20potongan_penampang.pdf
http://www.artikata.com/
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2.6 Teknik Seni Grafis dengan Memanfaatkan Penampang 

Tumbuhan 

 
Cetak tinggi menurut Rokhmat (1997:40) adalah suatu teknik cetak dengan 

klise yang permukaannya tinggi rendah, dan pada bagian permukaan yang tinggi 

tempat melekatnya pigmen warna yang sekaligus sebagai penghasil gambar. 

Kenyataannya sekarang menunjukkan bahwa proses pembuatan klise cetak tinggi 

tidak hanya dengan cara dicukil, namun dapat dibuat dengan cara menempel 

(kolase) dengan memanfaatkan penampang alami dari tumbuhan atau benda-

benda lain. Dalam hal ini yang utama pembuatan klise harus dibuat tinggi rendah. 

Relief print atau cetak tinggi adalah salah satu dari beberapa macam teknik 

cetak yang memiliki acuan permukaan timbul atau meninggi, yang berfungsi 

sebagai penghantar tinta (baik monokrom atau polikrom). Sedang bagian dasar 

atau permukaan yang tidak timbul merupakan bagian yang tidak akan terkena tinta 

atau disebut bagian negatif, sedang bagian yang kena tinta disebut bagian positif 

(http://idemcorp.wordpress.com/2008/03/27/seni-grafis/ 14 Agustus 2012 02:36). 

Andrews (1964:9) mengatakan bahwa tanpa mengesampingkan peralatan, 

serta material yang digunakan, prinsip cetak tinggi pada dasarnya masih tetap 

sama yaitu memberikan efek jiplakan atau tapak tinta dari permukaan yang timbul 

ke kertas. Para seniman membuat satu bagian permukaan lebih timbul dari 

permukaan yang lainnya dan menentukan daerah tersebut yang akan bersentuhan 

dengan tinta, setelah bagian tersebut terkena tinta dan diletakkan di atas kertas, 

daerah yang timbul tersebut akan menempatkan tinta ke atas kertas. 

Dalam mencipta karya seni diperlukan bahan, alat, dan teknik yang dapat 

dipakai sebagai medium ekspresi. Mencipta karya seni grafis cetak tinggi 

http://idemcorp.wordpress.com/2008/03/27/seni-grafis/
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memerlukan medium yang sifatnya khusus. Oleh karena itu, karya seni grafis 

cetak tinggi memiliki perwujudan bentuk atau corak yang khusus. Berkaitan 

dengan medium, Chapman (dalam Humar Sahman 1993: 38-39) mengatakan 

bahwa yang dimaksud medium adalah bahan (material), peralatan (tool), dan 

teknik (tecnique). Dalam hal bahan yang perlu diperhatikan adalah ciri atau sifat, 

kemungkinan, dan keterbatasannya. Jenis cetak tinggi dilihat dari tekniknya dapat 

dilihat secara lebih rinci sebagai berikut : 

1. Cap (mencetak dengan menggunakan penampang tumbuhan) 

Teknik cetak tinggi merupakan teknik cetak dengan keadaan permukaan 

klise tinggi rendah dan permukaan yang tinggi sebagai tempat menempelnya cat 

atau hasil. Permukaan yang tinggi merupakan bagian positif sebagai penghantar 

tinta sedangkan permukaan yang bawah merupakan bagian negatif yaitu bagian 

yang tidak terkena tinta. 

Proses mencetak menurut Andrews (1964:12) dapat dibagi menjadi tiga 

kategori. Yang pertama, mencetak menggunakan motif yang membutuhkan 

sedikit persiapan atau bahkan tanpa persiapan seperti, bongkahan kayu, gabus, 

tutup botol, daun, garpu plastik, dan spons. Benda-benda tersebut dapat ditemukan 

di dekat rumah dan ruang kelas. Selain itu, harus mempertimbangkan pula 

pemilihan motif yang berhubungan dengan desain, tinta atau cat, dan daya tekan 

pada saat pencetakan. Teknik semacam ini dapat dilakukan oleh anak-anak segala 

umur. Metode ini memberikan keleluasaan dalam pemilihan motif serta desain. 

Anak-anak hampir tidak akan merasa sulit untuk mencoba warna dan desain. 
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Dengan sedikit panduan, mereka akan mampu membuat desain dan pola yang 

diulang-ulang. 

Cap dengan menggunakan penampang tumbuhan merupakan jenis teknik 

cetak tinggi, karena tinta terletak pada permukaan yang tinggi pada penampang 

tumbuhan tersebut. Tentunya di sini digunakan permukaan tumbuhan yang 

mempunyai motif yang menarik. Karya seni grafis menggunakan penampang 

tumbuhan ini dilihat dari berbagai bahan, alat, dan teknik tertentu. Bahan menurut 

Rondhi dan Sumartono (2002: 25) adalah material yang diolah atau diubah 

sehingga menjadi barang yang kemudian disebut karya seni. Bahan yang 

digunakan dalam membuat karya seni grafis ini cukup sederhana, yaitu pewarna 

makanan dan kertas gambar, sedangkan alat adalah perkakas untuk mengerjakan 

sesuatu yaitu material. Alat yang digunakan dalam pembuatan karya seni grafis, 

yaitu klise penampang tumbuhan dan pewarna makanan. Klise berasal dari 

penampang tumbuhan yang mempunyai motif dan permukaan bentuk yang 

menarik sebagai penghasil motif di atas kertas. Pemilihan klise harus 

memperhatikan motif atau pola yang nanti akan dihasilkan klise pada kertas. Klise 

yang digunakan dalam pembuatan karya grafis ini berasal dari motif-motif alami 

dari tumbuhan seperti pelepah pisang, batang pohon talas, kulit kacang, buah-

buahan (belimbing, jambu air, pepaya muda, dan sebagainya), sayuran (pare, 

paprika, dan sebagainya), daun yang memiliki struktur tulang daun yang menarik, 

sebab penampang tumbuhan merupakan suatu motif alami, tanpa ada unsur bentuk 

yang sengaja dibuat dan terdapat suatu motif yang menarik, sehingga akan 

dihasilkan suatu motif yang menarik juga. 
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Pewarna makanan berfungsi sebagai pewarna yang akan dicapkan di atas 

kertas. Sebelum penampang alami tumbuhan tersebut dicapkan di atas kertas, 

klise tersebut dicapkan dahulu pada pewarna makanan yang telah disediakan di 

atas wadah berupa tempat makanan plastik. Hal ini dilakukan agar pewarna 

terbawa oleh klise penampang alami tumbuhan, dan bila dicapkan ke kertas akan 

menghasilkan permukaan dari penampang tersebut dengan warna yang digunakan 

menggunakan pewarna makanan yang dipilih. Pemilihan penggunaan pewarna 

makanan dikarenakan memiliki warna yang cerah dan cukup beragam, tidak 

mahal, mudah dicari di warung-warung biasa, mudah hilang ketika terkena kulit 

ataupun kain dengan cara membasuhnya dengan air, dan juga tentunya aman 

digunakan untuk anak-anak. 

 

2. Cukil Kayu 

Cukil kayu adalah salah satu teknik cetak relief, merupakan teknik seni grafis 

paling awal, dan merupakan satu-satunya yang dipakai secara tradisional di Asia Timur. 

Cukil menurut Rokhmat (2009:19) artinya pembuatan klisenya dengan cara dicukil atau 

ditoreh. Wood block print (cukil kayu) apabila dilihat berdasarkan alat yang digunakan 

dan cara penorehannya dapat digolongkan menjadi dua kategori (Rokhmat:18-19), yaitu 

: 

a) Wood cut, artinya adalah papan klise dari kayu (papan dipotong membujur) 

yang ditoreh dengan alat chisel dan penorehannya atau cukilannya sederhana. 

b) Wood engrafing, artinya papan klise dari kayu (papan dipotong melintang) 

ditoreh dengan alat yang lembut (graver/burin), dan penorehannya sangat 

rumit dan lembut. 
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Prosedur pembuatan karya seni grafis cukil kayu dilakukan melalui empat 

tahapan, yaitu: 

a) Tahap pembuatan desain, yang akan dipindahkan kepermukaan klise (kayu), 

atau desain gambar dapat digambar langsung pada permukaan klise (papan 

kayu, hardboard). 

b) Tahap pembuatan klise, dengan cara menoreh atau mencukil permukaan klise 

(papan kayu, hardboard) yang sesuai dengan desain gambar yang telah 

dibuat. 

c) Tahap mencetak, memindahkan pigmen warna pada klise ke permukaan 

bidang cetak dengan proses penekanan. 

d) Tahap terakhir adalah angkat cetakan dari kertas dan keringkan. 

 

3.  Kolase 

Kolagraf atau kolase menurut Rokhmat (2009:19) artinya dalam 

pembuatan klise dengan cara menempelkan berbagai macam bahan pada bidang 

klise. Bahan yang digunakan beranekaragam jenisnya, yang penting diperhatikan 

dalam pembuatan klise bahan-bahan tersebut memiliki tinggi rendah atau 

ketebalan yang tidak jauh berbeda. 

Contohnya yaitu bahan yang bertekstur dikomposisikan sedemikian rupa 

pada bidang datar. Alat yang dibutukan dalam teknik kolase ini adalah roll, 

gunting, pisau, dan lem. Sedangkan bahan yang dapat digunakan dalam teknik 

kolase seperti bahan-bahan bekas yang dapat dimanfaatkan dan dapat 

menghasilkan tekstur yang menarik seperti potongan tali tambang, potongan lidi, 

dan lainnya. Selain itu kertas, papan triplek, dan cat. 
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Prosedur pembuatan karya seni grafis kolase hampir sama dengan cukil 

kayu yang dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: 

a) Tahap pembuatan desain, yang akan dipindahkan  kepermukaan klise atau 

desain gambar dapat digambar langsung pada permukaan klise. 

b) Tahap pembuatan klise, dengan cara menambah atau menempel permukaan 

klise dengan berbagai bahan yang mempunyai motif yang menarik, dengan 

cara menempelkan benda-benda yang bertekstur pada papan triplek 

menggunakan  lem. 

c) Tahap mencetak, memindahkan pigmen warna pada klise ke permukaan 

bidang cetak dengan proses penekanan, dengan cara klise dibaur cat hingga 

merata menggunakan roll, tempelkan permukaan yang telah rata dengan cat 

tersebut pada selembar kertas. 

d) Tahap terakhir adalah angkat cetakan dari kertas dan keringkan. 

 

2.7 Karakteristik Anak Usia SD 

2.7.1 Gejala Tangkap Visual 

Secara normal anak SD berada diusia antara 6 sampai 12 tahun. Pada masa 

ini anak memiliki beberapa karakteristik, secara umum diantaranya adalah; senang 

bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang 

merasakan, melakukan/memperagakan sesuatu secara langsung 

(www.sekolahdasar.net, 8 Agustus 2012). 

Karakteristik pertama anak SD adalah senang bermain. Karakteristik ini 

menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan 

permainan lebih-lebih untuk kelas rendah. Guru SD seyogyanya merancang model 

http://www.sekolahdasar.net/


47 
 

 
 

pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Guru 

hendaknya mengembangkan model pengajaran yang serius tapi santai. 

Karakteristik yang kedua adalah senang bergerak, orang dewasa dapat 

duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama 

sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran 

yang memungkinkan anak tidak berpindah atau bergerak. 

Karakteristik yang ketiga anak usia SD adalah anak senang bekerja dalam 

kelompok. Dari pergaulannya dengan kelompok sebaya, anak belajar aspek-aspek 

yang penting dalam proses sosialisasi, seperti: belajar memenuhi aturan-aturan 

kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada diterimanya 

dilingkungan, belajar menerimanya tanggung jawab, belajar bersaing dengan 

orang lain secara sehat (sportif). Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru 

harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja 

atau belajar dalam kelompok. Guru dapat meminta siswa untuk membentuk 

kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan 

suatu tugas secara kelompok. 

Karakteristik yang keempat anak SD adalah senang merasakan, melakukan 

atau memperagakan sesuatu secara langsung. Ditinjau dari teori perkembangan 

kognitif, anak SD memasuki tahap operasional konkret. Dari apa yang dipelajari 

di sekolah, ia belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep 

lama. Berdasar pengalaman ini, siswa membentuk konsep-konsep tentang angka, 

ruang, waktu, fungsi-fungsi badan, peran jenis kelamin, moral, dan sebagainya. 

Bagi anak SD, penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika 

http://sekolah-dasar.blogspot.com/2011/03/perkembangan-kepribadian.html
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anak melaksanakan sendiri, sama halnya dengan memberi contoh bagi orang 

dewasa. Dengan demikian guru hendaknya merancang model pembelajaran yang 

memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran 

(www.sekolahdasar.net, 8 Maret 2012). 

Karakteristik anak SD yang memandang dunia sekelilingnya masih 

bersifat holistik serta kenyataan dalam kehidupan sehari-hari permasalahan yang 

dihadapi bersifat menyeluruh dan saling terkait maka pendekatan pendidikan seni 

bersifat terpadu. Selain itu karakteristik anak yang senang dengan  bermain dan 

selalu ingin tahu maka kegiatan berolah seni dikembangkan melalui cara bermain 

dan bekerja (Kamaril 2006: 30). 

 

2.7.2 Golden Age 

Golden Age atau masa keemasan, adalah “masa-masa penting anak yang 

tidak bisa diulang”. Beberapa pakar menyebutkan sedikit perbedaan tentang 

rentang waktu masa golden age, yaitu 0-2 th, 0-3 th, 0-5 th atau 0-8 th, namun 

semuanya sepakat bahwa awal-awal tahun pertama kehidupan anak adalah masa-

masa emas mereka. Pada masa-masa ini, kemampuan otak anak untuk menyerap 

informasi sangat tinggi. Apapun informasi yang diberikan akan berdampak bagi si 

anak di kemudian hari (http://pelangi.mizan.com/index.php?fuseaction=news 

det&id=237 24 Oktober 2012 12.28). 

Pada usia dini 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80 persen. 

Pada usia tersebut otak menerima dan menyerap berbagai macam informasi, tidak 

melihat baik dan buruk. Itulah masa-masa yang dimana perkembangan fisik, 

mental maupun spiritual anak akan mulai terbentuk. Karena itu, banyak yang 

http://www.sekolahdasar.net/
http://pelangi.mizan.com/index.php?fuseaction=news_det&id=237
http://pelangi.mizan.com/index.php?fuseaction=news_det&id=237
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menyebut masa tersebut sebagai masa-masa emas anak (golden age) 

(http://www.pendidikankarakter.com/membangun-karakter-sejak-pendidikan-

anak-usia-dini/ 24 Oktober 2012 12.28). 

Dari pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa masa kanak-kanak dibagi 

menjadi dua periode yang berbeda, awal dan akhir masa kanak-kanak. Periode 

awal berlangsung dari umur dua sampai enam tahun dan periode akhir dari enam 

sampai tiba saatnya anak matang secara seksual. Dengan demikian awal masa 

kanak-kanak dimulai sebagai penutup masa bayi usia di mana ketergantungan 

secara praktis sudah dilewati, diganti dengan tumbuhnya kemandirian dan 

berakhir disekitar usia masuk sekolah dasar (Hurlock 1980: 108). 

Agar kita dapat bersikap positif terhadap kegiatan bersenirupa dan tidak 

memiliki salah pandang terhadap karya yang dibuat anak, perlu diketahui tentang 

karakteristik gambar anak. karakteristik gambar anak diklasifikasikan berdasarkan 

tipenya. Tipe ini sangat penting untuk mengidentifikasi gambar karya anak-anak. 

Tipe gambar menurut Garha (1980: 114-115) terdiri dari tiga tipe ditinjau dari 

segi pengaruh yang menentukan bentuk gambar anak, yaitu : 

1) Tipe Visual  

Gambar dengan tipe visual lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman 

visual atau penglihatan. Dalam pengungkapan sesuatu melalui bentuk, anak ini 

memperhatikan dan mementingkan kesamaan karya dengan bentuk yang 

dihayatinya, serta memperhitungkan pula proporsinya (perbandingan), pernyataan 

ruang telah dipecahkan dengan menggunakan ilmu perspektif dan warna-warna 

yang dipilih hampir sesuai dengan warna yang ada pada benda. Hasil keseluruhan 

http://www.pendidikankarakter.com/membangun-karakter-sejak-pendidikan-anak-usia-dini/
http://www.pendidikankarakter.com/membangun-karakter-sejak-pendidikan-anak-usia-dini/
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hampir sesuai dengan kenyataan yang melalui penglihatan, atau setidaknya 

cenderung ke arah tersebut. 

 

2) Tipe Haptik 

Gambar dengan tipe haptik ini menampilkan tampilan objek yang dapat 

mewakili perasaannya. Apa yang diluar dirinya digambar sesuai dengan reaksi 

emosional, tidak dari hasil penglihatannya. Hasilnya cenderung lebih bersifat 

ekspresi pribadi dari pada berorientasi pada kenyataan yang ada. 

 

3) Tipe Campuran 

Tipe campuran ini memiliki sifat dan ciri-ciri dari gabungan tipe 

sebelumnya, yaitu tipe visual dan haptik. Dalam kenyataannya tipe gambar anak 

campuran jarang ada. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Dalam pendekatan deskriptif  kualitatif ini, Moleong (2007: 

6) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahan, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. 

Suharsimi Arikunto (2007: 250), mengatakan bahwa penelitian deskriptif 

merupakan penelitian bukan eksperimen karena tidak dimaksudkan untuk 

mengetahui akibat dari suatu perlakuan. Dengan demikian, penelitian deskriptif 

peneliti hanya bermaksud menggambarkan atau menerangkan gejala. 

Dengan demikian dalam penelitian kualitatif, data yang dihasilkan bukan 

sekedar pernyataan jumlah ataupun frekuensi dalam bentuk angka, tetapi dapat 

mendeskripsikan gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada masa sekarang. 

Selain itu, penelitian kualitatif juga menghasilkan data berupa gambaran atau 

uraian tentang hal-hal yang berhubungan dengan keadaan atau fenomena, status 

kelompok orang, suatu subyek, suatu sistem pemikiran atau peristiwa masa 

sekarang. Alasan digunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif karena 
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peneliti tidak melakukan pengujian, melainkan berusaha menelusuri, memahami, 

menjelaskan gejala dan kaitan hubungan antara segala yang diteliti, yaitu 

mengenai berkreasi seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan bagi 

siswa kelas II SD Negeri Mindaka 02 Kabupaten Tegal. 

 

3.2. Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di SD Negeri Mindaka 02 Kabupaten 

Tegal, karena ada beberapa pertimbangan atas pemilihan lokasi penelitian 

tersebut. Pertama, SD Negeri Mindaka 02 merupakan sekolah percontohan yang 

dapat dijadikan sebagai acuan dalam peningkatan mutu sekolah lain di wilayah 

Kecamatan Tarub. Kedua, lingkungan sekitar sekolah yang memiliki tingkat 

kesuburan yang cukup baik dalam keanekaragaman penampang alami tumbuhan 

yang mendukung untuk pembelajaran berkreasi seni grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan. Dengan pertimbangan tersebut, maka penelitian ini 

dilakukan di SD Negeri Mindaka 02 Kabupaten Tegal. 

 

3.2.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas II SD Negeri Mindaka 02. 

Berdasarkan karya seni rupa anak sekitar usia 5 – 9 tahun, umumnya memiliki 

daya imajinasi dan fantasi yang tergolong cukup baik, mereka berkarya dengan 

suasana hati atau emosinya, serta karyanya juga dapat dikatakan bersifat ekspresif 

dan dinamis. Dikatakan bersifat ekspresif karena karya rupa mereka umumnya 

merupakan suatu ungkapan yang kuat, jujur, langsung dan berangkat dari dalam 
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dirinya. Hal ini dapat terlihat dari siswa kelas II yang memiliki kesiapan untuk 

berkarya seni grafis, dan juga memiliki keaktifan dalam kesempatan bergerak, 

bereksperimen, berlomba dan berkomunikasi. Dari pertimbangan tersebut, 

akhirnya peneliti memilih kelas II untuk dijadikan sebagai subjek penelitian ini. 

 

3.2.3   Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini meliputi pelaksanaan pembelajaran berkreasi seni 

grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan bagi siswa kelas II SD Negeri 

Mindaka 02 Kabupaten Tegal yang terdiri atas: (1) proses pelaksanaan 

pembelajaran berkreasi seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan; 

(2) hasil karya siswa kelas II SD Negeri Mindaka 02 dalam pembelajaran 

berkreasi seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan; (3) faktor 

pendukung dan penghambat proses pembelajaran berkreasi seni grafis dengan 

memanfaatkan penampang tumbuhan. 

 

3.3   Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2009: 309) dikatakan 

bahwa pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), 

sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi 

berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang 

lebih banyak menyajikan uraian kata-kata dari pada angka, maka teknik yang 

digunakan dalam usaha memperoleh data di lapangan yaitu sebagai berikut: 
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3.3.1 Observasi 

Menurut Arikunto (2006: 156), observasi atau yang disebut pula dengan 

pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi berarti mengamati secara 

langsung. Selain itu ada yang menjelaskan bahwa pendekatan observasi dapat 

diklasifikasikan ke dalam observasi perilaku dan observasi non-perilaku 

(Jogiyanto 2008: 89). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi adalah suatu teknik pengumpulan 

data berdasarkan pengamatan langsung secara teliti dan sistematis. Observasi 

yang dilakukan yaitu observasi terkendali atau terkontrol. Dalam hal ini, observasi 

dilakukan secara terkontrol oleh peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait untuk 

memperoleh informasi yang lebih jelas. Hal-hal yang diobservasi dalam penelitian 

ini antara lain mengenai lingkup sekolah dan proses pembelajaran berkreasi seni 

grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan bagi siswa kelas II SD Negeri 

Mindaka 02 Kabupaten Tegal, hasil karya berkreasi seni grafis dengan 

memanfaatkan penampang tumbuhan bagi siswa SD Negeri Mindaka 02 

Kabupaten Tegal, dan faktor pendukung dan penghambat berkreasi seni grafis 

dengan memanfaatkan penampang tumbuhan bagi siswa kelas II SD Negeri 

Mindaka 02 Kabupaten Tegal. 

Sehubungan dengan permasalahan penelitian ini, maka observasi 

dilaksanakan untuk memperoleh data mengenai: 
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a. Keadaan proses pelaksanaan pembelajaran, baik teori seni grafis maupun 

praktik berkarya seni grafis, yang menyangkut penguasaan tentang materi 

kelas II SD Negeri Mindaka 02 Kabupaten Tegal. 

b. Hasil karya dari praktik berkarya seni grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan siswa kelas II SD Negeri Mindaka 02 Kabupaten 

Tegal. 

c. Keadaan sarana prasarana yang menunjang faktor pendukung dan 

penghambat dalam proses belajar mengajar seni grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan bagi siswa kelas II SD Negeri Mindaka 02 Kabupaten 

Tegal. 

d. Kondisi dan keadaan lingkungan sekitar SD Negeri Mindaka 02 Kabupaten 

Tegal. 

e. Sarana dan prasarana di SD Negeri Mindaka 02 Kabupaten Tegal. 

f. Siswa kelas II SD Negeri Mindaka 02 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. 

Untuk merekam hasil pengamatan ini, peneliti menggunakan alat bantu 

berupa Kamera Digital (camdig). Kamera Digital membantu peneliti menghimpun 

data berupa foto-foto kegiatan belajar mengajar seni grafis, sarana prasarana 

berupa bentuk fisik sekolah, instrumen, perangkat mengajar guru seni rupa dan 

keterangan lain yang diperlukan dalam penelitian ini. 

 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara yang didefinisikan disini adalah suatu bentuk kegiatan tanya 

jawab antara peneliti dan subjek penelitian. Hal ini juga pernah dikemukakan oleh 

Nazir  (2005:193) bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 
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tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). 

Selain itu, Arikunto (2006: 227) berpendapat bahwa secara garis besar ada 

dua macam pedoman wawancara: 

a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya 

memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas 

pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan pedoman 

ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancaralah sebagai 

pengemudi jawaban responden. 

b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun 

secara terperinci sehingga menyerupai check-list. Pewawancaralah tinggal 

membubuhkan tanda V (check) pada nomor yang sesuai. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam (Sugiyono 2009:317). 

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara langsung 

dengan Kepala Sekolah, Kepala Bidang Tata Usaha, guru kelas II, dan siswa 

dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid meliputi semua hal 

yang terkait dengan pembelajaran berkreasi seni  grafis dengan memanfaatkan 

penampang alami tumbuhan bagi siswa kelas II SD Negeri Mindaka 02 

Kabupaten Tegal. 
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a. Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Mindaka 02 dilakukan untuk 

memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran seni rupa secara 

umum sesuai dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). 

b. Wawancara dengan Kepala Bidang Tata Usaha dilakukan untuk memperoleh 

data sarana dan prasarana di SD Negeri Mindaka 02. 

c. Wawancara dengan guru kelas II terkait dengan pelaksanaan proses 

pembelajaran berkreasi seni grafis dengan memanfaatkan penampang alami 

tumbuhan. 

d. Wawancara dengan siswa dilakukan dengan cara penyampaian pertanyaan 

yang disederhanakan, untuk memperoleh informasi mengenai cara guru 

menyampaikan materi seni grafis, dan untuk memperoleh pendapat siswa 

mengenai pembelajaran berkreasi seni grafis cetak tinggi, serta mengenai 

kesulitan dan minat siswa terhadap pembelajaran seni grafis. 

 

3.3.3 Dokumentasi 

Dokumen merupakan data-data yang ada di sekolah, baik dalam bentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental di sekolah (Sugiyono 2009: 329).  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

legger, agenda, dan sebagainya (Arikunto 2006: 231). 

Dalam teknik dokumentasi ini peneliti menghimpun data-data berupa 

sejarah singkat sekolah, kondisi fisik sekolah, letak sekolah, sarana penunjang 

pembelajaran, keadaan guru dan karyawan, keadaan siswa, perangkat 

pembelajaran, tujuan pembelajaran berkreasi seni grafis dengan memanfaatkan 
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penampang alami tumbuhan, materi pembelajaran seni grafis, dan daftar nilai 

pembelajaran berkreasi seni grafis. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data (Sugiyono 2009:335) adalah suatu proses mencari dan 

menyusun data yang diperoleh secara sistematis dari hasil wawancara, observasi, 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikannya ke dalam kategori, 

kemudian menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

simpulan agar mudah dipahami. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

secara deskriptif kualitatif. Miles and Huberman  (dalam Sugiyono 2009: 337) 

mengelompokkan aktivitas dalam analisis data meliputi tiga tahap, yaitu data 

reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing / 

verification (penarikan simpulan dan verifikasi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Komponen analisis data (model interaktif) 

(Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono 2009:338) 
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3.4.1 Reduksi Data 

Menurut Sugiyono (2009: 338) mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dan berlangsung sejak 

penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah, dan teknik pengumpulan data 

yang dipakai. 

 

3.4.2 Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Sugiyono (2009: 

341), menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

 

3.4.3 Penarikan Simpulan dan Verifikasi 

Simpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

instruktif, hipotesis atau teori (Sugiyono 2009: 345). Pada tahap ini, perlu ditinjau 

kembali dari awal pengumpulan data sampai dengan akhir pengumpulan data 
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yang telah melalui tahap reduksi dan penyajian data. Penarikan simpulan ini perlu 

melalui pengujian kebenaran, kecocokan, kekokohan sehingga sampai pada 

tingkat validitas yang diharapkan. 

Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian 

kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam 

bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah 

dipahami keadaannya baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Kondisi Fisik SD Negeri Mindaka 02 

Lokasi penelitian ini adalah SD Negeri Mindaka 02, yang didirikan pada 

tahun 1913 dan mulai beroperasi pada tahun itu juga. Sekolah ini berdiri di atas 

tanah seluas 1.064 m2 dengan luas bangunan 175 m² status tanah hak milik. SD 

Negeri Mindaka 02 dengan Nomor Statistik sekolah 101032815002 tersebut 

beralamatkan di Jl.Raya Tangkil, Mindaka, Kabupaten Tegal Provinsi Jawa 

Tengah dan telah terakreditasi B. Lokasi SD Negeri Mindaka 02 sangat strategis 

karena akses transportasi yang mudah. Siswa dapat mencapai lokasi sekolah 

dengan alat transportasi umum atau pun berjalan kaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.1 Gerbang depan SD Negeri Mindaka 02 

(Dokumentasi: Rina, Desember 2012) 
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Sebagai sekolah yang berakreditasi B, SD Negeri Mindaka 02 memiliki 

visi dan misi yang jelas dalam membawa sekolah menuju tujuan yang dicita-

citakan. Visi yang dirumuskan adalah “unggul dalam prestasi penuh kreasi 

berdasarkan iman dan taqwa”. Sementara misi yang diemban yaitu (1) 

Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, bagi siswa sesuai 

potensi yang dimiliki, (2) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenal 

dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara optimal, (3) Menumbuhkan 

penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa untuk 

menjadi sumber kearifan dalam bertindak, (4) Mendorong siswa untuk 

melaksanakan budaya santun dan berakhlak mulia dalam bertindak. 

Untuk menuju SD Negeri Mindaka 02 tidak terlalu sulit. SD Negeri 

Mindaka 02 yang berada di Kecamatan Tarub ini berada kurang lebih 1 km dari 

jalan pantura, jalan raya pada depan sekolah ini dilalui jalur transportasi. 

Walaupun SD Negeri Mindaka 02 dilewati oleh jalur transportasi angkutan, 

namun keadaan di sekitar sekolah ini baik di sekitar jalan maupun di lingkungan 

sekolah sendiri tergolong cukup sepi. Keramaian di sekitar jalan depan sekolah 

terjadi pada jam-jam tertentu saja, yaitu pada jam 06.30 - 07.30 WIB pagi saat 

dimana banyak orang yang akan berangkat ke tempat kerja maupun anak-anak 

yang bersekolah. Kemudian siang hari saat dimana anak-anak sekolah pulang 

yaitu pada jam 13.00 – 14.00 WIB. Pada sore hari keramaian juga terjadi saat di 

mana orang-orang yang bekerja kembali dari tempat kerjanya yaitu pada jam 

16.00 – 16.30 WIB. 
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Foto 4.2 Jalan depan sekolah SD Negeri Mindaka 02 

(Dokumentasi: Rina, Desember 2012) 

 

Ketika pertama datang ke SD Negeri Mindaka 02 maka akan terlihat 

gerbang sekolah yang cukup unik, gerbang sekolah dengan ornamen berupa naga, 

dengan cat warna hitam pada tembok gerbang masih terlihat baik, meskipun 

gerbang sekolah ini sudah lama belum direnovasi, namun masih dalam keadaan 

baik. Dilihat dari pembuatan ornamen gerbang sekolah, sudah dapat terlihat 

bahwa kepedulian dari pihak sekolah terhadap seni rupa tergolong baik, 

berdasarkan kesadaran tersebut dapat dilihat sebagai faktor pendukung dalam 

apresiasi karya seni rupa di SD Negeri Mindaka 02.  

Pada bagian selanjutnya terdapat halaman cukup luas yang biasa 

digunakan sebagai tempat upacara bendera. Selain digunakan sebagai tempat 

upacara bendera, halaman tersebut juga dapat digunakan sebagai tempat untuk 

melangsungkan pelajaran olahraga. Berikut gambaran denah sekolah SD Negeri 

Mindaka 02 Kabupaten Tegal : 
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DENAH SEKOLAH  

           SD NEGERI MINDAKA 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 GERBANG 

                 SEKOLAH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Statistik SD Negeri Mindaka 02 
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1. Keadaan Lingkungan Sekolah 

 

a) Tingkat Kebersihan 

 

Tingkat kebersihan SD Negeri Mindaka 02 cukup baik. Petugas 

kebersihan setiap pagi selalu membersihkan lingkungan sekolah, seperti 

membersihkan lingkungan sekolah dari bagian dalam sekolah, membersihkan 

halaman dan juga membersihkan taman sekolah. Setiap pagi suasana kelas selalu 

terlihat bersih dan rapi, karena pada pagi hari ruang kelas dibersihkan pula oleh 

petugas kebersihan dan biasanya pada akhir pembelajaran siswa juga secara 

bergilir membersihkan ruang kelas sesuai jadwal piket.  

Ditinjau dari tingkat kebersihan SD Negeri Mindaka 02 sangat mendukung 

untuk kenyamanan berkonsentrasi siswa dalam proses KBM, serta dalam 

menjalankan aktifitas yang lain di sekolah. Dengan lingkungan bersih dan nyaman 

akan senantiasa tercipta lingkungan yang sehat. 

 

b) Tingkat Kebisingan 

Tingkat kebisingan di SD Negeri Mindaka 02 tergolong sedang. Walaupun 

letaknya sangat dekat dengan jalan raya, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan 

dengan lancar dan tidak terganggu dengan lalu lalang kendaraan, hal ini karena 

kawasan SD Negeri Mindaka 02 masih termasuk pedesaan pinggir kota sehingga 

lalu lalang kendaraan tidak terlalu ramai. Tinggi rendahnya tingkat kebisingan 

yang ada di lingkungan sekolah akan mempengaruhi jalannya sistem 

pembelajaran yang ada di sekolah. Semakin tinggi tingkat kebisingan maka akan 

semakin mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut 

dikarenakan pada saat pembelajaran berlangsung siswa butuh ketenangan agar 
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dapat berkonsentrasi penuh. Apabila suasana pembelajaran disertai suara 

kebisingan, maka jelas siswa tidak akan dapat maksimal mengikuti pembelajaran 

karena tidak dapat berkonsentrasi. 

 

c) Ventilasi 

Secara menyeluruh ventilasi di SD Negeri Mindaka 02 dapat dikatakan 

baik. Ventilasi udara di lokasi sekolah sangat membantu pertukaran udara dalam 

ruangan. Tanaman dan pepohonan yang ada di sekitar lingkungan sekolah juga 

cukup mendukung dan menambah sejuknya udara di dalam ruangan. Pihak 

sekolah sengaja membuat lingkungan sekolah memiliki sistem pertukaran udara 

yang baik. Sistem pertukaran udara di dalam ruangan juga penting dalam 

memperngaruhi tingkat kenyamanan siswa dalam proses belajar mengajar, apabila 

sistem pertukaran udara sempit, maka membuat ruangan menjadi pengap dan 

panas, sehingga siswa terganggu saat menerima pelajaran. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya pembangunan ruang kelas yang dibuat longgar dan didukung 

dengan ukuran ventilasi yang cukup lebar pada tiap-tiap kelas. Sehingga 

kenyamanan tercipta pada proses kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 

Mindaka 02 Kabupaten Tegal. 

 Dari uraian tentang keadaan lingkungan sekolah di atas dapat disimpulkan 

bahwa tingkat kebersihan SD Negeri Mindaka 02 tergolong baik dan memiliki 

tingkat kebisingan yang sedang, sehingga siswa masih dapat melangsungkan 

kegiatan pembelajaran dengan nyaman. Rasa nyaman juga tercipta dari baiknya 

ventilasi yang terdapat pada tiap kelas di SD Negeri Mindaka 02. 
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4.1.2 Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran SD N Mindaka 02 

 

Fasilitas yang terdapat di SD Negeri Mindaka 02 sebagian sedang dalam 

proses perbaikan, oleh sebab itu fasilitas ini dapat mengganggu dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hal ini terlihat dengan belum 

dapat difungsikannya ruang perpustakaan. Adapun fasilitas sekolah yang dapat 

difungsikan meliputi: ruang kepala sekolah, ruang  guru, ruang kelas, kamar kecil, 

kantin, gudang, dan lain-lain. 

Berikut adalah rincian fasilitas yang ada di SD Negeri Mindaka 02 

Kabupaten Tegal. 

Tabel 4.1. Fasilitas SD Negeri Mindaka 02 
 

No. Jenis Fasilitas Kondisi Jumlah 

1 Ruang Kelas Baik 6 

2 Ruang Perpustakaan - - 

3 Ruang KS Baik 1 

4 Ruang Guru Baik 1 

5 Ruang Gudang Cukup 1 

6 Ruang Alat Kesenian &OR Cukup 1 

7 WC Siswa Baik 2 

8 WC Guru Baik 1 

9 WC Kepala Sekolah Baik 1 

10 Tempat cuci tangan siswa Baik 1 

11 Tempat cuci tangan guru Baik 1 

Sumber: Data Statistik SD Negeri Mindaka 02 
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Berdasarkan tabel di atas, fasilitas sekolah sudah cukup memadai untuk 

melaksanakan pembelajaran dengan baik. Fasilitas yang baik dapat mendukung 

keberhasilan pembelajaran. Dari data tabel di atas, berikut rincian fasilitas SD 

Negeri Mindaka 02: 

(1)  Ruang Kelas 

Ruang kelas merupakan ruang khusus yang digunakan untuk 

melangsungkan kegiatan belajar mengajar. Ruang kelas di SD Negeri Mindaka 02 

berjumlah 6 ruangan, yang terdiri dari satu ruang kelas I, satu ruang kelas II, satu 

ruang kelas III, satu ruang kelas IV, satu ruang kelas V dan satu ruang kelas VI. 

Ruang kelas di SD Negeri Mindaka 02 rata-rata berukuran kurang lebih 10x12 m
2
, 

yang tergolong cukup luas untuk menampung sekitar 35 sampai 40 siswa per 

kelasnya. Secara kualitas ruang kelas yang terdapat di SD Negeri Mindaka 02 

sudah cukup memadai. Fasilitas yang terdapat di ruang kelas di antaranya: meja, 

kursi, papan blackboard, dan lemari buku sebagai sarana pendukung. 

 

(2) Ruang Kepala Sekolah 

Ruang kepala sekolah adalah ruang khusus yang hanya digunakan oleh 

kepala sekolah untuk melakukan segala aktivitasnya berkaitan dengan 

pekerjaanya di sekolah. Ruangan ini terletak di sebelah ruang guru mengahadap 

ke arah timur, namun dipisah dengan jalan menuju masuk area sekolah. Ruang 

kepala sekolah ini merupakan ruang kerja terpisah dari ruang yang lain, berada 

tepat di samping kelas I. Ruang Kepala Sekolah berukuran 18 m
2
, yang tergolong 

cukup luas untuk ukuran ruang individu. Secara kualitas ruang kepala sekolah ini 
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cukup memadai dengan adanya meja kerja, kursi dan meja tamu yang nyaman, 

satu unit komputer, satu televisi dan lemari kaca. 

 

(3) Ruang Guru 

 Ruang guru adalah ruang yang digunakan oleh para guru sebagai ruang 

kerja dan santai saat tidak mengisi jam pelajaran. Ruang kerja guru berada di 

sebelah ruang kepala sekolah yang menghadap ke arah utara. Ruang guru 

berukuran 42 m
2
, luas ruangan sudah cukup memadai sebagai ruang kerja guru 

dan tergolong cukup untuk menampung sejumlah meja kerja guru seluruhnya. 

Karena penataannya yang rapi, jadi ruangan terlihat bersih dan nyaman. Secara 

kualitas cukup memadai adanya meja dan kursi guru, lemari kaca, sebuah 

dispenser, satu kipas angin, satu unit komputer dan printer. 

 

(4) Perpustakaan 

Perpustakan adalah ruang yang digunakan untuk menyimpan buku-buku  

sebagai sumber referensi, baik buku mata pelajaran maupun buku karya ilmiah. 

Ruang ini juga digunakan sebagai ruang baca siswa SD Negeri Mindaka 02. 

Perpustakaan SD Negeri Mindaka 02 kebetulan sedang dalam proses perbaikan, 

jadi belum terhitung adanya perpustakaan, hanya ada beberapa deretan buku paket 

yang berada pada ruang yang akan dijadikan sebagai ruang perpustakaan. Ruang 

perpustakaan terletak di bagian timur sekolahan. 

Ruang perpustakaan yang direncanakan berukuran 35 m
2
, dan masih 

dalam kondisi perbaikan. Ruang ini juga tergolong cukup untuk menampung 

sejumlah siswa, dengan daya tampung perpustakaan berkisar 18 pengunjung. 
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Fasilitas di ruang perpustakaan dapat dikatakan cukup baik karena terdapat lemari 

yang digunakan sebagai tempat buku, meja sebagai tempat membaca pengunjung 

perpustakaan atau yang ingin sekedar mencatat tugas, dan juga sebuah kipas 

angin. Meskipun ruangan perpustakaan tidak terlalu luas, terlihat masih banyak 

debu karena masih dalam tahap perbaikan. Ruangan perpustakaan tidak terlihat 

begitu sesak, karena sebagian ruang perpustakaan ditata cukup rapi. 

 

(5) Kamar Kecil 

Kamar kecil yang berada di SD Negeri Mindaka 02 tersedia 4 ruang. 

Keempat ruang tersebut di antaranya adalah: dua ruang khusus untuk guru dan 

kepala sekolah, satu ruang untuk siswa perempuan, dan satu ruang untuk siswa 

laki-laki. 

Kamar kecil rata-rata berukuran 4 m
2
, dengan ketinggian bak air 100 cm. 

Masing-masing kamar kecil memiliki satu closet, satu gayung plastik dan satu 

ember bak air. Di dalam kamar kecil juga terpasang sebuah pengaharum ruangan. 

Kondisi kamar kecil terlihat cukup bersih, karena secara rutin dibersihkan oleh 

penjaga sekolah. 

 

(6) Kantin 

Kantin yang terdapat  di SD Negeri Mindaka 02 satu buah yang  terletak di 

sebelah utara ruang kelas V. Kantin sekolah berukuran 15 m
2
. Di dalam kantin 

tidak banyak fasilitas yang ada, biasanya hanya terdapat kursi dan meja kayu. 

Pada ruang kantin dibuat sangat sederhana yang terbuka dan banyak terdapat 

ventilasi agar pertukaran udara lancar dan tidak pengap. 
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(7) Lapangan Upacara dan Olahraga 

Terdapat satu tempat lapangan olahraga yang berada di SD Negeri 

Mindaka 02 yang multifungsi, bisa untuk lapangan bola voli, lapangan futsal, dan 

untuk lapangan tempat upacara. Lapangan upacara dan olahraga adalah fasilitas 

sekolah yang mempunyai ukuran paling luas. Luas keseluruhan lapangan ini 

adalah kurang lebih 374 m
2
.  

Letak lapangan berada di bagian depan kelas dan tepat persis di depan 

pintu masuk gerbang sekolah. Kondisi lapangan masih dalam keadaan cukup 

bagus, lantai lapangan berupa paving. Selain itu juga terdapat tiang bendera di 

sebelah selatan lapangan yang digunakan untuk mengibarkan bendera saat upacara 

bendera berlangsung. Seluruh siswa pada saat jam pelajaran olahraga, ataupun 

pada saat jam istirahat, senantiasa memanfaatkan lapangan ini untuk berolahraga 

dan bermain-main. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.3 Lapangan Upacara & Olahraga SD Negeri Mindaka 02 

(Dokumentasi: Rina, Desember 2012) 
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Berdasarkan paparan dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa 

fasilitas pembelajaran di SD Negeri Mindaka 02 sudah cukup memadai, terlihat 

ketika peneliti melakukan observasi di sekolah ini sarana dan prasarananya yang 

sudah memenuhi standar kenyamanan sekolah, meskipun masih ada ruangan 

perpustakaan yang belum siap pakai, dikarenakan sedang dalam tahap renovasi, 

namun demikian dengan sedikit keterbatasan kegiatan belajar mengajar tetap 

berjalan dengan baik. Berkaitan dengan seni rupa, sekolah belum mempunyai 

ruang praktik sendiri untuk kegiatan berkesenian, baik seni rupa maupun seni 

musik. Hal ini disebabkan oleh cara pandang guru yang masih menganggap 

kegiatan praktik khusunya seni rupa dapat dilakukan di mana saja seperti di dalam 

kelas maupun luar ruangan, sehingga tidak ada ruang khusus untuk praktik seni 

rupa maupun seni musik. Hal ini juga berakibat dengan sedikitnya karya-karya 

seni rupa dari siswa yang tersimpan di SD Negeri Mindaka 02 Kabupaten Tegal. 

4.1.3 Keadaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD Negeri Mindaka 02 

 

 Berdasarkan hasil data jumlah guru di SD Negeri Mindaka 02 adalah Guru 

tetap (GT) berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 6 (enam) guru kelas, dan 1 

(satu) Kepala Sekolah. Untuk Guru Tidak Tetap (GTT) atau guru wiyata 

berjumlah 6 (enam) orang, sedangkan pada Tata Usaha (TU) 1 (satu) orang, dan 1 

(satu) orang sebagai penjaga sekolah. 

Guru di SD Negeri Mindaka 02 terdiri dari tingkat golongan yang sama 

yaitu IV/a. Di bawah ini akan ditampilkan data jumlah guru dan tenaga 

kependidikan menurut golongan, jabatan, dan tugas mengajar masing-masing guru 

dan tenaga kependidikannya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.2. Guru dan Tenaga Kependidikan SD Negeri Mindaka 02 dan Tingkat 

Pendidikannya 

 

 

No 

 

Nama/NIP 

 

Gol/ 

Ruang 

 

Jabatan 

 

Tugas 

Mengajar 

 

Keterangan 

1 Sukamno, S.Pd 

19601003 198201 1 005 

 

IV/ a 

 

Mapel PKn 

 

IV,V,VI 

 

PPKn 

2 Uminah 

19590916 198201 2 002 

 

IV/ a 

 

Guru Kelas 

 

I 

 

3 Hj. Muawanah, S.Pd SD 

19591008 198405 2 001 

 

IV/ a 

 

Guru Kelas 

 

II 

 

4 Hj. Kholifah, S.Pd SD 

19610605 198012 2 003 

 

IV/ a 

 

Guru Kelas 

 

III 

 

5 Sukirno, S.Pd 

19561002 197701 1 001 

 

IV/ a 

 

Guru Kelas 

 

IV 

 

6 Bedjo Saputro 

19710731 200801 1 004 

 

IV/ a 

 

Guru Kelas 

 

V 

 

7 Jaelani, Ama.Pd 

19620704 198304 1 005 

 

IV/ a 

 

Guru 

Mapel 

 

III-VI 

 

Penjaskes 

8 RR. Istiwa. SM, Ama.Pd 

19580908 198304 2 002 

 

IV/ a 

 

Guru 

Mapel 

 

III-VI 

 

PAI 

9 Mas Agung. M, S.Pd 

- 

 

- 

 

Guru Kelas 

 

VI 

 

10 Dwi Ikha Puspita, S.Pd 

- 

 

- 

 

Guru 

Mapel 

 

III-VI 

 

B.Inggris 

11 Much. Subchan, Ama.Pd.OR 

- 

 

- 

 

Guru 

Mapel 

 

I-II 

 

Penjaskes 

12 Ferliana. A, Ama.Pd 

- 

 

- 

 

TU 

 

- 

 

- 

13 Irma Khiqmiyah 

- 

 

- 

Guru 

Praktek 

 

- 

 

- 

14 Drs. Gondo Wismo. UW 

- 

 

- 

 

Guru 

 

- 

 

- 

15 Drajat 

19580706 198703 1 010 

 

II/ b 

 

Penjaga 

 

- 

 

- 

Sumber: Data Statistik SD Negeri Mindaka 02 
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Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui sebanyak 8 orang guru 

termasuk kepala sekolah bergolongan IV/ a. Kemudian sebanyak enam orang guru 

belum mendapatkan golongan karena belum menjadi PNS atau sebagai guru bantu 

yang belum mendapatkan jam mengajar lebih dari waktu yang ditentukan oleh 

pemerintah, dan satu orang penjaga sekolah masuk dalam golongan II/ b. Dari 

latar belakang golongan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar guru SD Negeri Mindaka 02 bergolongan IV/ a. Berdasarkan 

sumber data guru SD Negeri Mindaka 02 (keadaan: Desember 2012) yang 

diperoleh peneliti, dapat diketahui bahwa masa kerja atau pengalaman guru dalam 

mengajar beragam yakni sebanyak 7 (tujuh) guru sudah berpengalaman mengajar 

selama di atas lima tahun, dan sebanyak 6 (enam) guru masih berpengalaman 

mengajar di bawah lima tahun. 

Secara garis besar latar belakang budaya yang dimiliki guru dan tenaga 

kependidikan SD Negeri Mindaka 02 adalah berasal dari suku Jawa. Hal ini dapat 

diketahui dari bahasa yang digunakan sehari-hari di sekolah baik oleh sesama 

guru dengan tenaga kependidikan yaitu menggunakan bahasa jawa ngapak dan 

etika bahasa jawa yang santun. 

Terkait dengan keadaan guru SD Negeri Mindaka 02, khususnya Guru 

kelas II yang memiliki gelar S.Pd SD, meskipun bukan dari lulusan seni, namun 

Ibu Muawanah memiliki pengetahuan yang cukup baik pada mata pelajaran seni 

budaya dan keterampilan, sehingga mudah menyesuaikan pada mata pelajaran 

seni rupa khususnya. Beliau benar-benar mempelajari ketika akan memberikan 

contoh demonstrasi untuk siswa, dengan cara latihan sendiri atau mencoba sendiri 
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di rumah sebelum mendemonstrasikan pada siswa. Ibu Muawanah memiliki 

tingkat golongan IV/a, yang termasuk dalam golongan teratas untuk standar 

golongan guru. Dengan pengalaman mengajar yang matang, beliau terlihat begitu 

sabar memahami dan membimbing siswa kelas II yang tergolong kelas rendah. 

Beliau juga memberikan arahan dan masukan kepada peneliti tentang mengajar 

serta menghadapi siswa kelas II, di antaranya adalah penyampaian bahasa kepada 

siswa kelas II membutuhkan kesabaran yang lebih tinggi, guru harus dapat 

menyampaikan materi secara perlahan dan pemberian contoh yang mudah pada 

siswa, sehingga siswa dapat menerima penyampaian materi yang diberikan guru. 

4.1.4 Keadaan Siswa SD Negeri Mindaka 02 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari tahun 2012, jumlah siswa di 

SD Negeri Mindaka 02 adalah  193 siswa, dengan rincian siswa laki-laki 100 dan 

siswa perempuan 93. Untuk kelas II dengan dengan pembagian jumlah siswa yaitu  

sebanyak 40 anak didik. Kelas II dengan rincian sebanyak 23 siswa perempuan 

dan 17 siswa laki-laki. Berikut jumlah siswa perkelasnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Jumlah siswa perkelas di SD Negeri Mindaka 02 

 

 

No 

 

Kelas 

Jumlah Siswa 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 I 18 14 30 

2 II 17 23 40 

3 III 12 12 24 

4 IV 20 14 34 

5 V 13 17 30 

6 VI 21 14 35 

Jumlah 100 93 193 

Sumber: Data Statistik SD Negeri Mindaka 02 
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 Latar belakang sosial ekonomi siswa SD Negeri Mindaka 02 berasal dari 

golongan ekonomi menengah ke bawah. Sebagaian besar orang tua siswa SD 

Negeri Mindaka 02 bekerja di luar rumah sebagai petani, pedagang, penjahit, dan 

buruh, dan sebagian kecil yang berprofesi sebagai PNS. Setiap hari berangkat dan 

pulang sekolah baik siswa kelas I, II, III, IV, V dan VI  sebagian besar berjalan 

kaki dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah, sementara siswa yang lain 

menggunakan kendaraan sepeda dan diantar jemput oleh orang tua masing-

masing. Setiap pagi waktu berangkat sebelum jam 07.00 WIB, dan siang waktu 

pulang sekolah antara jam 10.00 WIB sampai dengan jam 13.15 WIB. 

4.2 Pembelajaran Seni Rupa dengan Materi Seni Grafis di SD 

Negeri Mindaka 02 

 

Seni grafis merupakan salah satu materi pembelajaran seni rupa pada mata 

pelajaran seni budaya dan keterampilan di kelas II SD Negeri Mindaka 02 dengan 

mengacu pada kompetensi dasar mengekspresikan diri melalui karya seni grafis. 

Materi tersebut didukung dengan mengacu pada standar kompetensi (SK) dan 

kompetensi dasar (KD) yang tertera pada silabus mata pelajaran seni budaya dan 

keterampilan (SBK) jenjang sekolah dasar kelas II yaitu standar kompetensi 

mengekspresikan diri melalui karya seni rupa dan kompetensi dasar 

mengekspresikan diri melalui karya seni grafis cetak tinggi. 

Teknik grafis yang digunakan dalam pembelajaran seni grafis di SD 

Negeri Mindaka 02 hanya teknik cap dengan menggunakan klise dari penampang  

tumbuhan, sedangkan teknik kolase tidak diajarkan pada pembelajaran seni grafis. 

Proses pembelajaran berkarya seni grafis dengan teknik cap akan diuraikan 
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menurut unsur-unsur yang terdapat dalam pembelajaran yang meliputi 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 

Pembelajaran berkreasi seni grafis dilakukan dengan metode ceramah, 

demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. 

 

4.2.1 Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pelaksanaan pembelajaran berkreasi seni grafis cetak tinggi 

yang dibuat oleh guru kelas dan peneliti meliputi; standar kompetensi dan 

kompetensi dasar (SKKD), tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media, sumber belajar, dan 

penilaian. 

Standar kompetensi (SK) yang digunakan adalah mengekspresikan diri 

melalui karya seni rupa, sedangkan kompetensi dasar (KD) yang digunakan 

adalah mengekspresikan diri melalui seni grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan. 

Pembelajaran berkreasi seni grafis ini mempunyai tujuan yang akan 

dicapai oleh siswa setelah melakukan pembelajaran. Tujuan merupakan tolak ukur 

terhadap keberhasilan pembelajaran. Tujuan atau kompetensi dari pembelajaran 

berkreasi seni grafis ini adalah siswa mempunyai pengetahuan tentang berkreasi 

seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan, dan yang paling penting 

siswa mampu membuat hasil karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang 

tumbuhan. Pembuatan perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan 

peneliti dikarenakan agar sejalan dan saling berkolaborasi untuk menciptakan 

pembelajaran seni grafis yang menyenangkan. 
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Beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran berkreasi seni 

grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan dalam hal ini yang digunakan 

di SD Negeri Mindaka 02 adalah metode ceramah, metode demonstrasi, metode 

tanya jawab, dan metode penugasan. Metode ceramah adalah proses penyampaian 

materi pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara lisan baik melalui bantuan 

media maupun tidak. Siswa diberikan penjelasan tentang materi seni grafis cetak 

tinggi. Ketika guru menjelaskan, siswa mendengarkan dan mencatat sesuatu yang 

dianggap penting. 

Metode demonstrasi merupakan proses dimana guru mempraktikkan di 

depan kelas tentang pembuatan karya seni grafis. Guru memberikan contoh 

bagaimana membuat karya seni grafis dengan teknik cap menggunakan klise dari 

penampang tumbuhan serta diberikan penjelasan tentang langkah pembuatan 

karya grafis. Guru juga memperlihatkan alat dan bahan yang digunakan dalam 

membuat karya seni grafis, agar siswa paham tentang teknik, alat dan bahan yang 

digunakan dalam membuat karya seni grafis. Dengan proses ini diharapkan siswa 

mengetahui dan memahami apa itu seni grafis, dan mengetahui langkah demi 

langkah pembuatan hasil karya seni grafis.    

Metode tanya jawab dilakukan saat dibutuhkan penguatan kepada siswa 

tentang materi yang sedang ataupun telah disampaikan oleh guru. Tanya jawab 

dilakukan antara guru dengan siswa agar pembelajaran lebih terlihat dinamis dan 

tidak terkesan satu arah saja. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan 

tanya jawab, baik itu antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa lain. 
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Kemudian metode penugasan dilakukan dengan memberikan instruksi-instruksi 

kepada siswa baik itu untuk individu maupun dalam kelompok.  

Materi pembelajaran diambil dari beberapa sumber yaitu dari buku cetak 

dan internet. Materi yang diberikan guru dalam pembelajaran berkreasi seni grafis 

adalah pengetahuan tentang seni grafis, dan teknik pembuatan seni grafis dengan 

memanfaatkan penampang tumbuhan. 

Media yang digunakan dalam pembelajaran berkreasi seni grafis 

menggunakan media berupa buku teks seni budaya dan keterampilan (seni rupa), 

alat dan bahan (lihat lampiran 8 hal. 147) berupa pisau/cutter, kertas gambar A3, 

pewarna makanan, busa/spon, tempat kotak plastik, koran, penampang alami 

tumbuhan (pelepah pisang, pelepah talas, belimbing, jambu air, pare, dan 

sebagainya), papan tulis black board dan media percontohan, karena sekolah tidak 

menyediakan media pembelajaran yang lain. Pada media percontohan guru 

demonstrasi langsung di depan kelas dengan menjelaskan langkah demi langkah 

pembuatan karya seni grafis dan selalu memberi perhatian untuk siswa agar 

berhati-hati dalam menggunakan pewarna. 

 

4.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran berkreasi seni grafis di kelas II SD Negeri 

Mindaka 02 berlangsung selama dua kali pertemuan. Sebenarnya pertemuan untuk 

pembelajaran ini berlangsung selama tiga kali pertemuan. Pertemuan 

dilangsungkan hanya dua hari, mengingat waktu yang kurang dan menginjak 

sebentar lagi akan diadakannya ulangan akhir semerter (UAS). Guru mengatur 

pertemuan pembelajaran berkreasi seni grafis cetak tinggi ini seefektif mungkin, 
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mengingat waktu pembelajaran seni rupa membutuhkan waktu yang relatif lama, 

akan tetapi waktu yang disediakan sekolah terbatas. 

1) Pertemuan Pertama 

Pada kegiatan awal, guru mengkondisikan suasana kelas dengan cara 

mempersilahkan siswa untuk kembali ke tempat duduk dengan rapi. Setelah 

suasana di dalam kelas sudah kondusif, guru membuka pelajaran dengan cara 

menyampaikan salam kepada siswa. Guru kemudian melanjutkan dengan 

melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa.  

Berdasarkan hasil pengamatan oleh peneliti dalam pembelajaran ini, pada 

pertemuan pertama interaksi guru dengan siswa berlangsung baik. Pada kegiatan 

pertama guru melakukan apersepsi tentang materi yang akan disampaikan, terlihat 

guru memancing dan mengajak siswa untuk menyebutkan penampang alami 

tumbuhan apa saja yang dapat digunakan dalam berkreasi seni grafis, selain itu 

guru juga menanyakan kepada siswa hal-hal apa saja yang siswa ketahui 

mengenai teknik cap dan menanyakan pada siswa siapa yang sudah pernah 

membuat karya seni grafis sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari  banyaknya 

siswa yang menjawab sangat antusias dan begitu bersemangat saat guru 

melakukan apersepsi serta menjelaskan materi yang diajarkan, siswa juga terlihat 

sangat antusias dan ingin segera memulai membuat karya seni grafis. Kegiatan 

apersepsi dilakukan selama kurang lebih 10 menit. 
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Foto 4.4. Aktivitas guru saat kegiatan awal pelajaran 

(Dokumentasi: Rina, Desember 2012) 

 

Pada kegiatan inti guru mulai menjelaskan materi tentang konsep 

pemahaman seni grafis atau mencetak, menunjukkan  alat dan bahan yang 

digunakan dalam berkarya (lihat lampiran 8 hal 147). Siswa mencatat hal-hal yang 

dianggap penting dan memperhatikan dengan baik, meskipun masih ada beberapa 

siswa yang masih bercanda dengan teman sebangkunya. 

Guru menggunakan metode demonstrasi, sehingga setelah menyampaikan 

materi, selanjutnya guru melakukan demonstrasi langsung di depan kelas untuk 

menjelaskan langkah demi langkah pembuatan seni grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan. Tujuannya agar siswa memahami benar proses pembuatan 

sacara runtut teknik seni grafis sampai pada pembuatan hasil karya seni grafis dan 

siswa juga mengetahui dengan seksama alat dan bahan yang diperlukan saat 

berkarya seni grafis. Selain guru melakukan demonstrasi di depan kelas, guru juga 
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mengajak siswa untuk mempraktekkan langsung di depan kelas mengenai 

langkah-langkah pembuatan karya seni grafis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.5 Aktivitas guru saat mendemonstrasikan 

pembuatan seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

    (Dokumentasi: Rina, Desember 2012) 

 

Berikutnya, pada akhir pembelajaran pada pertemuan pertama, selanjutnya 

guru membuka pertanyaan bagi siswa yang belum paham mengenai materi yang 

telah disampaikan dan dijelaskan oleh guru. Hal ini dilakukan agar siswa benar-

benar memahami isi materinya, serta lebih mudah dalam mengikuti pembelajaran 

pada pertemuan berikutya. Sebelum mengakhiri pembelajaran guru menyuruh 

siswa untuk membawa masing-masing tiga penampang tumbuhan yang berbeda-

beda seperti misalnya pelepah pisang, pare, dan belimbing, untuk dijadikan 

sebagai media dalam berkarya seni grafis pada pertemuan selanjutnya. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, dalam pembelajaran berkreasi seni grafis ini, 

pada pertemuan pertama interaksi antara guru dan siswa berlangsung sangat baik. 
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2) Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua, seperti biasa guru mengkondisikan suasana kelas 

dengan cara mempersilahkan siswa untuk kembali ke tempat duduk dengan rapi. 

Guru membuka pelajaran dan memberikan salam kepada siswa. Guru kemudian 

melanjutkan dengan presensi untuk mengetahui siswa yang hadir dan siswa yang 

tidak hadir. 

Pada kegiatan awal,guru kembali memberikan materi tentang berkreasi 

seni grafis. Pada awal pembelajaran guru kembali mengingatkan kembali pada 

siswa mengenai materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang telah diajarkan pada 

pertemuan pertama, serta dengan memberikan kesempatan juga kepada siswa 

untuk bertanya atau menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami selama 

pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.6 Aktivitas guru saat menjelaskan materi pembelajaran 

    (Dokumentasi: Rina, Desember 2012) 
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 Pada inti kegiatan belajar mengajar, guru kembali menanyakan materi 

tentang berkreasi seni grafis, dan guru juga memastikan apa saja penampang 

tumbuhan yang sudah dibawa siswa, guru membatasi siswa dengan masing-

masing siswa membawa tiga penampang tumbuhan yang berbeda. Pada 

pertemuan kedua ini siswa terlihat sangat antusias, terbukti dari semua siswa yang 

membawa penampang tumbuhan yang sudah ditentukan oleh guru pada 

pertemuan pertama. Sebagian siswa ada pula yang membawa penampang tidak 

sesuai dengan yang diperintahkan guru, namun mereka masih terlihat sangat 

antusias untuk memulai membuat karya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.7 Aktivitas siswa saat mempraktekkan di depan kelas 

    (Dokumentasi: Rina, Desember 2012) 

 

Pada pertemuan kedua ini guru kembali mengajak siswa untuk 

mempraktikan langsung di depan kelas, namun siswa masih terlihat malu-malu, 

kemudian guru menunjuk salah satu siswa perempuan untuk mempraktekan di 

depan kelas. Ketika salah satu siswa selesai mempraktekan di depan kelas, siswa 
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yang lain memberikan apresiasi yang baik, terlihat dari pemberian tepuk tangan 

yang meriah, karena siswa tersebut berani mempraktekkan langsung di depan 

kelas dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.8 Aktivitas siswa saat memberikan apresiasi pada temannya  

    (Dokumentasi: Rina, Desember 2012) 

 

Interaksi guru dengan siswa dalam pembelajaran seni grafis di pertemuan 

pertama dan kedua berlangsung cukup baik.  Guru berusaha sebisa mungkin 

melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru dan siswa melaksanakan tugasnya 

sebagai siswa. Hal ini terlihat saat guru melakukan ceramah tentang materi 

pembelajaran, siswa memperhatikan penjelasan dari guru, meskipun masih ada 

sebagian siswa yang tidak memperhatikan dan bercanda dengan teman 

sebangkunya. Saat guru melakukan tanya jawab, siswa merespon dengan 

memberikan jawaban atas pertanyaan guru dan ada sebagian siswa yang tidak 

menjawab. Kemudian saat guru melakukan demonstrasi, siswa memperhatikan 

dan melakukan percobaan pembuatan karya tetapi ada beberapa siswa yang masih 
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merasa kesulitan dalam membuat karya grafis. Dalam proses pembelajaran 

selanjutnya guru memberikan penugasan, kemudian siswa mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru. 

Hasil karya yang dihasilkan siswa kelas II SD Negeri Mindaka 02 terlihat 

cukup baik. Berdasarkan keputusan guru, guru memberikan tema pada karya 

siswa yaitu bunga, dengan alasan karena bunga merupakan objek yang biasa 

dilihat oleh siswa, dan juga agar siswa dapat berkreasi sesuai arahan yang 

ditentukan, sehingga siswa mudah dalam mengembangkan imajinasinya 

berdasarkan apa yang mereka lihat dari objek bunga sesungguhnya. Mereka 

membuat bentuk bunga yang indah dan harmonis. Siswa diberikan tema dalam 

membuat karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan, hal ini 

dikarenakan siswa kelas II tergolong dalam kelas rendah, sehingga perlu adanya 

arahan yang ditentukan dari guru agar siswa dapat lebih memahami dan tidak 

kesulitan dalam membuat karya seni grafis ini. 

Penampang tumbuhan merupakan media yang cukup mudah untuk didapat 

siswa, misalnya pelepah pisang, pelepah talas, pare, jambu air, belimbing, irisan 

bibit pohon pisang yang masih muda, dan daun yang digunakan sebagai klise 

untuk pembuatan karya seni grafis, masing-masing siswa membawa tiga macam 

penampang tumbuhan sesuai perintah dari guru kelas II Ibu Muawanah. 

Penampang yang digunakan disini adalah penampang yang mempunyai 

permukaan dan motif yang menarik sebagai klise, selain itu penampang alami 

tumbuhan ini dapat dengan mudah ditemui siswa, seperti misalnya pada 

lingkungan sekitar sekolah ataupun pekarangan rumah mereka. 
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Dalam pembelajaran seni grafis yang berlangsung di SD Negeri Mindaka 

02, sebelum memulai berkarya seni grafis, terlebih dahulu dipersiapkan alat dan 

bahan yang diperlukan seperti kertas gambar A3, pewarna makanan, bantalan cap 

dari busa/spon, koran, tempat kotak makanan plastik, dan klise dari penampang 

alami tumbuhan (lihat lampiran 8 hal. 147). Prosedur pembuatan karya seni grafis 

dengan memanfaatkan penampang tumbuhan yang terjadi pada pembelajaran seni 

grafis di SD Negeri Mindaka 02 dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain: 

1. Kertas Koran yang akan digunakan sebagai alas pada meja. 

2. Kertas gambar yang akan digunakan dipersiapkan dahulu dengan ukuran yang 

sudah disesuaikan (A3). 

3. Busa/spon sebagai bantalan cap untuk beberapa warna yang  akan digunakan. 

4. Pewarna makanan dituangkan ke tempat kotak makanan plastik dengan tiga 

warna yang berbeda-beda sesuai dengan yang akan digunakan dalam 

pembuatan karya. 

5. penggunaan klise dari beberapa penampang tumbuhan seperti pelepah pisang, 

pare, dan belimbing dengan cara memotongnya menggunakan alat pemotong 

(pisau/cutter), dalam pemotongan siswa dibantu guru dan peneliti. 

6. Klise dari penampang tumbuhan dicelupkan pada tempat kotak makanan 

plastik yang sudah berisikan masing-masing tiga pewarna makanan, 

kemudian ditekankan pada busa/spon yang sudah tersedia di atas meja siswa, 

langkah selanjutnya barulah klise dicapkan pada kertas A3 yang akan 

dijadikan karya. 
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7. Tahap terakhir adalah karya dikeringkan di bawah sinar matahari atau 

diangin-anginkan. Kemudian jadilah karya seni grafis dengan teknik cap 

menggunakan klise dari penampang tumbuhan. 

Guru menjelaskan langkah-langkah pembuatan karya grafis dengan teknik 

cap menggunakan klise dari penampang tumbuhan dengan menggunakan metode 

demonstrasi. Metode demonstrasi ini cocok digunakan pada pembelajaran seni 

grafis berupa praktik. Siswa diajak berlatih mempraktikkan pembuatan karya seni 

grafis dengan cara memperhatikan contoh pembuatan karya dari demonstrasi guru 

di depan kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.9 Aktivitas siswa saat sedang membuat karya seni grafis 

dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

(Dokumentasi: Rina, Desember 2012) 

Berdasarkan observasi tentang pembuatan karya grafis yang 

didemonstrasikan guru dan dibantu oleh peneliti, memang langkah-langkah 
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pembuatan karya grafisnya sudah benar, namun sebagian siswa masih ada yang 

belum mengerti. Dalam membuat karya seni grafis terkadang siswa tidak 

mengikuti langkah-langkah pembuatan yang sudah diajarkan guru. Sebagian 

siswa mengesampingkan langkah-langkah pembuatan karya, sebagian siswa 

masih belum mampu mengikuti langkah-langkah pembuatan karya dengan benar 

dan secara urut. Seharusnya siswa mengikuti langkah pembuatan karya grafis 

dengan benar dan secara urut, agar hasil karyanya dapat memperoleh nilai yang 

maksimal. Dalam hal ini, guru mempunyai peran penting dalam memberikan 

bimbingan dan bantuan serta arahan terhadap siswa yang kesulitan dalam 

membuat karya grafis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.10 Aktivitas guru saat memberikan arahan kepada siswa 

(Dokumentasi: Rina, Desember 2012) 
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4.2.3 Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran dilakukan sebelum, saat, dan setelah pembelajaran 

seni grafis berlangsung. Uji lisan dapat dilakukan ketika pembelajaran dengan 

melakukan tanya jawab langsung dengan siswa, untuk mengukur tingkat perhatian 

siswa tentang materi yang sudah disampaikan melalui ceramah. Uji praktik dapat 

dilakukan dengan menugaskan siswa membuat karya seni grafis dengan 

memanfaatkan penampang tumbuhan. 

Pencapaian kompetensi dasar siswa diukur dengan KKM. Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu sebuah kriteria standar nilai minimal yang 

harus dicapai siswa untuk setiap mata pelajaran yang disepakati oleh guru kelas. 

SD Negeri Mindaka 02 menetapkan KKM untuk mata pelajaran seni budaya dan 

keterampilan adalah 71 (tujuh puluh satu). 

Guru kelas II mengatakan bahwa siswa SD Negeri Mindaka 02 harus bisa 

mencapai nilai KKM yaitu 71 agar tidak remidi. Penetapan nilai KKM tersebut 

berdasarkan pertimbangan bahwa SD Negeri Mindaka 02 merupakan Sekolah 

Standar Nasional dan nilai dari hasil prestasi akademik khususnya mata pelajaran 

seni budaya dan keterampilan mengalami peningkatan dari tahun-tahun 

sebelumnnya. Bagi siswa yang tidak dapat mencapai nilai 71 setelah mengikuti 

ulangan atau mengerjakan tugas, maka siswa harus mengikuti remidial  sampai 

tuntas.  

Evaluasi yang dilakukan guru dalam pembelajaran seni grafis sudah 

memenuhi syarat dalam pembelajaran. Guru dan peneliti melaksanakan evaluasi 

melalui dua bentuk evaluasi, meliputi uji lisan, dan uji praktik. Kedua bentuk 
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evaluasi dalam pembelajaran seni grafis disertai dengan aspek penilaian, aspek 

penilaian ini digunakan guru untuk menilai tugas siswa agar dapat dilihat hasil 

belajarnya. Berikut ini adalah tabel aspek-aspek penilaian dan pedoman rentangan 

nilai karya yang digunakan oleh guru. 

Tabel 4.4 Aspek-aspek penilaian karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang 

tumbuhan dari guru  

 

No. Aspek-Aspek yang dinilai Kriteria Nilai 

1 Ide 1 – 100 

2 Kreativitas 1 – 100 

3 Teknik 1 – 100 

4 Karakteristik 1 – 100 

 

(Sumber: Dokumen penilaian oleh guru) 
 

Tabel 4.5. Pedoman rentangan nilai karya seni grafis dari guru 

No Rentang Nilai Kategori 

1 ≥91 Sangat baik 

2 81 – 90 Baik 

3 71 – 80 Cukup 

4 61 – 70 Kurang 

5 ≤60 Sangat kurang 

 

(Sumber: Dokumen penilaian oleh guru) 

 

Pada setiap rentang nilai yang digunakan oleh guru memiliki kategori 

yang terdiri dari kategori sangat baik dengan rentang nilai ≥91, kategori baik 

dengan rentang nilai 81 – 90, kategori cukup dengan rentang nilai 71 – 80, 

kategori kurang dengan rentang nilai 61 – 70, dan yang terakhir adalah rentang 

nilai ≤60. Berikut ini adalah tabel hasil evaluasi oleh guru  dan hasil evaluasi oleh 

peneliti pada siswa kelas II secara rinci, sebagai berikut: 
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Tabel 4.6. Hasil Evaluasi Karya Seni Grafis dengan Memanfaatkan Penampang 

Tumbuhan Siswa Kelas II oleh Guru 

 

No Nama Nilai Kategori 

1 Ahmad Saputro 70 Kurang 

2 Rizki Maulana Irham 85 Baik 

3 Afifah Agustina 70 Kurang 

4 Andini Nur Khayati 70 Kurang 

5 Asri Ayu Lestari 80 Cukup 

6 Ella Laela Nurhayatri   68 Kurang 

7 Erzy Wulan Amalia F. 85 Baik 

8 Fina Oktaviani N. 70 Kurang 

9 Fiska  Anesysya A. 70 Kurang 

10 Ghina Rahma Izzati 83 Baik 

11 Khafidzotun Nafisah 80 Cukup 

12 Khansa Naila Putri S. 80 Cukup 

13 Kinanti Aryani 75 Cukup 

14 Moh. Arif Mukhotib 75 Cukup 

15 Moh. Arif Mukhotob 83 Baik 

16 Moh. Reza Pratama 71 Cukup 

17 Mohamad Satria F. 75 Cukup 

18 Mohamad Ayn Zia F. 75 Cukup 

19 Nida Awaliyah 82 Baik 

20 Panji Satria Wibowo 65 Kurang 

21 Putri Lathifah Arifani 75 Cukup 

22 Raihanah Jinan Ulya R. 70 Kurang 

23 Rendi Ade Saputra 70 Kurang 

24 Riedho Safira A.  80 Cukup 

25 Rifky Pratama Agus 75 Cukup 

26 Rio Hanar 85 Baik 

27 Siti Nur Afifah 75 Cukup 

28 Siti Nurkhikmah 75 Cukup 

29 Sri Mulyaning Asih 85 Baik 

30 Syva Bayu Pamungkas 70 Kurang 

31 Ulfi Laili Nurafifa 75 Cukup 

32 Ummi Khanifah  82 Baik 

33 Varis Eka Dutasari 72 Cukup 

34 Wahyu Risky Pratama 84 Baik 

35 Arif Jaelani 70 Kurang 

36 Suci Nabila Putri 72 Cukup 

37 Moh. Dikhi Fatur R. 70 Kurang 

38 Itsan Setya Putra E. 65 Kurang 

39 Abelina Aprilia S. 75 Cukup 

40 Novita Ramadani 80 Cukup 

Jumlah 3017  

Rata-rata Kelas 75,43 Cukup 

 
(Sumber: Dokumen penilaian oleh guru) 
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Berdasarkan hasil evaluasi oleh guru maka diperoleh data dari 40 siswa, 

tercatat keseluruhan siswa mengumpulkan karya, diketahui bahwa nilai siswa 

termasuk ke dalam kategori baik, kategori cukup, dan kategori kurang. 

Pengkategorian tersebut berdasarkan hasil konversi dari data berupa nilai (grade) 

menjadi data berupa pernyataan. 

Nilai rata-rata kelas adalah 75,43 dan termasuk ke dalam kategori cukup. 

Hasil evaluasi menunjukkan 9 siswa dari 40 siswa atau 22,5 % mendapatkan nilai 

dengan kategori baik dengan rentang nilai 81-90. 18 siswa dari 40 siswa atau 45 

% mendapatkan nilai dengan kategori cukup dengan rentang nilai 71 – 80. 13 

siswa dari 40 siswa atau 32,5 % memperoleh nilai dengan kategori kurang dengan 

rentang nilai 61 – 70.  

Selain guru kelas II, peneliti juga melakukan evaluasi terhadap hasil 

karya siswa. Peneliti menggunakan pedoman penilaian produk dari beberapa 

aspek penilaian karya untuk memperoleh data. Berikut ini adalah tabel aspek-

aspek penilaian oleh peneliti. 

4.7. Aspek-aspek penilaian karya grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

dari peneliti. 

 

No. Aspek-Aspek yang dinilai Kriteria Nilai 

1 Kejelasan penampang 1 – 100 

2 Penguasaan Teknik 1 – 100 

3 Kebersihan dan Kerapian 1 – 100 

4 Kesungguhan 1 – 100 

(Sumber: Dokumen penilaian oleh peneliti) 
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Dari hasil penilaian berdasarkan aspek-aspek penilaian tersebut akan 

menghasilkan data berupa angka sesuai kategori. Kategori tersebut kemudian 

dikonversi berubah menjadi data berupa pernyataan kualitas. Berikut ini adalah 

tabel pedoman rentangan nilai yang digunakan oleh peneliti. 

Tabel 4.8. Pedoman rentangan nilai karya seni grafis dari peneliti 

No Rentang Nilai Kategori 

1 ≥91 Sangat baik 

2 81 – 90 Baik 

3 71 – 80 Cukup 

4 61 – 70 Kurang 

5 ≤60 Sangat kurang 

 

(Sumber: Dokumen penilaian oleh peneliti) 

 

Evaluasi yang terdiri dari kategori nilai di atas seperti sangat baik, baik, 

cukup, kurang, sangat kurang memiliki pertimbangan sebelum penilaian karya. 

Pada kategori sangat baik ialah karya yang memiliki logika perkembangan anak, 

karya yang dihasilkan komunikatif, kebersihan dan kerapian serta penguasaan 

teknik sangat baik, kategori baik ialah penilaian karya yang mendekati logika 

perkembangan anak, teknik  mencetak yang dapat memperlihatkan kejelasan 

penampang, teknik susunannya tertata rapi, kategori cukup ialah karya siswa yang 

jauh dari pemikiran logika anak, teknik mencetak kejelasan penampang yang 

kurang, kategori kurang dilihat dari kurangnya logika perkembangan gambar 

anak, dan teknik penampang yang tidak jelas, dan pada kategori sangat kurang 

ialah karya anak yang tidak mendekati logika perkembangan anak, teknik cetak 

yang  tidak jelas serta susunan komposisi karyanya tidak tertata rapi. 
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Tabel 4.9. Hasil evaluasi karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

pada siswa Kelas II oleh Peneliti 

No Nama 
Aspek 

Rata-rata Kategori 

1 2 3 4 

1 Ahmad Saputro 69 68 60 75 68 Kurang 

2 Rizki Maulana Irham 81 84 81 80 81,5 Baik 

3 Afifah Agustina 75 70 70 70 71,25 Cukup 

4 Andini Nur Khayati 70 60 65 65 65 Kurang 

5 Asri Ayu Lestari 80 80 79 79 79,5 Cukup 

6 Ella Laela Nurhayatri 65 65 70 60 65 Kurang 

7 Erzy Wulan Amalia F. 83 83 83 80 82,25 Baik 

8 Fina Oktaviani N. 66 66 66 66 66 Kurang 

9 Fiska Anesysya A. 72 72 71 71 71,5 Cukup 

10 Ghina Rahma Izzati 80 80 82 82 81 Baik 

11 Khafidzotun Nafisah 79 80 82 78 79,75 Cukup 

12 Khansa Naila Putri S. 79 80 84 75 79,5 Cukup 

13 Kinanti Aryani 72 68 60 76 69 Kurang 

14 Moh. Arif Mukhotib 70 72 72 70 71 Cukup 

15 Moh. Arif Mukhotob 85 82 85 80 83 Baik 

16 Moh. Reza Pratama 60 67 60 75 65,5 Kurang 

17 Mohamad Satria F. 75 75 80 75 76,25 Cukup 

18 Mohamad Ayn Zia F. 75 70 75 80 75 Cukup 

19 Nida Awaliyah 81 81 81 81 81 Baik 

20 Panji Satria Wibowo 65 65 65 65 65 Kurang 

21 Putri Lathifah Arifani 70 70 65 80 71,25 Cukup 

22 Raihanah Jinan Ulya R. 70 65 65 70 67,5 Kurang 

23 Rendi Ade Saputra 68 70 65 67 67,5 Kurang 

24 Riedho Safira A. 79 80 80 75  78,5 Cukup 

25 Rifky Pratama Agus S. 75 75 70 75 73,75 Cukup 

26 Rio Hanar 80 81 82 83 81,5 Baik 

27 Siti Nur Afifah 70 70 75 75 72,5 Cukup 

28 Siti Nurkhikmah 70 73 73 70 71,5 Cukup 

29 Sri Mulyaning Asih 82 80 83 80 81,25 Baik 

30 Syva Bayu Pamungkas 75 73 70 70 72 Cukup 

31 Ulfi Laili Nurafifa 65 65 70 70 67,5 Kurang 

32 Ummi Khanifah 82 82 82 80 81,5 Baik 

33 Varis Eka Dutasari 67 69 65 65 66,5 Kurang 

34 Wahyu Risky Pratama 73 73 70 70 71,5 Cukup 

35 Arif Jaelani 70 70 70 75 71,25 Cukup 

36 Suci Nabila Putri 65 65 65 70 66,25 Kurang 

37 Moh. Dikhi Fatur R. 70 65 65 60 65 Kurang 

38 Itsan Setya Putra E. 75 75 75 75 75 Cukup 

39 Abelina Aprila S. 70 70 70 80 72,5 Cukup 

40 Novita Ramadani 65 65 70 65 66,25 Kurang 

Jumlah 2952,5  

Rata-rata Kelas 73,82 Cukup 
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Berdasarkan hasil evaluasi yang telah diperoleh maka diketahui bahwa 

hasil evaluasi peneliti menunjukkan nilai rata-rata kelas adalah 73,82 yang 

termasuk kategori cukup. Hasil evaluasi oleh peneliti dari 40 siswa menunjukkan 

20 % mendapatkan nilai dengan kategori baik yaitu sebanyak 8 siswa, 45 % 

mendapatkan nilai dengan kategori cukup yaitu sebanyak 18 siswa, dan 35 % 

memperoleh nilai dengan kategori kurang yaitu sebanyak 14 siswa. Persentase 

siswa yang mendapatkan nilai kategori cukup lebih besar dari persentase siswa 

yang mendapatkan nilai kategori baik dan kurang.  

Berdasakan hasil evaluasi yang diperoleh dari penilaian guru dan 

peneliti, didapatkan data yang hampir sama. Dari penilaian guru maupun peneliti 

tercatat kategori cukup yang paling dominan pada hasil evaluasinya, dari hasil 

penilaian guru didapatkan rata-rata kelas  sebesar 75,43. Sedangkan pada 

penilaian peneliti didapatkan rata-rata kelas sebesar 73,82. Kedua rata-rata 

tersebut masuk ke dalam kategori cukup, dapat diartikan bahwa siswa sudah 

cukup baik dalam menerima pemahaman tentsng berkreasi seni grafis. 

Pada penggunaan hasil evaluasi yang dianalisis akan digunakan dari 

penilaian dari peneliti, karena menurut pertimbangan aspek-aspek penilaian dirasa  

lebih layak untuk dianalisis karena kriteria penilaian yang digunakan oleh peneiti 

didasarkan pada rasionalitas. Hasil evaluasi yang diperoleh berdasarkan pedoman 

aspek-aspek penilaian peneliti yakni kejelasan penampang, penguasaan teknik, 

kebersihan dan kerapian, serta kesungguhan, bertujuan agar tercapainya tujuan 

pembelajaran yang telah didiskusikan oleh guru dan peneliti. Secara keseluruhan 

dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diketahui bahwa 
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siswa yang memperoleh nilai kategori cukup dari hasil penilaian oleh guru dan 

peneliti menunjukkan persentase paling tinggi. 

Sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif, maka peneliti menyajikan 

hasil penilaian oleh guru dan peneliti tanpa penggabungan nilai, karena peneliti 

hanya ingin melihat dan mengetahui hasil karya siswa SD negeri Mindaka 02. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti hanya membandingkan hasil evaluasi 

guru dan hasil evaluasi dari peneliti sendiri. Meskipun demikian, dalam 

perencanaan pembelajaran guru dan peneliti berkolaborasi dalam menentukan 

tujuan pembelajarannya, jadi dapat dikatakan peneliti membantu berjalannya 

proses pembelajaran berkreasi seni grafis dengan memanfaatkan penampang 

tumbuhan bagi siswa kelas II di SD Negeri Mindaka 02.  
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1. Hasil Karya Seni Grafis dengan Memanfaatkan Penampang Tumbuhan 

dalam Pembelajaran Seni Rupa di SD Negeri Mindaka 02 

 

Pembelajaran seni grafis yang telah dilaksanakan pada kelas II siswa SD 

Negeri Mindaka 02 menghasilkan berbagai karya grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan. Teknik yang digunakan adalah teknik cap dengan 

memanfaatkan penampang tumbuhan sebagai klise dalam mencetak. 

Peneliti mengambil pada setiap kategori adalah tiga sampel, hasil karya 

siswa yang akan dianalisis adalah berdasarkan penilaian dari peneliti. Penilaian 

hasil karya siswa akan didasarkan pada unsur seni rupa dan prinsip komposisi, 

aspek-aspek penilaian yang sudah ditentukan oleh guru dan peneliti yaitu 

kejelasan penampang, penguasaan teknik, kesungguhan, kebersihan dan kerapian 

serta didasarkan pula pada fase perkembangan gambar anak, yaitu tipe visual, tipe 

haptik, dan tipe campuran. 

 

a. Hasil Karya Siswa dalam Membuat Seni Grafis dengan Memanfaatkan 

Penampang Tumbuhan yang Berkategori Baik 

Berdasarkan beberapa aspek, karya seni grafis yang termasuk dalam 

kategori baik juga dilihat dari rentang nilai yang diperoleh siswa, dengan kriteria 

sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Berdasarkan hasil penelitian, 

nilai siswa yang berkategori baik ada 8 siswa, penilaian kategori baik dimulai dari 

nilai rata-rata 83 sebagai nilai tertinggi, nilai 83 masuk dalam kategori baik. 

Kategori nilai baik didasarkan pada nilai tertinggi yang diperoleh siswa menurut 

penilaian peneliti. Berikut ini contoh karya grafis siswa yang memperoleh nilai 

dalam kategori baik. 
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Foto 4.11 Hasil karya siswa dalam kategori baik I 

Spesifikasi Karya 
 

Judul   : Bunga Mawar 

Nama Siswa : Mohammad Arif Mukhotob 

Tema   : Bunga 

Bahan   : Pewarna Makanan dan Kertas Gambar A3 

Tahun   : 2012 

Tabel 4.10  Penilaian hasil karya siswa kategori baik I  

 

Nama 

Aspek yang Dinilai  

Rerata 

 

Kategori 1 2 3 4 

Moh. Arif Mukhotob 85 82 85 80 83 Baik 

Sumber: Data Penilaian Peneliti 
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Deskripsi Karya I 

Mohammad Arif Mukhotob membuat karya seni grafis dengan 

mengecapkan pelepah pisang dan pare. Hotob menampilkan berbagai pengecapan 

pelepah pisang dan pare yang baik. Selain itu, warna yang ditampilkan dalam 

karya terlihat memiliki gradasi antara warna merah tua dan orange. Terlihat warna 

merah tua untuk batang menggambarkan permukaan dari pelepah pisang. Warna 

merah bata yang juga terbentuk dari pelepah pisang dengan cara pemotongan yang 

berbeda terlihat pada permukaan pelepah pisang yang digambarkan sebagai daun. 

Warna merah bergradasi dengan orange yang dicapkan menggunakan irisan pare 

terlihat pada karya digambarkan sebagai bunga pada tumbuhan. Warna merah dan 

orange yang ditampilkan dengan penggambaran berupa batang, daun dan bunga 

dihasilkan dari pelepah pisang yang berbeda cara pemotongannya dan irisan pare. 

Dalam karya seni grafis cetak tinggi ini, Hotob menggambarkan tanaman bunga 

mawar yang memiliki empat tangkai, dan dari setiap tangkai bunga mawar yang 

digambarkan Hotob memiliki bunga yang sedang mekar yang dibuat 

menggunakan irisan pare dengan warna gradasi antara merah tua dengan orange. 

Analisis Karya I 

Pada subjek bunga tersebut tersusun dari raut-raut yang menggambarkan 

bunga yang mekar. Garis yang tampak pada karya tersebut bersifat konsep yakni 

garis yang terlihat karena adanya perbedaan warna dari raut-raut. Warna-warna 

yang digunakan Hotob pada karya ini dipadukan antara warna yang hampir 

senada. Warna yang lebih terang digunakan untuk subjek utama yakni bunga, 
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sedangkan warna yang lebih gelap digunakan pada batang. Tekstur terlihat lembut 

pada subjek bunganya sedangkan tekstur pada batang terlihat seakan-akan kasar. 

Penerapan prinsip keseimbangan yang terlihat pada karya adalah 

keseimbangan simetris. Kesebandingan antara bagian-bagian subjek bunga dan 

kesebangingan ukuran antara subjek bunga dengan luas bidang terlihat baik yakni 

tidak terlalu kecil atau terlalu besar. Keserasian pada karya terlihat dari bentuk 

raut-rautnya yang serasi. Penyusunan atau peletakkan raut-rautnya tampak teratur. 

Karya tersebut sudah terlihat memiliki sebuah kesatuan dari penggunaan prinsip-

prinsip komposisi. 

Dilihat dari aspek-aspek penilaiannya termasuk dalam kategori baik, 

kerapian karya Hotob ini sudah dikatakan baik, tidak banyak cat yang tercecer, 

penguasaan teknik Hotob cukup baik dapat dilihat dari hasil cap motif yang dapat 

terlihat dengan jelas. Selain kerapian dan teknik yang digunakan, adapula 

kejelasan penampang dan efisien waktu yang digunakan siswa, Hotob dapat 

mengecapkan penampang dengan baik, dari hasil cetakan Hotob terlihat begitu 

menarik, Hotob mampu memanfaatkan waktu dengan baik dengan alokasi waktu 

yang diberikan, dengan hasil karya yang menarik pula. 

Dalam karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

milik Hotob ini menurut penilaian peneliti masuk dalam fase perkembangan anak 

tipe haptik, dapat terlihat dari hasil cetakannya yang menampilkan tampilan objek 

yang mewakili perasaannya. Apa yang diluar dirinya digambar sesuai dengan 

reaksi emosional, tidak dari hasil penglihatannya. Hasilnya cenderung lebih 

bersifat ekspresi pribadi dari pada berorientasi pada kenyataan yang ada. 



102 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.12 Hasil karya siswa dalam kategori baik II 

 

Spesifikasi Karya 

Judul    : Kebunku 

Nama Siswa : Erzy Wulan Amalia F. 

Tema    : Bunga 

Bahan    : Pewarna Makanan dan kertas gambarA3 

Tahun   : 2012 

 
Tabel 4.11. Penilaian hasil karya siswa kategori baik II 

 

Nama 

Aspek yang Dinilai  

Rerata 

 

Kategori 1 2 3 4 

Erzy Wulan Amalia F. 83 83 83 80 82,25 Baik 

Sumber: Data Penilaian peneliti 
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Deskripsi Karya II 

 Erzy Wulan Amalia F. membuat karya grafis dengan teknik cap 

menggunakan klise dari penampang tumbuhan berupa pelepah pisang dan pare. 

Pembuatan karya grafis ini dibuat dengan menyuguhkan bentuk bunga yang indah 

dan berbeda. Penggambaran bentuk bunga yang cantik terlihat merekah dengan 

perpaduan warna merah dan orange, dibuat dengan klise pelepah pisang sebagai 

batang dan daun dengan potongan berbeda dan bentuk pare yang digambarkan 

bunga oleh Wulan. Pada bagian batang dan daun Wulan menggunakan 

penampang yang sama, dengan menampilkan repetisi penampang dari pelepah 

pisang berwarna ungu dan merah tua dan hijau, serta satu permukaan penampang 

terbuat dari pare berwarna merah tua dan orange, meskipun akibat penekanan 

pada spon yang kurang menyerap namun saat klise dicapkan terlihat campuran 

gradasi warnanya  indah. 

Analisis Karya II 

Pada subjek bunga tersebut tersusun dari raut-raut yang berbentuk seperti 

bunga yang baru merekah di pagi hari. Garis yang terlihat pada karya adalah garis 

yang tampak karena perbedaan warna antara subjek bunga dengan daun dan 

batangnya. Warna yang digunakan pada subjek bunga adalah antara warna merah 

dan kuning, warna daun menggunakan warna hijau, sedangkan warna pada 

batangnya adalah merah bata. Tekstur yang terlihat terasa halus. 

Prinsip keseimbangan pada karya terlihat baik. Walaupun pada bunga 

ada yang terletak terlalu ke kanan dengan ukuran yang sama. Kesebandingan 

antara bagian-bagian bunga, kesebandingan antara bunga, daun dan batangnya 
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terlihat baik, kesebandingan antara subjek karya dengan luas bidang karya sudah 

terlihat proporsional. 

Karya Wulan dilihat dari aspek-aspeknya masuk dalam kategori baik, yang 

pertama untuk kerapian karya terlihat cukup rapi, tidak terlalu tercecer 

pewarnanya, meskipun masih ada beberapa tetesan dari pewarna.kedua untuk 

penggunaan teknik, teknik yang digunakan Wulan dalam mencetak permukaan 

klise dilakukan secara perlahan dan tidak terburu-buru dalam mengecapkan 

penampang tumbuhan, sehingga hasilnya pun baik. Karya grafis ini menampilkan 

dominasi yang ditampilkan dengan permukaan penampang tumbuhan dengan 

bentuk bunga sesuai tema. Hal ini dibuat untuk mengarahkan penikmat karya 

dalam melihat karya grafis Wulan. Kemudian untuk penggunaan waktu Wulan 

tergolong cukup baik. 

Dalam karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

milik Wulan ini menurut penilaian peneliti masuk dalam fase perkembangan anak 

tipe visual, terlihat dari hasil karya yang dibuat Wulan dengan tipe visual lebih 

banyak dipengaruhi oleh pengalaman visual atau penglihatan. Dalam 

pengungkapan sesuatu melalui bentuk, anak ini memperhatikan dan 

mementingkan kesamaan karya dengan bentuk yang dihayatinya, serta 

memperhitungkan pula proporsinya (perbandingan), pernyataan ruang telah 

dipecahkan dengan menggunakan ilmu perspektif dan warna-warna yang dipilih 

hampir sesuai dengan warna yang ada pada benda. Hasil keseluruhan hampir 

sesuai dengan kenyataan yang melalui penglihatan, atau setidaknya cenderung ke 

arah tersebut. 
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Foto 4.13 Hasil karya siswa dalam kategori baik III 

Spesifikasi karya 

 

Judul   : Bunga Mawar 

Nama Siswa : Sri Mulyaning Asih 

Tema  : Bunga 

Bahan   : Pewarna Makanan dan kertas gambar A3 

Tahun   : 2012 

Tabel 4.12  Penilaian hasil karya siswa kategori baik III 

 

Nama 

Aspek yang Dinilai  

Rerata 

 

Kategori 1 2 3 4 

Sri Mulyaning Asih 82 80 83 80 81,25 Baik 

Sumber: Data Penilaian peneliti 
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Deskripsi Karya III 

Sri Mulyaning Asih membuat karya grafis dengan teknik cap 

menggunakan klise dari penampang tumbuhan berupa pelepah pisang dan pare. 

Pembuatan karya grafis ini dibuat dengan menyuguhkan bentuk bunga yang indah 

dan memiliki warna yang cerah dengan penggunaan penampang pare. 

Penggambaran bentuk bunga yang cantik terlihat sedang mekar dengan perpaduan 

warna kuning dan orange, dibuat dengan klise pelepah pisang sebagai batang dan 

daun dengan potongan berbeda dan bentuk pare yang digambarkan bunga oleh 

Asih. Pada bagian batang dan daun Asih menggunakan penampang yang sama, 

dengan menampilkan permukaan penampang dari pelepah pisang berwarna 

orange, serta satu permukaan penampang terbuat dari pelepah pisang juga untuk 

daun berwarna hijau, meskipun akibat penekanan pada spon yang kurang 

menyerap namun saat klise dicapkan terlihat campuran gradasi warnanya  indah. 

Analisis Karya III 

Pada subjek bunga terdapat raut berbentuk menyerupai bentuk lingkaran 

yang memiliki lubang ditengahnya. Pada daun, tangkai bunga, dan rumput 

terbentuk dari raut-raut organis. Garis yang terlihat adalah garis sebagai batas 

warna. Corak warna kuning telor yang paling terang digunakan sebagai warna 

subjek bunga. Corak warna hijau yang lebih gelap sebagai daun, dan warna batang 

digunakan warna orange. Tekstur pada bunganya terlihat seakan-akan halus. 

Penyusunan subjeknya di atas kertas sudah seimbang. Penggunaan warna 

yang berbeda antara subjek dengan daun dan batangnya dapat memperkuat fokus 
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pada subjek utamanya. Proporsi antara ukuran subjek tanaman bunga dengan luas 

bidangnya sudah baik. Pusat pandangannya masih tertuju pada subjek karya. 

Karya Asih dilihat dari aspek-aspeknya masuk dalam kategori baik, karena 

untuk kerapian karya ini tergolong dalam keadaan cukup rapi dan bersih, 

meskipun terlihat ada bekas cap dari kertas lain saat ditumpuk belum kering 

sempurna. Jika dilihat dari penguasaan teknik, Asih tergolong cukup dalam 

penguasaan teknik, terlihat dari hasil cetakan yang dibuat pada karyanya terlihat 

kejelasan penampangnya dan masih terlihat bentuk asli dari penampangnya yang 

berupa pelepah pisang dan pare. Penggunaan waktu Asih juga tergolong baik. 

Dalam karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

milik Asih ini menurut penilaian peneliti masuk dalam fase perkembangan anak 

tipe haptik, dapat terlihat dari hasil cetakannya yang menampilkan tampilan objek 

yang mewakili perasaannya. Apa yang diluar dirinya digambar sesuai dengan 

reaksi emosional, tidak dari hasil penglihatannya. Hasilnya cenderung lebih 

bersifat ekspresi pribadi dari pada berorientasi pada kenyataan yang ada. 

Berdasarkan subjek bunga yang ditampilkan dan finishing karyanya, Asih 

ingin menyuguhkan suatu karya bunga yang indah. Karya tersebut terlihat cukup 

sederhana. Walaupun sederhana, tetapi dalam pengerjaannya cukup rapi dan 

bersih. 

Warna bunganya lebih terang dan warna batang dan daunnya. Warna 

batang memberikan kesan batang yang kuat atau seakan-akan tanaman tersebut 

sudah cukup besar. Warna bunga yang lebih terang membuat pandangan mata 

tertuju pada satu fokus yaitu bunga. Apabila semakin dilihat, kemudian semakin 
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dirasakan, karya tersebut memberikan suatu ketenangan dalam hati melalui 

penampilannya yang sederhana. Berdasarkan aspek-aspek penilaian maka secara 

utuh karya Sri Mulyaning Asih termasuk ke dalam kategori baik. 

b. Hasil Karya Siswa dalam Membuat Karya Seni Grafis dengan 

Memanfaatkan Penampang Tumbuhan yang Berkategori Cukup 

Karya siswa dalam membuat karya seni grafis yang berkategori cukup 

dapat dilihat dari beberapa aspek penilaian. cukup dalam membuat bentuk 

cetakan, cukup dalam penguasaan teknik, cukup dalam proses mencetak, cukup 

rapi dalam menerapkan komposisi penampang alami, cukup dalam menyusun 

warna, dan melakukan penyelesaian akhir karya. Untuk menganalisis hasil karya 

siswa juga dilihat dari fase perkembangan anak, yaitu tipe visual, tipe haptik, dan 

tipe campuran.  

Karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan yang 

berkategori cukup adalah pada rentang nilai antara 70-80 yang diperoleh siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian, nilai siswa yang berkategori baik ada 18 siswa, 

penilaian kategori cukup dimulai dari nilai rata-rata 79,75 sebagai nilai tertinggi, 

nilai 79 masuk dalam kategori cukup. 

Berikut ini contoh karya grafis siswa yang memperoleh nilai dalam 

kategori cukup : 
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Foto 4.14 Hasil karya siswa dalam kategori cukup I 

Spesifikasi Karya 

Judul  : Bunga Lily 

Nama Siswa : Khafidzotun Nafisah 

Tema   : Bunga 

Bahan  : Pewarna Makanan dan Kertas Gambar A3 

Tahun   : 2012 

Tabel 4.13  Penilaian hasil karya siswa kategori cukup I 

 

Nama 

Aspek yang Dinilai  

Rerata 

 

Kategori 1 2 3 4 

Khafidzotun Nafisah 79 80 82 78 79,75 Cukup 

Sumber: Data Penilaian Peneliti 
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Deskripsi Karya I 

Khafidzotun Nafisah menyuguhkan penggambaran bunga yang cukup 

bervariasi. Setidaknya ada tujuh bunga yang ditampilkan dalam karya ini. 

penampang yang berbentuk bintang dari klise belimbing yang ditampilkan dengan 

kuning telor sebagai bunganya menjadi sesuatu yang menarik dalam karya Hana. 

Di bawah penggambaran bunga lily tersebut terdapat penggambaran rumput yang 

dicapkan menggunakan pelepah pisang. Tujuh permukaan penampang dari 

belimbing berwarna kuning yang dikombinasikan dengan penggambaran batang 

berwarna coklat. Penggambaran batang dan daun menggunakan pelepah pisang 

yang memiliki tujuh tangkai. Untuk penggambaran daun Hana menggunakan 

warna hijau yang tercetak dari klise pelepah pisang. 

Analisis Karya I 

Raut bunga terlihat mekar dan beragam. Corak warnanya dibuat 

bergantian dari warna gelap kemudian warna terang dan seterusnya. Corak warna 

antara subjek bunga dengan batang dan daunnya berbeda-beda, sehingga subjek 

bunga terlihat jelas. Pada bagian tangkai bunga dan daun terlihat cukup baik, 

namun bentuk daun yang dicapkan tidak teratur.  

Penempatan subjek-subjeknya di dalam karya sudah seimbang. 

Kesebandingan antara bagian-bagian bunga dengan kesebandingan ukuran subjek 

karya dengan luas bidang sudah proporsional. Hanya saja pengecapan klisenya 

yang tidak rapi, sehingga kurang menarik. 

Karya seni grafis yang dibuat oleh Khafidzotun Nafisah tergolong dalam 

kategori karya cukup. Hana ingin menampilkan kesan bunga yang mekar dan 
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indah pada karya grafisnya. Dilihat dari aspek penilaian kerapian karya Hana 

masuk dalam criteria cukup rapi, penguasaan teknik Hana yang cukup terlihat dari 

pengecapan bentuk penampang alaminya sesuai dengan aslinya. Kejelasan 

penampang juga nampak pada karya Hana, dan untuk penggunaan waktu yang 

Hana gunakan tergolong cukup baik. 

Dalam karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

milik Hana ini menurut penilaian peneliti masuk dalam fase perkembangan anak 

tipe visual, terlihat dari hasil karya yang dibuat Hana yang lebih banyak 

dipengaruhi oleh pengalaman visual atau penglihatan. Dalam pengungkapan 

sesuatu melalui bentuk, anak ini memperhatikan dan mementingkan kesamaan 

karya dengan bentuk yang dihayatinya, serta memperhitungkan pula proporsinya 

(perbandingan), pernyataan ruang telah dipecahkan dengan menggunakan ilmu 

perspektif dan warna-warna yang dipilih hampir sesuai dengan warna yang ada 

pada benda. Hasil keseluruhan hampir sesuai dengan kenyataan yang melalui 

penglihatan, atau setidaknya cenderung ke arah tersebut. 
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Foto 4.15 Hasil karya siswa dalam kategori cukup II 

Spesifikasi karya 

Judul           : Bungaku 

Nama Siswa : Khansa Naila Putri 

Tema  : Bunga 

Bahan  : Pewarna Makanan dan kertas gambar A3 

Tahun  : 2012 

Tabel 4.14  Penilaian hasil karya siswa kategori cukup II 

 

Nama 

Aspek yang Dinilai  

Rerata 

 

Kategori 1 2 3 4 

Khansa Naila Putri 79 80 84 75 79,5 Cukup 

Sumber: Data Penilaian Peneliti 
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Deskripsi Karya II 

 Khansa Naila Putri membuat karya seni grafis dengan teknik cap 

menggunakan klise dari tiga macam penampang alami, diantaranya pelepah 

pisang, dan belimbing. Karya grafis dengan susunan permukaan penampang yang 

cukup menarik dengan menampilkan beberapa penggambaran. Empat pengecapan 

penampang berbentuk bunga terletak disetiap tangkai tumbuhan karya dengan 

tampilan warna merah dan kuning pada bentuk bunga dengan batang berwarna 

ungu yang dibuat dari penampang pelepah pisang, sedangkan motif daun 

ditampilkan dengan warna hijau yang terbuat dari penampang pelepah pisang 

juga, namun dengan potongan yang berbeda. Warna yang digunakan dari Khansa 

ini memiliki tiga warna, yaitu warna kuning, merah dan ungu. 

Analisis Karya II 

Corak dari penggunaan belimbing sebagai bunga yang dipilih sudah 

bagus. Arah serat dari pelepah pisang disesuaikan dengan arah daun pada bunga. 

Akan tetapi, corak warna dari batang kurang menonjol, sehingga kurang ada 

dominasi arah pada subjek bunganya. Bila dilihat, maka tekstur yang terlihat 

seakan-akan halus. 

Pada satu bidang dengan ukuran A3 tersebut terlalu banyak ruang 

kosong. Kesebandingan ukuran subjek terlalu mengarah ke kiri, sehingga banyak 

luas bidang yang kosong. Penempatan subjeknya terlalu ke bagian pojok kiri 

bawah, jika ukuran subjeknya terlalu ke kiri. Lebar bingkainya terlalu besar, akan 

lebih baik jika peletakan subjeknya dicapkan lebih ketengah, sehingga subjek 

bunganya akan lebih menonjol.  
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Karya grafis dengan teknik cap menggunakan penampang  tumbuhan yang 

ditampilkan Khansa Naila secara keseluruhan tergolong pada kategori karya 

cukup. Berdasarkan aspek penilaian, kerapian pada karya Khansa ini cukup rapi 

dan bersih, penguasaan tekniknya juga terlihat sudah  cukup rapi, meskipun 

komposisi gambar capnya cenderung kearah kiri, sehingga keindahan karya 

sedikit terganggu. Bentuk asli yang tercetak dari klise penampang alami cukup 

baik, walaupun ada beberapa yang belum tercetak sempurna. Khansa naila 

menggunakan tiga warna dalam pembuatan karya grafis ini, yang didominasi 

dengan warna merah. Komposisi yang disuguhkan cukup menarik, warna yang 

dicapkan terlihat tegas. Waktu yang digunakan Khansa tergolong dalam kategori 

cukup. 

Dalam karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

milik Khansa ini menurut penilaian peneliti masuk dalam fase perkembangan 

anak tipe visual, terlihat dari hasil karya yang dibuat Khansa yang dipengaruhi 

oleh pengalaman visual atau penglihatannya. Dalam pengungkapan sesuatu 

melalui bentuk, Khansa memiliki imajinasi sesuai bentuk bunga yang dihayatinya, 

dan warna-warna yang dipilih hampir sesuai dengan warna yang ada pada benda. 

Hasil keseluruhan hampir sesuai dengan kenyataan yang melalui penglihatan, atau 

setidaknya cenderung ke arah tersebut. 
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Foto 4.16 Hasil karya siswa dalam kategori cukup III 

Spesifikasi Karya 

Judul  : Tamanku 

Nama Siswa : Riedho Safira A. 

Tema   : Bunga 

Bahan   : Pewarna Makanan dan kertas gambar A3 

Tahun   : 2012 

Tabel 4.15  Penilaian hasil karya siswa kategori cukup III 

 

Nama 

Aspek yang Dinilai  

Rerata 

 

Kategori 1 2 3 4 

Riedho Safira A. 79 80 80 75 78,5 Cukup 

Sumber: Data Penilaian Peneliti 
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Deskripsi Karya III 

Riedho Safira A. membuat karya seni grafis dengan teknik cap 

menggunakan klise dari dua macam penampang tumbuhan, diantaranya pelepah 

pisang, dan pare. Karya grafis dengan susunan permukaan penampang yang cukup 

menarik dengan menampilkan beberapa penggambaran, diantaranya 

penggambaran batang tumbuhan menggunakan penampang pelepah pisang 

dengan potongan memanjang dengan warna orange. Untuk penggambaran daun 

masih seperti karya lainnya menggunakan penampang pisang dengan pewarna 

hijau, namun untuk rumput pada karya Safira ini terlihat menarik dengan 

penggunaan warna hijau. Pada penggambaran bunga menggunakan pare dengan 

warna kuning telor, sehingga bunga terlihat cerah dan mekar. 

Analisis Karya III 

Raut-raut yang membentuk bunga masih belum bisa menunjukkan bahwa 

itu adalah bunga. Corak warna yang digunakan sebenarnya sudah bagus, tetapi 

penerapannya dalam karya masih belum maksimal, karena terlihat ada 

pengecapan dari karya lain yang masih basah. Garis yang tampak merupakan garis 

sebagai konsep yakni sebagai batas warna antara subjek bunga dengan batang dan 

daunnya. Teksturnya sendiri terlihat seakan-akan kasar.  

Penempatan subjeknya sudah cukup menunjukkan keseimbangan. 

Kesebandingan ukuran subjek karyanya dirasa sudah cukup. Kebersihan pada 

karya tersebut kurang baik, tetapi kerapiannya juga masih belum karena banyak 

terkena cap dari karya lain yang masih basah, sehingga terlihat tidak rapid an 
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mengurangi keindahan karya. Pada karya tersebut tidak menunjukkan adanya 

keserasian, irama, dan kesatuan. 

Karya grafis dengan teknik cap menggunakan penampang  tumbuhan yang 

ditampilkan Riedho Safira secara keseluruhan tergolong pada kategori karya 

cukup. Berdasarkan aspek penilaian, kerapian pada karya Safira ini cukup rapi dan 

bersih, penguasaan tekniknya juga terlihat sudah  cukup rapi, meskipun masih ada 

bekas cap karena tertumpuk dengan karya lain yang belum kering sempurna, 

sehingga keindahan karya sedikit terganggu. Bentuk asli yang tercetak dari klise 

penampang tumbuhan cukup baik, walaupun ada beberapa yang belum tercetak 

sempurna. Safira menggunakan tiga warna dalam pembuatan karya grafis ini, 

yang didominasi dengan orange. Komposisi yang disuguhkan cukup menarik, 

meskipun Safira mengabaikan bagian atasnya kosong. Warna yang dicapkan 

terlihat tegas. Waktu yang digunakan Khansa tergolong dalam kategori cukup. 

Dalam karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

milik Safira ini menurut penilaian peneliti masuk dalam fase perkembangan anak 

tipe haptik, dapat terlihat dari hasil cetakannya yang menampilkan tampilan objek 

yang mewakili perasaannya. Apa yang diluar dirinya digambar sesuai dengan 

reaksi emosional, tidak dari hasil penglihatannya. Hasilnya cenderung lebih 

bersifat ekspresi pribadi dari pada berorientasi pada kenyataan yang ada. Terlihat 

dari pewarnaan yang tidak seperti pada warna aslinya. 

Beberapa analisis karya tersebut berfungsi untuk menjabarkan nilai yang 

telah diperoleh siswa dengan tujuan agar siswa mengerti tentang konsep pada 

karya yang telah dibuat. Walaupun sebelumnya siswa tidak secara sadar atau 
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sengaja ingin menyampaikan makna yang terkandung pada karyanya melalui 

perwujudan dari unsur-unsur rupa yang dikomposisikan sedemikian rupa. Hal 

tersebut dapat berguna untuk memotivasi atau memberikan rangsangan kepada 

siswa untuk mencari, menemukan, dan mengembangkan idenya. 

c. Hasil Karya Siswa dalam Membuat Karya Seni Grafis dengan 

Memanfaatkan Penampang Tumbuhan yang Berkategori Kurang 

Karya siswa dalam membuat  karya seni grafis cetak tinggi yang 

berkategori kurang dapat dilihat dari beberapa aspek penilaian. Kurang dalam 

membuat bentuk cetakan, kurang dalam proses mencetak, kurang kreatif dalam 

menerapkan komposisi motif, kurang dalam menyusun warna, dan kurang dalam 

melakukan penyelesaian akhir karya. 

Selain dilihat dari beberapa aspek, karya seni grafis cetak tinggi yang 

termasuk dalam kategori kurang juga dilihat dari rentang nilai yang diperoleh 

siswa. Untuk karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan yang 

berkategori kurang adalah pada rentang nilai antara 51-69 yang diperoleh siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian, nilai siswa yang berkategori kurang ada 14 siswa, 

yang mendapatkan nilai rata-rata 68, nilai 68 masuk dalam kategori rentang nilai 

kurang. 

Berikut ini contoh karya grafis siswa yang memperoleh nilai dalam 

kategori kurang: 
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Foto 4.17 Hasil karya siswa dalam kategori kurang I 

Spesifikasi Karya 

Judul  : Bunga Anggrek 

Nama Siswa : Kinanti Aryani 

Tema   : Bunga 

Bahan   : Pewarna Makanan dan kertas gambar A3 

Tahun  : 2012 

Tabel 4.16  Penilaian hasil karya siswa kategori kurang I 

 

Nama 

Aspek yang Dinilai  

Rerata 

 

Kategori 1 2 3 4 

Kinanti Aryani 72 68 60 76 69 Kurang 

Sumber: Data Penilaian Peneliti 
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Deskripsi Karya I 

Kinanti membuat karya seni grafis dengan teknik cap menggunakan klise 

dari pelepah pisang, buah belimbing dan pare. Kinanti kurang memperhatikan 

penyerapan pewarna pada spon/busa, sehingga permukaan dari penampang 

tumbuhan pelepah pisangnya terlihat berlebihan. Bentuk bunga yang terletak di 

setiap tangkai terdapat tujuh bunga dengan warna kuning orange, dengan 

menggunakan pare dan belimbing. Penggunaan dua penampang untuk 

penggambaran bunga dalam satu pohon ini tidak terlihat menarik, sebaliknya 

justru terlihat dari pengerjaan yang dibuat Kinanti tidak sungguh-sungguh.  

Analisis Karya I 

Corak dari penampang alami tumbuhan yang dipilih kurang bagus. Untuk 

subjek bunganya pemilihan penampangnya tidak konsisten, dalam satu tanaman 

ada dua macam bentuk bunga yang berbeda bentuk namun satu ukuran. Arah serat 

dari penampang alami pelepah pisang tidak terlihat, namun sudah disesuaikan 

dengan arah daun dan bunga. Akan tetapi, corak warna dari batang lebih dominan/ 

kuat dibandingkan dengan corak warna bunganya sehingga kurang ada dominasi 

arah pada subjek bunganya. Bila dilihat, maka tekstur bunga terlihat tidak halus 

dan lembut. 

Pada satu bidang dengan ukuran A3 tersebut sudah terlihat sesuai dengan 

ukuran luas bidangnya. Kesebandingan ukuran subjek lebih besar dibandingkan 

dengan luas bidangnya. Kinanti juga tidak memanfaatkan pelepah pisang yang 

baik sebagai subjeknya. Penempatan subjeknya terlalu ke bagian atas, sehingga 
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tertlihat karya tersebut terlalu besar. Jika ukuran subjeknya sekian, lebar kertasnya 

terlihat kurang kecil, akan lebih baik jika tinggi tanamannya dikurangi.  

Karya grafis dengan teknik cap menggunakan penampang  tumbuhan yang 

ditampilkan Kinanti secara keseluruhan tergolong pada kategori kurang. 

Berdasarkan aspek penilaian, pada karya Kinanti tidak rapi dan cenderung kotor, 

pengecapan penampang tidak diperhatikan Kinanti pada saat penyerapan pada 

busa, sehingga keindahan karya terganggu. Bentuk asli yang tercetak dari klise 

penampang alami kurang baik, Kinanti menggambarkan bunga anggrek, namun 

dalam satu pohon, Kinanti menggunakan dua penampang untuk penggambaran 

bunga. Safira menggunakan tiga warna dalam pembuatan karya grafis ini, yang 

didominasi dengan orange. Komposisi dan warna yang disuguhkan kurang 

menarik. Warna yang dicapkan terlihat berlebihan. 

Dalam karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

milik Kinanti ini menurut penilaian peneliti masuk dalam fase perkembangan 

anak tipe haptik, dapat terlihat dari hasil cetakannya yang menampilkan tampilan 

objek yang mewakili perasaannya. Apa yang diluar dirinya digambar sesuai 

dengan reaksi emosional, tidak dari hasil penglihatannya. Hasilnya cenderung 

lebih bersifat ekspresi pribadi dari pada berorientasi pada kenyataan yang ada. 

Terlihat dari pewarnaan yang tidak seperti pada warna aslinya. Dan terlihat pada 

karya Kinanti tidak sungguh-sungguh dalam pengerjaannya. 
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Foto 4.18 Hasil karya siswa dalam kategori kurang II 

Spesifikasi karya 

Judul  : Bunga Mekar 

Nama Siswa : Ahmad Saputro 

Tema   : Bunga 

Bahan   : Pewarna Makanan dan kertas gambar A3 

Tahun   : 2012 

Tabel 4.17  Penilaian hasil karya siswa kategori kurang II 

 

Nama 

Aspek yang Dinilai  

Rerata 

 

Kategori 1 2 3 4 

Ahmad Saputro 69 68 60 75 68 Kurang 

Sumber: Data Penilaian Peneliti 
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Deskripsi Karya II 

Ahmad Saputro membuat karya seni grafis dengan teknik cap 

menggunakan klise dari pelepah pisang, dan buah belimbing. Saputro kurang baik 

dalam menekankan penampang tumbuhannya, sehingga permukaan dari 

penampang pelepah pisangnya tidah tercetak jelas. Bentuk bunga yang terletak di 

setiap tangkai terdapat empat bunga dengan warna kuning orange, meskipun ada 

kesan gradasi namun karya Saputro ini tidak terlihat menarik, sebaliknya justru 

terlihat dari pengerjaan yang dibuat Saputro tidak sungguh-sungguh. Bentuk 

bunga dibuat Saputro dari penampang alami buah belimbing. Empat motif bunga 

yang ukurannya sama diletakkan pada tiap tangkai dan pada karya Saputro 

terdapat empatbelas bentuk daun dengan warna hijau.  

Analisis Karya II 

Raut bunga dibuat melingkar. Corak warnanya dibuat bergantian dari 

warna gelap kemudian warna terang dan seterusnya. Corak warna antara subjek 

bunga dengan batang dan daunnya hampir sama sehingga subjek bunga menjadi 

tidak begitu terlihat dengan jelas. Pada bagian tangkai bunga dan daunnya Ahmad 

Saputro kurang memperhatikan kejelasan penampangnya. Apabila dilihat, maka 

teksturnya akan terlihat seakan-akan rata dan kurang menarik. 

Penempatan subjek-subjeknya di dalam karya sudah seimbang. 

Kesebandingan antara bagian-bagian bunga dengan kesebandingan ukuran subjek 

karya dengan luas bidang sudah proporsional.  Perpaduan warna subjek dengan 

warna latar belakangnya kurang serasi, tetapi tidak terlalu jelek.  
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Karya dari Ahmad Saputro tergolong dalam kategori rendah atau kurang. 

Kerapian sebenarnya sudah cukup baik, namun penguasaan tekniknya terlihat 

kurang, terlihat dari bentuk yang dibuat kurang tercetak sempurna, di samping itu 

warna yang disuguhkan kurang tercetak tegas. Saputro dalam menentukan 

penggunaan bentuk batang, daun, dan bunga kurang menarik. Bentuk dari batang 

tidak terlihat permukaan penampang pelepah pisang, dan bentuk batangnya tidak 

tersusun dengan baik, sehingga batang terkesan patah. Saputro kurang 

memanfaatkan waktu dengan baik, dan terlihat terburu-buru dalam 

pengecapannya sehingga hasil cetakannya tidak sempurna. Karya dari Ahmad 

Saputro terlihat kurang menarik, dan perlu latihan lagi. 

Dalam karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

milik Ahmad Saputro ini menurut penilaian peneliti masuk dalam fase 

perkembangan anak tipe haptik, dapat terlihat dari hasil cetakannya yang 

menampilkan tampilan objek diluar penggambaran sesungguhnya. Apa yang 

diluar dirinya digambar sesuai dengan reaksi emosional, tidak dari hasil 

penglihatannya. Hasilnya cenderung lebih bersifat ekspresi pribadi dari pada 

berorientasi pada kenyataan yang ada. Terlihat dari bentuk dan pewaraannya yang 

tidak menyerupai tumbuhan sebenarnya. 
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Foto 4.19 Hasil karya siswa dalam kategori kurang III 

Spesifikasi Karya 

Judul   : Pohon Kelapa 

Nama Siswa : Moh. Reza Pratama 

Tema   : Bunga 

Bahan   : Pewarna makanan dan kertas gambar A3 

Tahun   : 2012 

 

Tabel 4.18  Penilaian hasil karya siswa kategori kurang III 

 

Nama 

Aspek yang Dinilai  

Rerata 

 

Kategori 1 2 3 4 

Moh. Reza Pratama 60 67 60 75 65,5 Kurang 

Sumber: Data Penilaian peneliti 
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Deskripsi Karya III 

Reza membuat karya grafis dengan teknik cap menggunakan klise dari 

penampang tumbuhan. Reza menampilkan penggambaran yang kurang jelas, 

sedangkan judul yang dituliskan Reza adalah pohon kelapa. Bentuk 

penggambaran ini berwarna merah dengan batang berwarna coklat. Reza 

menggambarkan bunganya menggunakan dua jenis penampang, dengan pare dan 

belimbing. Pada bagian atas karya Reza, terdapat berbagai penampang yang 

dicapkan dengan menggunakan penampang berupa pare, belimbing dan pelepah 

pisang dengan warna merah dan orange. Pada bentuk bunga Reza menggunakan 

warba merah, orange dan kuning, namun Reza kurang memperhatikan penyerapan 

pada spon/busa, sehinggan hasil cetakan permukaannya tidak terbentuk sempurna, 

dan pada bentuk daun Reza menggunakan penampang pelepah pisang berwarna 

hijau. 

Analisis Karya III 

Corak dari pemilihan penampang tumbuhan yang dipilih sangat kurang. 

Berbagai penampang yang digunakan terlalu banyak dan tidak membentuk bentuk 

tanaman bunga yang sebenarnya, karaya yang dibuat Reza tidak jelas akan 

membentuk bunga apa. Arah serat dari pelepah pisang disesuaikan dengan arah 

daun pada bunga. Akan tetapi, corak warna dari hiasan disekelilingnya lebih 

dominan/ kuat dibandingkan dengan corak warna bunganya sehingga kurang ada 

dominasi arah pada subjek bunganya.  

Pada satu bidang dengan ukuran A3 tersebut terlalu banyak ruang yang 

terpakai, sehingga terlihat penuh. Kesebandingan ukuran subjek tenggelam 
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dibandingkan dengan hiasan disekitar subjek yang dibuat Reza. Reza terlalu 

memanfaatkan penampang alami tumbuhannnya pada latar belakang subjeknya. 

Penempatan subjeknya terlalu ke bawah sehingga tidak jelas akan mengarah 

kemana subjek bunganya.  

Karya grafis yang dibuat Reza merupakan karya grafis yang tergolong 

dalam kategori karya yang kurang. Hal ini disebabkan karena kerapian karya Reza 

sangat kurang, pencetakan yang dilakukan Reza tidak baik, terlihat tidak jelasnya 

bentuk apa yang Reza inginkan, itu terbukti Reza kurang menguasai teknik. 

Permukaan penampang terkesan berlebihan dan tidak jelas. Penyusunan 

bentuknya pun tidak teratur.  Reza ingin menjadikan bentuk pohon kelapa dengan 

penggambaran yang tinggi dan rimbun tetapi kenyataannya Reza kurang 

memperhatikan bentuk dan komposisi yang dicetak pada kertas gambar. Bentuk 

yang tidak teratur juga terkesan pada bentuk disekeliling penggambaran pohon 

yang tersebar pada kertas gambar dengan tampilan yang tidak baik.  

Dalam karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

milik Reza ini menurut penilaian peneliti masuk dalam fase perkembangan anak 

tipe campuran. Tipe campuran ini memiliki sifat dan ciri-ciri dari gabungan tipe 

sebelumnya, yaitu tipe visual dan haptik. Dalam kenyataannya tipe gambar anak 

campuran jarang ada. Namun apabila dianalisis karya dari Reza ini lebih 

cenderung pada tipe campuran. 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian tersebut 

berdasarkan karya dan kreasi siswa yang sesuai dengan acuan pada unsur seni 

rupa dan prinsip komposisi, serta mengacu pada aspek-aspek penilaian berupa; 
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kebersihan dan kerapian, teknik, kejelasan penampang dan  kesungguhan. 

Kategori dalam menilai karya siswa menggunakan lima kategori, yaitu sangat 

baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Dari lima kategori tersebut diperoleh 

data penelitian yang mendapatkan kategori sangat baik dan sangat kurang tidak 

ada, kategori yang diperoleh siswa adalah baik, cukup, dan kurang. Karya grafis 

dengan kategori baik dapat dilihat dari kerapian karya siswa, penguasaan teknik, 

kejelasan penampang tumbuhan yang dicapkan di atas kertas, dan yang terakhir 

adalah penggunaan efisien waktu. Berdasarkan tabel, rata-rata nilai kelas II SD 

Negeri Mindaka 02 dengan jumlah siswa 40 siswa adalah 73,82. Nilai 73,82 

masuk dalam kategori cukup. 

Tabel 4.19  Kategori nilai kelas II dalam pembelajaran seni grafis di SD Negeri Mindaka 

02 

 

Kategori Nilai Jumlah 

Sangat Baik ≥91 - 

Baik 81-90 8 

Cukup 71-80 18 

Kurang 61-70 14 

Sangat Kurang ≤60 - 

Sumber: Dokumen Penilaian oleh peneliti 

Berdasarkan tabel, tidak ada siswa yang memperoleh nilai sangat baik,  

siswa yang memperoleh nilai baik berjumlah 8 orang, siswa yang memperoleh 

nilai cukup berjumlah 18 orang, siswa yang memperoleh nilai kurang berjumlah 

14 orang, serta tidak ada juga siswa yang memperoleh nilai sangat kurang. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembelajaran seni grafis dengan 

memanfaatkan penampang tumbuhan menunjukkan nilai cukup, karena 
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kebanyakan dari siswa memperoleh nilai pada kategori cukup atau dari nilai 70-

80. Pelaksanaan pembelajaran berkreasi seni grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan di SD Negeri Mindaka 02 dapat dikatakan berhasil, dilihat 

dari rata-rata perolehan nilai siswa yang mencapai 73,82 yang termasuk dalam 

kategori nilai cukup. 

4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pembelajaran Seni Grafis di SD 

Negeri Mindaka 02 

 

Pembelajaran seni rupa dengan memanfaatkan penampang alami 

tumbuhan tidak lepas dari berbagai kendala, dan beberapa faktor pendukung. Pada 

pertemuan pertama dari hasil pengamatan peneliti, guru mampu melakukan 

apersepsi dengan baik. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru tentang materi yang dulu pernah diajarkan. Apersepsi dilakukan oleh guru 

untuk mengingatkan kembali kepada siswa tentang materi yang pernah dipelajari 

untuk masuk pada materi baru yang masih memiliki keterkaitan dengan materi 

terdahulu. 

Saat masuk pada kegiatan inti pembelajaran guru menunjukkan contoh 

karya, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya seni grafis. Guru 

kemudian mendemonstrasikan langkah-langkah dalam pembuatan karya seni 

grafis dengan alat peraga yang telah disiapkan yakni alat dan bahan berkarya. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, guru hanya menggunakan gambar tahapan-

tahapan pembuatan karya yang dibuat oleh guru di papan tulis sebagai media 

pembelajaran.  
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Berdasarkan data yang diperoleh selama observasi di lapangan maka dapat 

dikemukakan beberapa faktor pendukung dan penghambat pembelajaran seni 

grafis di SD Negeri Mindaka 02 dibawah ini, secara spesifik dikemukakan faktor 

pendukung dan penghambat tersebut sebagai berikut : 

 

4.3.1 Faktor Pendukung 

1. Sarana prasarana yang cukup memadai dalam menunjang berlangsungnya 

pembelajaran berkreasi seni grafis di SD Mindaka 02. 

2. Perhatian pimpinan sekolah dalam kegiatan berkesenian. 

3. lingkungan sekitar sekolah yang memiliki tingkat kesuburan yang cukup baik 

dalam keanekaragaman penampang tumbuhan. 

4. fasilitas sekolah seperti adanya referensi buku, beberapa bahan yang dapat 

digunakan dalam kegiatan praktik berkreasi seni grafis. 

 

4.3.2 Faktor Penghambat 

1. Karena pemahaman guru terhadap berkesenian kurang, khususnya seni rupa, 

terlihat dari materi pembelajaran yang digunakan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran seni grafis terlihat kurang. Guru hanya mengambil bahan 

pembelajaran dari buku dan internet saja 

2. Kurangnya dorongan dari orang tua, seperti misalnya dari buku paket seni 

budaya dan keterampilan yang berisikan materi seni grafis tidak dimiliki 

siswa, karena memang latar belakang keluarga siswa orang tuanya bermata 

pencaharian petani atau dagang, sehingga guru tidak diwajibkan membeli dan 

guru hanya memberikan lembar photocopy yang berisikan materi yang 
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penting saja ataupun membawa buku paket yang terdapat pada perpustakaan 

sekolah dibagikan di dalam kelas. 

3. Situasi sekolah kurang kondisional, dapat dilihat dari proses pembelajaran 

yang harus pergantian mata pelajaran, sebelum materi yang disampaikan 

selesai. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran seni grafis di SD Negeri 

Mindaka 02 dapat timbul dari siswa, guru, maupun dari lingkungan. Beberapa 

faktor pendukung pembelajaran di atas dapat ditingkatkan dan beberapa faktor 

penghambat juga perlu diminimalkan dengan menambah atau memanfaatkan 

fasilitas yang sudah ada. Peran guru dan siswa sangat berpengaruh terahadap 

jalannya pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan lebih baik lagi 

untuk kedepannya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat dikemukakan 

simpulan sebagai berikut: 

Pertama, pelaksanaan pembelajaran seni grafis yang berlangsung di SD 

Negeri Mindaka 02 berjalan sesuai dengan rancangan pembelajaran yang dibuat 

oleh guru dan peneliti. Dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut dilakukan 

melalui tiga tahapan yang meliputi kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, 

dan kegiatan evaluasi. Kegiatan perencanaan dilakukan peneliti dengan guru 

membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)  yang dijadikan pedoman 

dalam melaksanakan pembelajaran. Kegiatan pelaksanaan dilakukan dengan guru 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Metode yang digunakan dalam 

pembelajaran meliputi metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan 

penugasan. Media yang dipakai dalam pembelajaran dengan menggunakan papan 

tulis dan contoh karya seni grafis. Guru mengambil materi pembelajaran dari buku 

dan internet, serta masing-masing siswa diberikan hand out. Kegiatan evaluasi 

dalam pembelajaran dilakukan dengan uji lisan dan uji praktik. 

Kedua, Pencapaian kompetensi dasar siswa diukur dengan KKM. Dari 

sekolah menetapkan KKM untuk mata pelajaran seni budaya dan keterampilan 

adalah 71 (tujuh puluh satu), guru kelas II mengatakan bahwa siswa SD Negeri 

Mindaka 02 harus bisa mencapai nilai KKM yaitu 71 agar tidak remidi. Hasil 
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karya siswa kelas II SD Negeri Mindaka 02 dalam pembelajaran seni grafis 

berdasarkan tabel penilaian yang didapat melalui pengamatan menunjukkan nilai 

cukup. Siswa sudah cukup baik dalam membuat karya grafis yang sesuai dengan 

langkah-langkah pembuatan karya, meskipun masih ada beberapa karya yang 

masih merasa kesulitan dalam proses pembuatannya. Hal ini ditunjukkan melalui 

pembelajaran seni grafis dengan memanfatkan penampang tumbuhan 

menghasilkan berbagai permukaan penampang yang bermacam-macam. Nilai 

rata-rata kelas yang mencapai nilai 73,82 yang tergolong pada nilai dengan 

kategori cukup. Karya dengan kategori baik diperoleh 8 siswa, kategori cukup 18 

siswa, dan kategori kurang 14 siswa.  

Kegiatan evaluasi dilakukan oleh guru dan peneliti dengan cara uji praktik, 

sedangkan penilaian ditentukan dari hasil penilaian guru dan penilaian peneliti, 

karena sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif, maka peneliti menyajikan 

hasil penilaian oleh guru dan peneliti sendiri dengan aspek yang sama. Selain 

menyajikan penilaian oleh guru dan peneliti, peneliti juga mengevaluasi hasil 

karya siswa kelas II SD Negeri Mindaka 02, Berdasarkan pertimbangan tersebut, 

peneliti hanya membandingkan hasil evaluasi guru dan hasil evaluasi dari peneliti 

sendiri. Dengan demikian, pembelajaran seni grafis yang berlangsung sudah 

cukup mencapai tujuan dari pembelajaran yang telah dirancang guru dan peneliti. 

Ketiga, pelaksanaan pembelajaran seni grafis yang berlangsung di SD 

Negeri Mindaka 02 walaupun dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif tetapi 

masih terdapat faktor pendukung dan penghambatnya.  
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Faktor pendukung pembelajaran seni grafis di SD Negeri Mindaka 02 

meliputi Sarana prasarana yang cukup memadai dalam menunjang 

berlangsungnya pembelajaran berkreasi seni grafis di SD Mindaka 02, Perhatian 

pimpinan sekolah dalam kegiatan berkesenian, lingkungan sekitar sekolah yang 

memiliki tingkat kesuburan yang cukup baik dalam keanekaragaman penampang 

tumbuhan, dan fasilitas sekolah seperti adanya referensi buku, beberapa bahan 

yang dapat digunakan dalam kegiatan praktik berkreasi seni grafis. 

Selain itu, faktor penghambatnya antara lain pemahaman guru terhadap 

berkesenian kurang, khususnya seni rupa, terlihat dari materi pembelajaran yang 

digunakan guru dalam melaksanakan pembelajaran seni grafis terlihat kurang. 

Guru hanya mengambil bahan pembelajaran dari buku dan internet saja, 

Kurangnya dorongan dari orang tua, seperti misalnya dari buku paket seni budaya 

dan keterampilan yang berisikan materi seni grafis tidak dimiliki siswa, karena 

memang latar belakang keluarga siswa orang tuanya bermata pencaharian petani 

atau dagang, sehingga guru tidak diwajibkan membeli dan guru hanya 

memberikan lembar photocopy yang berisikan materi yang penting saja ataupun 

membawa buku paket yang terdapat pada perpustakaan sekolah dibagikan di 

dalam kelas, Situasi sekolah kurang kondisional, dapat dilihat dari proses 

pembelajaran yang harus pergantian mata pelajaran, sebelum materi yang 

disampaikan selesai. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Jam pelajaran seni budaya dan keterampilan yang hanya berlangsung selama 

2x35 menit untuk setiap minggunya mengakibatkan kurang optimalnya siswa 

menerima pelajaran dengan baik dan kurang optimalnya siswa dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan guru, sehingga siswa sering melanjutkan 

pekerjaannya di rumah. Untuk mengatasi keterbatasan waktu, disarankan 

guru perlu lebih dapat memanfaatkan waktu pembelajaran dengan 

mengorganisasikan strategi dan metode pembelajaran secara baik. 

2. Dalam pengamatan selama penelitian terlihat bahwa kurangnya pemahaman 

guru terhadap berkesenian. Untuk itu, guru perlu menambah materi 

pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan dapat diambil dari berbagai 

sumber seperti buku-buku grafis, buku pelajaran, internet, makalah, majalah, 

koran, dan hasil penelitian serta pengadaan buku paket seni budaya dan 

keterampilan bagi siswa, sehingga siswa dapat belajar sendiri.   

3. Pembelajaran seni grafis menurut kurikulum dilaksanakan selama 3 kali 

pertemuan, tetapi dalam pembelajaran seni grafis cetak tinggi yang 

berlangsung di SD Negeri Mindaka 02 terlihat bahwa pembelajaran seni 

grafis di SD Negeri Mindaka 02 dilaksanakan selama 2 kali pertemuan saja, 

namun terkadang  juga pertemuan untuk seni budaya dan keterampilan 

diganti dengan mata pelajaran lain yang lebih penting menurut guru. Untuk 
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itu, guru perlu membagi jam pembelajaran seni budaya dan keterampilan agar 

sesuai dengan kurikulum yang ada. 

4. Dalam pengamatan selama penelitian terlihat bahwa antara ranah apresiasi 

dan kreasi dalam pembelajaran seni grafis yang berlangsung di SD Negeri 

Mindaka 02 tidak seimbang, sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari 

pembelajaran seni grafis. Untuk itu, guru perlu memberikan pembelajaran 

seni grafis yang seimbang antara ranah apresiasi dan kreasi agar terciptanya 

tujuan dari pembelajaran seni grafis tersebut. 

5. Dalam pembelajaran seni grafis yang berlangsung di SD Negeri Mindaka 02 

terlihat bahwa pembelajaran seni grafis hanya mengajarkan satu teknik dalam 

seni grafis berupa teknik cap. Untuk itu, guru perlu memberikan materi 

tentang seni grafis yang lain seperti kolase. 
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Rekapitulasi Hasil Karya Seni Grafis dengan Memanfaatkan Penampang 

Tumbuhan pada Siswa Kelas II SD Negeri Mindaka 02 menurut Kategori 

Hasil karya Siswa Kategori Baik (81-90) 

No. Nama Hasil Karya Siswa Kategori 

1. 
Mohammad Arif 

Mukhotob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik 

2. Erzy Wulan Amalia F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik 

3. Sri Mulyaning Asih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik 

4. Ummi Khanifah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik 



 
 

 
 

5. Rizki Maulana Irham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik 

6. Ghina Rahma Izzati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik 

7. Nida Awaliyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik 

8. Rio Hanar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik 

 

  



 
 

 
 

Hasil karya Siswa Kategori Cukup (71-80) 

No. Nama Hasil Karya Kategori 

1. Khafidzotun Nafisah 

 

 

 

 

 

 

Cukup 

2. Khansa Naila Putri S. 

 

 

 

 

 

 

Cukup 

3. Riedho Safira A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukup 

 

 

 



 
 

 
 

4. Moh. Arif Mukhotib 

 

 

 

 

 

 

Cukup 

5. Fiska Anesysya A. 

 

 

 

 

 

 

Cukup 

6. Rifky Pratama Agus S. 

 

 

 

 

 

 

Cukup 

7. 
Abelina Aprila 

Salsabila 

 

 

 

 

 

 

Cukup 



 
 

 
 

8. Asri Ayu Lestari 

 

 

 

 

 

 

Cukup 

9. Siti Nurkhikmah 

 

 

 

 

 

 

Cukup 

10. Siti Nur Afifah 

 

 

 

 

 

 

Cukup 

11. Putri Lathifah Arifani 

 

 

 

 

 

 

Cukup 



 
 

 
 

12. Arif Jaelani 

 

 

 

 

 

 

Cukup 

13. 
Muhamad Ayn Zia 

Fayas 

 

 

 

 

 

 

Cukup 

14. Itsan Setya Putra Erlan 

 

 

 

 

 

 

Cukup 

15. Syva Bayu Pamungkas 

 

 

 

 

 

 

Cukup 



 
 

 
 

16. Mohamad Satria F. 

 

 

 

 

 

 

Cukup 

17. Wahyu Risky Pratama 

 

 

 

 

 

 

Cukup 

18. Afifah Agustina 

 

 

 

 

 

 

Cukup 

 

  



 
 

 
 

Hasil karya Siswa Kategori Kurang (61-70) 

No. Nama Hasil Karya Siswa Kategori 

1. Kinanti Aryani 

 

 

 

 

 

 

Kurang 

2. Ahmad Saputro 

 

 

 

 

 

 

Kurang 



 
 

 
 

3.  Panji Satria wibowo 

 

 

 

 

 

 

Kurang 

.4. Ulfi Laili Nurafifa 

 

 

 

 

 

 

Kurang 

5. Rendi Ade Saputra 

 

 

 

 

 

Kurang 



 
 

 
 

6. Raihanah Jinan Ulya R. 

 

 

 

 

 

 

Kurang 

7. Novita Ramadani 

 

 

 

 

 

 

Kurang 

8. Varis Eka Dutasari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurang 

 

 

 



 
 

 
 

9. Fina Oktaviani N. 

 

 

 

 

 

 

Kurang 

10. 
Mohamad Reza 

Pratama 

 

 

 

 

 

 

Kurang 

11. Ella Laela Nurhayatri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurang 

 

 

 



 
 

 
 

12. 
Andini Nur 

Khayati 

 

 

 

 

 

 

Kurang 

13. 
Putri Lathifah 

Arifani 

 

 

 

 

 

 

Kurang 

14. 
Moh. Dikhi 

Fatur R. 

 

 

 

 

 

 

Kurang 
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PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

 

Judul         :    Berkreasi Seni Grafis dengan Memanfaatkan Penampang 

Tumbuhan bagi Siswa Kelas II SD Negeri Mindaka 02 

Kabupaten Tegal 

Peneliti :       Rina Kusuma Punofiati 

 

PETUNJUK : 

 Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan untuk menghimpun data 

tentang gambaran umum sekolah, proses pembelajaran seni grafis cetak tinggi, 

hasil karya siswa dalam berkreasi seni grafis dan faktor pendukung dan 

penghambat dalam pembelajaran berkreasi seni grafis. Teknik observasi 

(observation) merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer 

dengan cara mengamati langsung obyek datanya. Teknik wawancara (interview) 

adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Pihak-pihak 

terkait yang akan diwawancarai dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru 

pengampu kelas II, serta siswa kelas II SD Negeri Mindaka 02. Dokumentasi 

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, notulen rapat, agenda, dan sebagainya terkait dengan rumusan masalah 

yang ada. Peneliti dalam melaksanakan penelitian menggunakan alat bantu 

kamera dan catatan. Untuk mempermudah proses pengumpulan data, peneliti 

menggunakan pedoman sebagai berikut : 

1. Pedoman Observasi 

Dalam kegiatan ini, observasi diarahkan untuk mengumpulkan data 

mengenai  gambaran umum SD Negeri Mindaka 02, Hal-hal yang di observasi 

antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut : 

 

a.   Kondisi Fisik SD Negeri Mindaka 02 

1)  Lokasi Sekolah 



 
 

 
 

  Observasi mengenai lokasi sekolah meliputi alamat sekolah, letak 

sekolah, jarak sekolah dengan kecamatan dan kabupaten, denah/peta sekolah 

dan lingkungan sekitar sekolah. 

2)  Sarana dan Prasarana 

  Observasi mengenai sarana dan prasarana meliputi fasilitas yang 

ada di area sekolah sebagai penunjang kegiatan pembelajaran, seperti gedung, 

ruang kelas, alat-alat dan media pengajaran sebagai sarana pembelajaran 

penunjang motivasi belajar siswa serta kondisi lingkungan sekolah. 

 

b.   Kondisi Non Fisik SD Negeri Mindaka 02 

1) Observasi mengenai kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler di 

SD Negeri Mindaka 02 serta guru pengampu kegiatan dalam waktu 

pelaksanaan kegiatan. 

2) Observasi yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran 

seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan, bagaimana hasil 

karya siswa dalam berkreasi seni grafis dengan memanfaatkan penampang 

tumbuhan, dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

berkreasi seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan. 

5) Observasi yang dilakukan berkaitan dengan aktivitas guru dalam 

pembelajaran dapat dilihat pada saat persiapan guru sebelum mengajar, 

saat guru mengajar, model pembelajaran yang digunakan, berinteraksi 

dengan siswa, peranan guru dalam kegiatan pembelajaran, kemampuan 

guru dalam mengelola kelas, dan standar penilaian karya anak yang 

digunakan guru. 

2.   Pedoman Wawancara 

a.  Aspek yang diwawancarai dengan Kepala Sekolah : 



 
 

 
 

1)  Sejarah singkat berdirinya SD Negeri Mindaka 02. 

2)  Visi, misi, serta tujuan dari SD Negeri Mindaka 02. 

3)  Jumlah guru dan tenaga pendidik di SD Negeri Mindaka 02. 

4)  Pelaksanaan pembelajaran seni budaya dan keterampilan khususnya seni 

rupa terkait dengan seni grafis dengan memanfaatkan penampang 

tumbuhan di SD Negeri Mindaka 02. 

5)  Sarana penunjang pembelajaran meliputi fasilitas yang terdapat di SD 

Negeri Mindaka 02 untuk  mendukung pembelajaran seni grafis, fasilitas 

yang sudah ada yang dapat memenuhi pembelajaran di sekolah, fasilitas 

yang sudah memenuhi berkaitan dengan pembelajaran seni rupa 

khususnya pembelajaran seni grafis, kaitannya untuk mengetahui apa saja 

yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam berkarya seni 

rupa khususnya berkreasi seni grafis. 

6)  Kesesuaian dengan kurikulum dalam pembelajaran yang dilaksanakan 

guru seni budaya dan keterampilan. 

7)  Rencana dari sekolah untuk mengadakan fasilitas tambahan agar 

pembelajaran seni budaya dan keterampilan bekreasi seni grafis dapat 

berjalan lebih baik lagi. 

 

 

 

 



 
 

 
 

b. Aspek yang akan diwawancarai dengan guru kelas II mengenai seni 

budaya dan keterampilan khususnya seni rupa: 

 

1) Proses pembelajaran Seni Grafis meliputi persiapan guru sebelum 

dilakukannya pembelajaran seni grafis, cara guru menyampaikan materi, 

respon siswa ketika proses pembelajaran seni grafis berlangsung, 

ketertarikan siswa dengan pembelajaran seni grafis yang di ajarkan, 

kesulitan siswa pada waktu mengikuti pembelajaran seni grafis dengan 

memanfaatkan penampang tumbuhan. 

2) Perangkat pembelajaran Seni Grafis meliputi perangkat pembelajaran 

seperti silabus, RPP, dan alokasi waktu dibuat dalam pembelajaran seni 

grafis, metode yang digunakan guru dalam pembelajaran seni grafis 

dengan memanfaatkan penampang tumbuhan. 

3) Strategi dan metode pembelajaran seni grafis meliputi metode yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran seni grafis agar siswa mudah 

memahami materi seni grafis, metode yang sudah cocok diterapkan dalam 

pembelajaran seni grafis. 

4) Media yang biasanya digunakan guru dalam pembelajaran berkreasi seni 

grafis. 

5) Sumber pembelajaran seni grafis meliputi sumber pembelajaran yang 

digunakan oleh guru dalam pembelajaran seni grafis, sumber yang 

digunakan sudah sesuai dengan pembelajaran.  

6) Evaluasi pembelajaran Seni Grafis meliputi jenis evaluasi yang digunakan 

oleh guru dalam pembelajaran seni grafis (uji tulis, uji praktek, uji 



 
 

 
 

produk), dan mengapa digunakan jenis evaluasi tersebut, cara guru 

mengevaluasi hasil karya seni grafis siswa, apakah ada kriteria tertentu 

dalam mengevaluasi hasil karya tersebut. 

7) Prosedur pembelajaran seni grafis dengan memanfaatkan penampang 

tumbuhan meliputi proses berkarya seni grafis agar siswa dapat memahami 

dalam berkarya seni grafis. 

8) Peralatan dan bahan pembelajaran Seni Grafis dengan Memanfaatkan 

Penampang Tumbuhan meliputi alat yang digunakan siswa dalam 

pembuatan karya seni grafis, alat disediakan oleh pihak sekolah, atau dari 

siswa sendiri. 

9) Hasil Karya Siswa meliputi kriteria karya siswa yang menurut guru 

dikatakan baik, cukup, dan kurang. 

10) Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses 

pembelajaran berkreasi seni grafis dengan memanfaatkan penampang 

tumbuhan. 

 

c.  Aspek yang diwawancarai dengan siswa kelas II 

Dalam pelaksanaan wawancara dengan siswa kelas II peneliti 

menggunakan bahasa sederhana dalam penyampaiannya, mengingat siswa kelas II 

masih tergolong kelas rendah. Berikut substansi pertanyaan yang akan diberikan 

kepada siswa kelas II berupa :  

1) Proses pembelajaran seni grafis meliputi cara mengajar guru di dalam 

kelas. 



 
 

 
 

2) Proses pembuatan karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang 

tumbuhan meliputi proses pembuatan karya yang diajarkan guru kepada  

siswa, pendapat siswa setelah membuat karya seni grafis dengan 

memanfaatkan penampang tumbuhan.  

3) Hasil karya siswa dalam pembelajaran seni grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan meliputi alat dan bahan yang digunakan siswa 

dalam membuat karya seni grafis, teknik yang digunakan siswa dalam 

membuat karya seni grafis, dan kesulitan siswa dalam membuat karya seni 

grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan. 

 

3.   Pedoman Dokumentasi 

Dokumen yang dicermati dalam penelitian ini adalah dokumen yang 

memuat: 

a. Gambaran Sekolah 

1)   Kondisi fisik sekolah 

2)   Letak sekolah 

3)   Sarana penunjang pembelajaran 

4)   Daftar keadaan guru dan karyawan 

5)   Daftar jumlah siswa 

b. Proses Pembelajaran Seni Grafis dengan Memanfaatkan Penampang 

Tumbuhan 

1)   Perangkat pembelajaran 

2)   Daftar nilai pembelajaran seni grafis  

3)   Foto-foto kegiatan pembelajaran seni grafis  

c. Hasil karya siswa Seni Grafis dengan Memanfaatkan Penampang 

Tumbuhan 

1) Komposisi penempatan penampang tumbuhan 



 
 

 
 

2) Kejelasan Penamang Tumbuhan 

3) Penguasaan Teknik 

4) Kebersihan dan kerapian karya 

d. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran Berkreasi Seni 

Grafis dengan Memanfaatkan Penampang Tumbuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LEMBAR WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Sekolah : SD Negeri Mindaka 02 

Responden : Kepala Sekolah SD Negeri Mindaka 02 

Hari/Tanggal :  

 

No 

 

Pertanyaan Keterangan 

1. Kapan SD Negeri Mindaka 02 

didirikan? 

 

 

2. Bagaimana sejarah singkat 

berdirinya SD Negeri Mindaka 

02? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apa visi, misi, serta tujuan dari 

SD Negeri Mindaka 02? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Di mana alamat SD Negeri 

Mindaka 02? 

 

 

 

 

 

5. Berapa luas tanah SD Negeri 

Mindaka 02? 

 

 

 

 

6. Berapa jumlah guru dan tenaga 

pendidik di SD Negeri 

Mindaka 02? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7. Bagaimana keadaan guru dan 

tenaga kependidikan secara 

umum di SD Negeri Mindaka 

02? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Berapa jumlah siswa 

seluruhnya di SD Negeri 

Mindaka 02? 

 

 

 

 

 

9. Fasilitas apa saja yang terdapat 

di SD Negeri Mindaka 02 

yang dipergunakan untuk 

mendukung kegiatan 

pembelajaran khususnya seni 

rupa, dalam hal ini seni grafis 

dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan? 

 

10. Apa saja yang menghambat 

proses pembelajaran seni 

budaya dan keterampilan 

khususnya seni rupa, dalam 

hal ini seni grafis dengan 

memanfaatkan penampang 

tumbuhan di SD Negeri 

Mindaka 02? 

 
 

  

 

 

11. Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran seni budaya dan 

keterampilan khususnya seni 

rupa terkait dengan seni grafis 

dengan memanfaatkan 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

penampang tumbuhan di SD 

Negeri Mindaka 02? 

12. Menurut Bapak, apakah  guru 

kelas II di SD Negeri Mindaka 

02 sudah melaksanakan 

pembelajaran seni rupa sesuai 

kurikulum yang ada? 

 

 

 

 

 

 

13. Apakah fasilitas tersebut 

masih dapat dipergunakan 

dengan baik dan sudah 

memfasilitasi pembelajaran 

seni rupa di SD Negeri 

Mindaka 02?  

 

 

14. Apakah ada rencana dari 

sekolah untuk mengadakan 

fasilitas untuk melengkapi 

fasilitas yang sudah ada, agar 

pembelajaran seni budaya dan 

keterampilan (seni rupa) dapat 

berjalan dengan baik? 

 

 

15. Bagaimana hasil pembelajaran 

seni budaya dan keterampilan 

di SD Negeri Mindaka 02? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LEMBAR WAWANCARA GURU KELAS II 

 

Sekolah : SD Negeri Mindaka 02 

Responden : Guru kelas II SD Negeri Mindaka 02 

Hari/Tanggal : 

 

A. Pembelajaran seni budaya dan keterampilan terkait seni grafis di SD N 

Mindaka 02 

No Pertanyaan Keterangan 

1. Bagaimana pembelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan (seni 

rupa) secara umum di SD Negeri 

Mindaka 02? 

 

 

2. Berapa alokasi waktu yang 

diberikan sekolah untuk mata 

pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan di SD Negeri 

Mindaka 02? 

 

3. Bagaimana strategi dan 

metode yang Ibu gunakan 

dalam pembelajaran seni 

grafis cetak tinggi agar siswa 

mudah untuk memahaminya? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bagaimana materi yang ibu 

kembangkan untuk 

pembelajaran seni grafis cetak 

tinggi? 

 

 

5. Media apa saja yang biasanya 

Ibu gunakan dalam 

 



 
 

 
 

pembelajaran seni grafis? 

6. Bagaimana hasil karya siswa 

dengan media yang Ibu 

gunakan dalam pembelajaran 

seni grafis? 

 

 

7. Jenis evaluasi apa yang Ibu 

gunakan dalam pembelajaran 

berkreasi (uji produk, uji 

praktik, unjuk kerja)? Mengapa 

memilih menggunakan jenis 

evaluasi tersebut? 

 

8. Bagaimana cara Ibu 

mengevaluasi hasil karya 

siswa dan kriteria apa saja 

yang digunakan? 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kendala apa saja yang dihadapi 

saat pembelajaran seni grafis? 

 

 

B. Pembelajaran berkreasi seni grafis dengan memanfaatkan penampang 

tumbuhan bagi siswa kelas II SD Negeri Mindaka 02 

No. Pertanyaan Keterangan 

 Perencanaan Pembelajaran  

1 Apa saja persiapan Ibu 

sebelum kegiatan 

pembelajaran berkreasi seni 

grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2 Bagaimana media yang 

digunakan peneliti 

(penampang tumbuhan) 

dalam pembelajaran 

berkreasi seni grafis 

tersebut? 

 

 Kegiatan Inti Pembelajaran  

3. Bagaimana cara Ibu 

menyampaikan materi seni 

grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan? 

 

 

 

 

4. Menurut Ibu, bagaimana 

respon siswa ketika proses 

pembelajaran seni grafis 

dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan 

berlangsung? 

 

 

 

 

 

5. Menurut Ibu, bagaimana 

ketertarikan siswa dengan 

pembelajaran seni grafis 

dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan yang 

di ajarkan? 

 

 

 

 

 

6. Menurut Ibu, apakah 

penggunaan  penampang 

tumbuhan efektif jika 

diaplikasikan dalam kegiatan 

berkreasi seni grafis? 

 

7. Bagaimana strategi dan 

metode yang Ibu gunakan 

 

 



 
 

 
 

dalam pembelajaran seni 

grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan agar 

siswa mudah untuk 

memahaminya? 

 

 

 

 

 

8. Apakah sumber 

pembelajaran yang Ibu 

gunakan sudah sesuai 

dengan pembelajaran seni 

grafis dengan 

memanfaatkan  penampang 

alami dalam berkreasi seni 

grafis? 

 

9. Jenis evaluasi apa yang Ibu 

gunakan dalam 

pembelajaran berkreasi (uji 

produk, uji praktik, unjuk 

kerja) seni grafis? Mengapa 

memilih menggunakan jenis 

evaluasi tersebut? 

 

10. Bagaimana cara Ibu 

mengevaluasi hasil karya 

siswa dan kriteria apa saja 

yang digunakan? 

 

11. Menurut pengamatan Ibu, 

kesulitan apa yang dialami 

siswa pada waktu 

mengikuti pembelajaran 

berkreasi seni grafis 

dengan memanfaatkan 

 

 



 
 

 
 

penampang tumbuhan? 

12. Menurut Ibu, bagaimana 

hasil karya siswa sebelum 

dan sesudah dilakukan 

pembelajaran berkreasi seni 

grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan? 

 

 

 

 

13. Apa saja yang menjadi 

faktor pendukung dan 

penghambat dalam proses 

pembelajaran seni grafis 

dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LEMBAR WAWANCARA SISWA KELAS II  

 

Sekolah : SD Negeri Mindaka 02 

Responden : Siswa kelas II SD Negeri Mindaka 02 

Nama  : 

No absen : 

Kelas   : 

Tanggal : 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Menurut kamu, bagaimana 

cara guru dalam mengajar di 

kelas ? 

 

2. Apakah guru sudah 

menjelaskan materi secara 

lengkap dan mudah 

dipahami? 

 

 

 

3. Menurut kamu apakah 

berkarya seni grafis dengan 

memanfaatkan penampang 

tumbuhan itu 

menyenangkan? Mengapa? 

 

 

 

4. Apa saja kesulitanmu saat 

berkreasi seni grafis dengan 

memanfaatkan penampang 

tumbuhan? 

 

 

 

5. Menurutmu, bagaimana 

karya yang kamu buat 

dengan menggunakan 

penampang alami? Apakah 

lebih menarik jika 

dibandingkan dengan 

menggunakan stempel asli? 

 

 



 
 

 
 

7 Bagaimana pendapatmu 

setelah mengikuti pelajaran 

berkreasi seni grafis dengan 

memanfaatkan penampang 

tumbuhan? 

 

 

 

 

8 Bagaimana pendapatmu 

tentang hasil karyamu dan 

temanmu setelah 

dilakukannya 

pembelajaran ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU SAAT KBM 

 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (Seni Rupa) 

Pada Sekolah : SD Negeri Mindaka 02 

Kelas  : II 

 

No Kegiatan/Aspek yang diamati Keterangan 

1. Aktivitas guru saat menyampaikan materi/ 

kegiatan awal pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Demonstrasi dan tanya jawab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aktivitas guru saat memberikan arahan pada 

waktu penugasan/ kegiatan inti pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SAAT KBM 

 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (Seni Rupa) 

Pada Sekolah : SD Negeri Mindaka 02 

Kelas  : II 

 

No Kegiatan/Aspek yang diamati Keterangan 

1. Keseriusan siswa saat 

memperhatikan guru  

menyampaikan materi 

pembelajaran berkreasi seni 

grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan. 

 

 

2. Keaktifan siswa dalam 

mempersiapkan penampang 

tumbuhan dalam 

pembelajaran berkreasi seni 

grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan. 

 

 

 

 

 

3. Interaksi antar siswa dalam 

kelompok saat pembelajaran 

berkreasi seni grafis dengan 

memnfaatkan penampang 

tumbuhan. 

 

 

 

 

4. Kesungguhan siswa saat 

membuat karya seni grafis 

dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan 

 

 

 

 

5. Respon (senang) siswa terhadap  



 
 

 
 

kegiatan pembelajaran 

berkreasi seni grafis dengan 

memanfaatkan penampang 

tumbuhan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : SD Negeri Mindaka 02 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (Seni Rupa) 

Kelas    : II (Dua) 

Alokasi   : 2x35 menit 

Standar Kompetensi  : Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa 

Kompetensi Dasar  : Mengekspresikan diri melalui karya seni  

grafis cetak tinggi dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan 

A. Tujuan Pembelajaran:  

Siswa mampu: 

1. Memahami konsep seni grafis dengan memanfaatkan penampang 

tumbuhan 

2. Mengetahui media yang diperlukan dalam pembuatan karya seni grafis 

dengan memanfaatkan penampang tumbuhan. 

3. Mengetahui langkah-langkah pembuatan karya seni grafis dengan 

memanfaatkan penampang tumbuhan 

4. Membuat karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :    

Disiplin (Discipline) 

Tekun (diligence) 

Tanggung jawab (responsibility) 

Ketelitian (carefulness) 

Kerja sama (Cooperation) 

Percaya diri (Confidence) 

Kecintaan (Lovely) 

 

 



 
 

 
 

B. Materi pembelajaran 

  Pengetahuan tentang seni grafis  

  Teknik pembuatan seni grafis dengan memanfaatkan penampang 

tumbuhan  

C.  Metode Pembelajaran 

Tanya jawab, ceramah, demonstrasi, pemberian tugas 

 

D.  Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Apresiasi dan motivasi: 

  Pemberian informasi kompetensi dasar yang akan dicapai siswa 

  Penjelasan dan tanya jawab tentang seni grafis dan teknik pembuatan 

karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

2. Kegiatan inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

  Menjelaskan pengertian tentang seni grafis  

 Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam  

tentang materi yang akan dipelajari dari berbagai sumber 

 Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lainnya 

 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna 

 Memberi kesempatan untuk berfikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut 

 Menampilkan contoh karya seni grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan 



 
 

 
 

 Menjelaskan media yang digunakan dalam berkreasi seni grafis 

dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

 Menjelaskan teknik-teknik yang digunakan 

 Mendemonstrasikan contoh-contoh seni grafis  

 Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif 

 Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar 

 Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 

individual maupun kelompok  

 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan 

peserta didik 

 Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan 

 Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar  

 membantu menyelesaikan masalah 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif 

 

 

 



 
 

 
 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran  

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap proses dan hasil 

pembelajaran 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam memberikan tugas 

baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil 

belajar peserta didik 

 menunjukkan karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang 

tumbuhan terbaik siswa 

E. Media dan Sumber Belajar 

 Buku teks seni budaya dan keterampilan kelas II/seni rupa 

 Bahan dan alat  

 Media percontohan 

 Papan tulis black board 

F. Penilaian 

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran 

 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

Mengetahui dan 

memahami karya 

seni grafis dengan 

memanfaatkan  

penampang 

tumbuhan. 

Tes Lisan Tes Uji Lisan 

- Apa pengertian dari seni 

grafis? 

- Sebutkan langkah-langkah 

pembuatan karya seni 

grafis dengan 

memanfaatkan penampang 

tumbuhan? 

- Apa saja tumbuhan yang 

dapat dijadikan sebagai 

klise penampang 

tumbuhan? 



 
 

 
 

Aspek Penilaian Berkarya Seni Grafis dengan 

Memanfaatkan Penampang Tumbuhan 

No. Nama 

Aspek-aspek yang Dinilai 

Rerata 
Kategori 

Kejelasan 

Penampang 

Penguasaan 

Teknik 

Kebersihan 

& 

Kerapian 

Kesungguhan 

        

 

Pedoman Penilaian Kemampuan berkarya seni grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan 

 

 

 

 

 

 

 

              Tegal, 12 Desember 2012 

 

Peneliti         Guru Kelas II 

 

 

 Rina Kusuma Punofiati          Hj. Muawanah S. Pd, SD 

    NIM. 2401408006        NIP. 19591008 198405 2 001 

 

 

            Kepala Sekolah 

 

 

            Sukamno S. Pd 

            NIP. 19601003 198201 1 005 

No. Rentang nilai Kategori 

1. ≥91 Sangat baik 

2. 81-90 Baik 

3. 71-80 Cukup 

4. 61-70 Kurang 

5. ≤60 Sangat Kurang 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah      : SD Negeri Mindaka 02 

Mata Pelajaran      : Seni Budaya dan Keterampilan (Seni Rupa) 

Kelas       : II (Dua) 

Alokasi       : 2x35 menit 

Standar Kompetensi : Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa 

Kompetensi Dasar   : Mengekspresikan diri melalui karya seni  

grafis cetak tinggi dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan  

A. Tujuan Pembelajaran:  

Siswa mampu: 

5. Memahami konsep seni grafis dengan memanfaatkan penampang 

tumbuhan 

6. Mengetahui media yang diperlukan dalam pembuatan karya seni grafis 

dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

7. Mengetahui langkah-langkah pembuatan karya seni grafis dengan 

memanfaatkan penampang tumbuhan 

8. Membuat karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :    

Disiplin (Discipline) 

Tekun (diligence) 

Tanggung jawab (responsibility) 

Ketelitian (carefulness) 

Kerja sama (Cooperation) 

Percaya diri (Confidence) 

Kecintaan (Lovely) 

 



 
 

 
 

B. Materi pembelajaran 

  Pengetahuan tentang seni grafis  

  Teknik pembuatan seni grafis dengan memanfaatkan          penampang 

tumbuhan 

  

C.  Metode Pembelajaran 

Tanya jawab, ceramah, demonstrasi, pemberian tugas 

 

D.  Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Apresiasi dan motivasi: 

  Pemberian informasi kompetensi dasar yang akan dicapai siswa 

  Penjelasan dan tanya jawab tentang seni grafis dan teknik pembuatan 

karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

2. Kegiatan inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

  Menjelaskan pengertian tentang seni grafis  

 Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam  

tentang materi yang akan dipelajari dari berbagai sumber 

 Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lainnya 

 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna 

 Memberi kesempatan untuk berfikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut 

 Menampilkan contoh karya seni grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan 



 
 

 
 

 Menjelaskan media yang digunakan dalam berkreasi seni grafis 

dengan memanfaatkan penampang tumbuhan 

 Menjelaskan teknik-teknik yang digunakan 

 Mendemonstrasikan contoh-contoh seni grafis  

 Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif 

 Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar 

 Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 

individual maupun kelompok  

 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan 

peserta didik 

 Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan 

 Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar  

 membantu menyelesaikan masalah 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif 

 

 

 



 
 

 
 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran  

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap proses dan hasil 

pembelajaran 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam memberikan tugas 

baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil 

belajar peserta didik 

 menunjukkan karya seni grafis dengan memanfaatkan penampang 

tumbuhan terbaik siswa 

E. Media dan Sumber Belajar 

 Buku teks seni budaya dan keterampilan/seni rupa 

 Bahan dan alat  

 Media percontohan 

 Papan tulis black board 

F. Penilaian 

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran 

 

 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

Membuat karya seni 

grafis dengan 

memanfaatkan 

penampang 

tumbuhan. 

Tes Praktik/ 

kinerja 

Tes uji petik 

kerja 

Buatlah karya seni 

grafis dengan 

memanfaatkan 

penampang tumbuhan 

pada kertas A3 dengan 

tema bunga. 



 
 

 
 

Aspek penilaian berkarya seni grafis dengan 

memanfaatkan penampang tumbuhan 

No. Nama 

Aspek-aspek yang Dinilai 

Rerata 
Kategori 

Kejelasan 

Penampang 

Penguasaan 

Teknik 

Kebersihan 

& 

Kerapian 

Kesungguhan 

        

Pedoman Penilaian Kemampuan berkarya seni grafis dengan memanfaatkan 

penampang tumbuhan 

 

 

 

 

 

 

 

  Tegal, 12 Desember 2012 

 

Peneliti         Guru Kelas II 

 

 

 Rina Kusuma Punofiati          Hj. Muawanah S. Pd, SD 

     NIM. 2401408006        NIP. 19591008 198405 2 001 

 

            Kepala Sekolah 

 

 

            Sukamno S. Pd 

            NIP. 19601003 198201 1 005 

No. Rentang nilai Kategori 

1. ≥91 Sangat baik 

2. 81-90 Baik 

3. 71-80 Cukup 

4. 61-70 Kurang 

5. ≤60 Sangat Kurang 
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145 
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MENCETAK 

Kamu tentu senang menggambar. Tahukah kamu, gambar bisa dibuat 

dengan cara lain, cara mambuat gambar ada bemacam-macam salah satunya 

dengan teknik cetak. Mencetak berarti menggambar dengan cetakan. Permukaan 

suatu benda diberi warna. Benda ini menjadi cetakannya, cetakan lalu dicapkan 

menjadi gambar dikertas Banyak benda bisa menjadi cetakan. Misalnya, kelereng, 

ranting,  dan daun bisa juga potongan kentang dan wortel. Bahkan telapak 

tanganmu pun bisa. Lihatlah contoh hasil cetakan. Kita akan mencoba beberapa 

cara. Akan tetapi tidak dengan umbi-umbian. Umbi untuk mencetak perlu 

dipotong. Kita akan mempelajarinya di semester dua. Sekarang, kita coba cara 

yang lebih mudah. 

1. Cetak Plastik   

Bahan yang diperlukan, kertas gambar/warrna, Koran bekas, plastik, cat air 

Cara pembuatan:  

a. Bentangkan lembaran plastic di kertas Koran. Jadi, lantai meja tetap 

bersih. Pilihlah plastik kresak atau yang tipis. 

b. Sapukan cat air ke plastic, cat air jangan terlalu kental, jangan pula 

terlalu encer 

c. Tekan selembar kertas ke atas plastik. Tekan sambil ratakan  

d. Angkat kertas perlahan tunggu sampai kering 

e. Boleh tambahkan warna lain. tapi, jangan terlalu dicampur 

f. Tekan kertas yang lain lagi. Tunggu kering dan bandingkan hasilnya 

 

2. Cetak Kelereng  

Bahan yang diperlukan, kertas gambar, kelereng, cat air/cat poster, baki 

Cara pembuatan: 

a. Letakan kertas di dasar baki 

b. Lumuri kelereng dengan cat. Buatlah warna-warni 

c. Taruh kelereng ke baki. Goyangkan baki agar kelereng menggelinding 

d. Lakukan sampai kamu rasa bagus. Angkat kertas dari baki 

 



 
 

 
 

3. Cetak dan Tiup 

Kita akan menggabungkannya dengan tekhnik lain. Kita akan meniup 

cat air. Perhatikan catnya harus cukup encer. Ingatlah juga cuci tanganmu 

setelah mengecap 

Bahan yang Diperlukan,  kertas gambar, cat air, kuas,sedotan 

Cara pembuatan: 

a. Lumuri jempolmu dengan cat, capkan ke kertas, ini bagian atas ubur-

ubur 

b. Sapukan warna senada dibawahnya tiup cat kearah bawah 

c. Buat juga gambar ikan, buatlah dari jempol dan kelingkingmu 

d. Tambahkan mata dan gelembung untuk ikan, buat juga tumbuh-

tumbuhan lautnya  

 

RANGKUMAN  

o Menggambar bisa dengan teknik cetak. 

o Untuk membuat hasil cetakan dipakai alat pencetak dan cat 

o Hasil cap cetakan dapat menjadi gambar indah 

o Cetakan dapat dibuat dari; kelereng, telapak tangan, daun, ranting, umbi 

o Cetakan bisa digabungkan agar menarik 

Mencetak merupakan suatu cara memperbanyak  gambar  dengan alat 

cetak/acuan/klise. Alat cetak data diperoleh secara sederhana atau direncana. 

Dalam perkembangan seni rupa, mencetak biasa dikatakan seni grafis yakni 

merupakan karya  dwimatra yang dibuat untuk mencurahakan ide/gagasan dan 

emosi seseorang dengan menggunakan teknik mencetak, sehingga memungkinkan 

pelipatgandaan karyannya. Hasil cetakan menunjukan kreativitas maupun 

ketrampilan penciptannya. 

1. Klise/Acuan dan Hasil Cetakan 

Proses mencetak yaitu membuat acuan cetak atau klise dengan cara 

menggores atau mencukil pada sekeping papan, gips, logam atau bahan lainnya. 

Hasil cukilan diolesi tinta, kemudian dilekatkan pada selembar kertas dan 



 
 

 
 

ditekan. Akhirnya tinta dari acuan melekat pada kertas. Berbagai macam proses 

mencetak, antara lain: 1. Cetak tinggi, 2. Cetak dalam, 3. Cetak datar, 4. Cetak 

saring, 5. Mencetak lipat, 6. Mencetak bayangan.  

1. Cetak Tinggi 

Proses cetak tinggi menggunakan klise/acuan/alat cetak yang akan 

menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Apabila alat cetak dioles 

dengan tinta, bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Jika klise/alat 

ditempelkan pada kertas kemudian diangkat, maka tampaklah gambar pada kertas. 

Contoh cetak tinggi yang sederhana ialah: stempel, jari, uang logam, potongan 

pelepah pisang, tutup botol, kulit kacang, buah-buahan, rol tisu dan benang 

ditempel, cukilan ubi/wortel dan sebagainya. Pembuatan klise untuk cetak tinggi 

data dilakukan dengan menggunakan guntingan gambar, dan selanjutnya dapat 

untuk mencetak, contohnya media berupa: gambar, papan/karet (linoleum)/ubi, 

akrilik/cat poster/pewarna kue, pensil, kuas, pisau atau alat pencukildan kertas 

gambar. 

Cara pembuatannya: 

a. Gambar ditempelkan pada papan atau karet atau ubi. 

b. Pola ditoreh/dicungkil dengan pisau/alat pencukil. 

c. Klise/alat cetak selesai. 

d. Klise/alat cetak dioles dengan tinta. 

e. Cetakan ke atas alat gambar. 

f. Jadilah gambar cetakan. 

 

 

Sumber  1: Buku Seni Budaya dan Keterampilan untuk SD/ MI Kelas II 

     -Dyah Ruci Bramadya Rasha Murti 

     -Lukman Zen 

 

Sumber 2: Pendidikan Seni Rupa/ Kerajinan Tangan 

       Dr. Kamaril, dkk 
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Gb. 1. Wawancara dengan Kepala Sekolah 

(Dokumentasi: Rina, Desember 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 2. Suasana Ruang Guru 

(Dokumentasi: Rina, Desember 2012) 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 3. Wawancara dengan Guru Kelas II 

(Dokumentasi: Rina, Desember 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 4. Wawancara dengan Salah Satu Siswa Kelas II 

 (Dokumentasi: Rina, Desember 2012) 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 5. Wawancara dengan Salah Satu Siswa Kelas II 

(Dokumentasi : Rina, Desember 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 6. Suasana Ruang Kepala Sekolah 

(Dokumentasi : Rina, Desember 2012) 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 7. Suasana Ruang Guru 

(Dokumentasi : Rina, Desember 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 8. Suasana Ruang Kelas II 

(Dokumentasi : Rina, Desember 2012) 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 9. Suasana Kantin Sekolah 

(Dokumentasi : Rina, Desember 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 10. Depan Ruang Guru 

(Dokumentasi : Rina, Desember 2012) 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 11. Suasana Depan Kelas 

(Dokumentasi : Rina, Desember 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 11. Aktivitas Peneliti saat Membantu Guru dalam 

Proses Pembelajaran Seni Grafis 

(Dokumentasi : Rina, Desember 2012) 

  



 
 

 
 

ALAT DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN DALAM 

PEMBELAJARAN SENI GRAFIS PADA KELAS II 
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