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ABSTRAK 

 
Zufrida, Vella. 2012. Peningkatan Hasil Belajar Menggambar Ekspresi Melalui 

Metode Ekspresi Bebas Pada Siswa Kelas II SD Negeri 02 Pesucen 
Kabupaten Pemalang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Ika 
Ratnaningrum, S.Pd, M.Pd, Pembimbing II. Drs. Sigit Yulianto. 

Kata Kunci: Pembelajaran Seni Rupa SD, Gambar Ekspresi, Metode Ekspresi 
Bebas 

Gambar ekspresi adalah jenis gambar sebagai perwujudan ungkapan 
perasaan tertentu yang dilakukan secara bebas dan bersifat individual. Pada 
kenyataannya gambar ekspresi disalahartikan menjadi gambar sesuka hati. Seperti 
halnya pembelajaran materi gambar ekspresi di SD Negeri 02 Pesucen Kabupaten 
Pemalang. Masalah yang muncul dari pembelajaran menggambar ekspresi 
khususnya pada siswa kelas II SD Negeri 02 Pesucen Kabupaten Pemalang adalah 
guru hanya menyuruh siswa untuk menggambar. Suasana kelas menjadi sangat 
ramai tanpa arahan, sehingga siswa tidak mampu menyelesaikan tugas 
menggambar yang diberikan guru. Akibatnya hasil karya siswa kurang baik. Nilai 
Kriteria Ketuntasan Minimal 75 yang telah ditetapkan pun akhirnya sebagian 
besar belum tercapai oleh siswa. Hal ini terlihat dari ketuntasan belajar siswa pada 
materi menggambar ekspresi hanya 62%, maka perlu adanya penelitian dengan 
menerapkan suatu metode yang tepat. 

 Metode yang diterapkan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah 
metode ekspresi bebas. Metode ekspresi bebas pada dasarnya adalah suatu cara 
untuk membelajarkan siswa agar dapat mencurahkan isi hatinya dalam bentuk 
karya seni rupa. Dalam penerapan metode ekspresi bebas hal yang paling penting 
adalah guru yang senantiasa menegakkan kebebasan yang bertanggungjawab 
kepada para siswa. Penerapan metode ekspresi bebas untuk memecahkan masalah 
rendahnya hasil belajar materi gambar ekspresi akan diwujudkan dalam suatu 
kegiatan penelitian. Penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas (PTK). 
Penelitian ini terdiri dari dua siklus dengan mengacu pada model Kemmis dan 
Taggart yaitu melalui tahap perencanaan, pengamatn, pelaksanaan dan refleksi. 
Teknik pengambilan data melalui observasi, tes dan dokumentasi. Jenis datanya 
yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.  

Setelah melalui dua siklus, hasil penelitian diketahui adanya peningkatan: 
rata-rata kelas menjadi pada siklus I 78, pada siklus II menjadi 82; ketuntasan 
belajar klasikal dari 76,8% menjadi  84,5%; lembar pengamatan aktivitas siswa 
dari 69,5% meningkat menjadi 75%; nilai rata-rata kinerja guru juga meningkat 
dari 87,6 menjadi 97,5 dengan kategori A. Kesimpulannya pembelajaran SBK 
materi gambar ekspresi pada siswa kelas II SD Negeri 02 Pesucen Kabupaten 
Pemalang melalui metode ekspresi bebas, mampu meningkatkan hasil belajar yang 
sangat memuaskan dan juga mampu meningkatkan performansi guru dalam 
pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran agar metode ekspresi 
bebas selalu digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan hasil belajar 
pembelajaran seni rupa secara kuantitas maupun kualitas. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

  Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, 

dijelaskan bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan 

tersebut salah satunya adalah melalui pendidikan. Dijelaskan pula dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 3, bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  
 
  Pendidikan merupakan kegiatan interaksi. Dalam kegiatan interaksi 

tersebut pendidik atau guru bertindak mendidik peserta didik untuk menuju 

perkembangan peserta didik menjadi mandiri (Dimyati 2006: 5). Raflen 

(2011), menjelaskan pendidikan sebagai proses pembelajaran yang didapat 

oleh setiap manusia (peserta didik) untuk dapat membuat manusia (peserta 

didik) itu mengerti, paham, dan lebih dewasa serta mampu membuat manusia 

(peserta didik) lebih kritis dalam berfikir. 
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 Berdasarkan tujuan, fungsi, serta definisi pendidikan yang telah 

dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat penting karena 

mampu menjadikan manusia memiliki apa yang menjadi kebutuhan dalam 

kehidupan, sehingga manusia dapat berkembang sebagaimana mestinya. 

Dengan kata lain pendidikan mampu membangun sumber daya manusia, 

karena pendidikan tidak hanya mencakup pemikiran tetapi lebih luas pada 

pengalaman yang bermakna. 

Perbaikan kebijakan, pengembangan kurikulum, peningkatan sarana 

dan prasarana pendidikan, bantuan biaya pendidikan, peningkatan kualitas 

pendidikan, serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan 

upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya meningkatkan 

kualitas pendidikan. Namun meskipun upaya-upaya tersebut telah dilakukan 

bukan berarti pendidikan di Indonesia berhasil. Hal ini dibuktikan dari data 

UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human 

Development Index):  

Diantara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke -102 
(1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). Penyebab 
rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah 
masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Adapun 
permasalahan khusus dalam dunia pendidikan salah satunya 
disebabkan karena rendahnya kualitas guru (Denish 2012).  

 
Guru merupakan ujung tombak pembelajaran, artinya guru mempunyai 

peranan penting dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Dalam 

melaksanakan pembelajaran guru akan selalu berpedoman pada kurikulum. 

Guru harus mau dan mampu mengembangkan kurikulum, sehingga 

pembelajaran akan terarah dan tujuan pun bisa tercapai. Bila pembelajaran 
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belum sesuai dengan tujuan, guru harus mampu menganalisis faktor yang 

menjadi penyebabnya. Faktor dapat dikarenakan guru kurang menguasai 

materi pembelajaran, atau bisa bersumber dari metode maupun media 

pembelajaran yang digunakan kurang tepat. Jika munculnya masalah berasal 

dari penguasaan materi yang kurang, guru hendaknya mencari sumber 

maupun bahan ajar yang mampu menunjang wawasan guru mengenai materi. 

Jika ternyata faktornya dari media atau metode guru harus memvariasikan 

metode dan media yang lebih menarik agar tidak monoton bagi siswa. 

Masalah pembelajaran yang terkait dengan materi, media maupun metode 

pembelajaran tidak hanya terjadi pada salah satu mata pelajaran saja tetapi 

secara umum menyangkut pada semua mata pelajaran. Tidak luput dialami 

guru pada mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). 

Pembelajaran SBK merupakan pembelajaran seni, budaya, dan 

keterampilan. Tujuan adanya pembelejaran SBK adalah agar siswa 

memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan, 

menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan keterampilan, 

menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan keterampilan serta siswa 

mampu menampilkan peran serta dalam seni budaya dan keterampilan dalam 

tingkat lokal, regional maupun global, (Arin: 2011).  

Pada jenjang Sekolah Dasar pembelajaran SBK terdiri dari 

pembelajaran Keterampilan, Seni Musik, Seni Tari, dan Seni Rupa. 

Pembelajaran keterampilan berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, 

nilai, dan sikap, serta keterampilan siswa dalam hal desain dan pembuatan 
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barang-barang yang berhubungan dengan teknologi maupun budaya. 

Pembelajaran Seni Musik lebih ditekankan pada pengetahuan musik dan 

ekspresi melalui lagu. Seni Tari merupakan pengungkapan ekspresi yang 

diwujudkan melalui gerak yang biasanya diiringi musik. Sedangkan seni rupa 

menurut Aminuddin (2009: 5), merupakan cabang seni yang membentuk 

karya seni dengan media yang  bisa ditangkap panca indra dan dirasakan 

dengan rabaan. Pembelajaran Seni Rupa harus melalui elemen atau unsur 

dalam seni rupa, yaitu titik, garis, bentuk/bangun, warna, tekstur (kesan 

bahan), isi, ruang, dan cahaya. Akan tetapi, dalam pembelajaran seni rupa di 

SD pada umumnya tidak memperhatikan unsur-unsur yang telah disebutkan 

di atas dikarenakan unsur subyektivitas yang mendominasi dalam penilaian 

seni rupa. Hal ini disebabkan karena guru tidak mempunyai patokan khusus 

atau deskriptor untuk menilai masing-masing unsur yang membentuk hasil 

karya siswa, guru hanya menilai dari sudut pandang diri sendiri (subjektif). 

 Seni rupa terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu seni lukis, seni 

gambar, seni patung, seni dekorasi, seni kerajinan/kria, dan seni 

bangunan/arsitektur. Dalam hal ini akan dibahas masalah seni gambar 

khususnya gambar ekspresi. Alasannya, karena memang gambar ekspresi 

yang mempunyai karakteristik menekankan kebebasan siswa dalam 

berekspresi justru seringkali disalahartikan menjadi gambar sesuka hati, 

sehingga perlu diadakan penelitian untuk merubah penyalahartian tersebut. 

Seni gambar adalah jenis karya seni rupa dwimatra yang dibuat dengan 

maksud untuk menjelaskan, menghias, menampilkan kesan mirip dengan 
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objek atau nyata (realistis). Menggambar ekspresi merupakan salah satu 

keterampilan seni rupa yang diajarkan pada jenjang pendidikan di sekolah 

dasar. Ekspresi adalah ungkapan perasaan, rasa senang, sedih, terharu atau 

takut sedangkan menggambar mempunyai pengertian proses membuat 

gambar dengan cara menggoreskan benda-benda tajam pada bidang datar 

(Sumanto 2006: 11-13). 

Ungkapan seni rupa anak usia sekolah dasar yang umumnya 

menampilkan bentuk karya dengan ciri bebas, unik dan kreatif, goresan 

spontanitas, ekspresif sesuai dengan tipologi (gaya gambar), periodesasi, 

perkembangan menggambar dan kesan ruang gambar yang dibuatnya 

(Sumanto 2006: 28). Senada dengan pendapat Sumanto dijelaskan bahwa 

karakteristik seni rupa usia SD karyanya masih bersifat ekspresif dan dinamis. 

Ekspresif mempunyai maksud bahwa secara umum karyanya merupakan 

suatu ungkapan yang kuat, jujur, langsung, dan berangkat dari dalam diri 

siswa sendiri. Siswa SD berkarya dengan suasana hatinya atau emosinya, 

tidak realistis dan tidak cocok dengan kenyataan. Sedangkan dinamis 

mempunyai maksud karya siswa SD umumnya mengesankan sesuatu yang 

bergerak terus (Kamtini 2006: 76). Mengingat ungkapan serta karakteristik 

seni rupa siswa SD tersebut  maka dirasa perlu adanya metode yang tepat 

dalam membelajarkannya, sehingga prosesnya terarah dan hasil produknya 

pun akan baik. Siswa SD akan cenderung menghasilkan gambar sesuai 

dengan objek yang dilihatnya tanpa memperhatikan komposisi, proporsi 

maupun ketegasan garis, sehingga hasil gambarnya sering kurang sesuai 
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dengan yang diharapkan. Disinilah metode sangat diperlukan karena dengan 

metode yang tepat, maka dalam prosesnya ada langkah dan tahap yang tepat 

untuk meningkatkan hasil menggambar ekspresi siswa. 

Pembelajaran menggambar ekspresi tanpa penerapan metode yang tepat 

akan menimbulkan beberapa permasalahan yang menghambat keberhasilan 

hasil belajar siswa. Permasalahan pembelajaran materi menggambar ekspresi 

dialami siswa SD Negeri 02 Pesucen Kabupaten Pemalang. Masalah yang 

muncul dari pembelajaran menggambar ekspresi khususnya pada siswa kelas 

II SD Negeri 02 Pesucen Kabupaten Pemalang adalah guru hanya menyuruh 

siswa untuk menggambar, tidak ada bimbingan pada prosesnya siswa 

menggambar. Suasana kelas menjadi sangat ramai tanpa arahan, waktu 

menjadi tidak efisien, sehingga siswa tidak mampu menyelesaikan tugas 

menggambar yang diberikan guru. Akibatnya hasil karya siswa jauh dari kata 

sesuai dengan tuntutan gambar ekspresi. Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

75 yang telah ditetapkan pun akhirnya sebagian besar belum tercapai oleh 

siswa. Hal ini terlihat dari ketuntasan belajar siswa pada materi menggambar 

ekspresi hanya 62%, yaitu hanya 18 siswa dari keseluruhan jumlah 29 siswa. 

Sehubungan dengan permasalahan di atas, yaitu ketuntasan belajar yang 

belum berhasil maka diperlukan adanya perlakuan berbeda pada proses 

menggambar yaitu dengan pemberian metode yang tepat sehingga ketuntasan 

belajar dapat dicapai. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti 

melaksanakan penelitian tentang penggunaan metode ekspresi bebas untuk 
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meningkatkan hasil belajar menggambar ekspresi pada mata pelajaran SBK 

Seni Rupa. Peneliti memilih judul ”Peningkatan Hasil Belajar Menggambar 

Ekspresi melalui Metode Ekspresi Bebas pada Siswa Kelas II SD Negeri 02 

Pesucen Kabupaten Pemalang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah  

Rumusan serta pemecahan masalah yang disajikan dalam suatu 

penelitian harus mengacu pada permasalahan yang terjadi pada latar 

belakang. Jika rumusan masalah maupun pemecahannya tidak sesuai dengan 

latar belakang maka tujuan dalam penelitian pun tidak mungkin terwujud. 

Alasannya, karena rumusan berakar dari permasalahan yang menjadi latar 

belakang dalam permasalahn penelitian. Selanjutnya pemecahan merupakan 

solusi yang menjadi jawaban atas rumusan masalah, sehingga seharusnya 

antara latar belakang, rumusan dan pemecahan harus saling berkaitan secara 

benar. Rumusan dan pemecahan masalah dalam penelitian ini dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan karakteristik siswa SD di atas, maka 

permasalahan yang hendak diselesaikan malalui penelitian tindakan kelas 

yaitu apakah penerapan metode ekspresi bebas dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa kelas II SD Negeri 02 Pesucen Kabupaten Pemalang 

pada materi menggambar ekspresi?  

1.2.2 Pemecahan Masalah 
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 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pemecahan masalah yang 

akan dilakukan peneliti yaitu dengan menerapkan metode ekspresi bebas 

dalam pembelajaran SBK materi menggambar ekspresi, karena metode ini 

memberi keleluasaan kepada siswa untuk mengekspresikan perasaannya ke 

dalam penciptaan karya seni. 

Dengan diterapkannya metode ekpresi bebas, hak siswa dalam 

mengekspresikan perasaaannya dalam bentuk karya seni rupa dapat terwujud, 

siswa berada pada pembelajaran yang menyenangkan dengan tetap 

menegakkan kebebasan yang bertanggungjawab dari pihak guru. Oleh karena 

itu, akan muncul hasil karya siswa yang ekspresif dan pada akhirnya akan 

meningkatkan aktivitas serta hasil pembelajaran materi gambar ekspresi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Pedoman yang dapat dijadikan sebagai arah dalam suatu kegiatan 

adalah adanya tujuan. Tujuan juga sangat diperlukan dalam penelitian 

tindakan kelas yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Menggambar 

Ekspresi Melalui Metode Ekspresi Bebas Pada Siswa Kelas II SD Negeri 02 

Pesucen Kabupaten Pemalang”. Manfaat dari penentuan tujuan sebelum 

melaksanakan sesuatu adalah berkaitan dengan tercapainya suatu tujuan 

tersebut. Pada intinya tujuan diperlukan sebagai arah kemana, apa, serta 

bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan yang 

ditentukan sebelumnya dapat berhasil. Penelitian tindakan kelas ini terdiri 
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dari dua tujuan, yaitu umum dan khusus. Masing- masing penjelasannya 

adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mendeskripsikan cara 

mengaktifkan dan meningkatkan hasil menggambar ekspresi siswa dalam 

rangka perbaikan kualitas pembelajaran selanjutnya. Selain itu pula penelitian 

ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan peningkatan kualitas 

pendidikan khususnya pendidikan pada jenjang sekolah dasar. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

(1) Meningkatkan aktivitas pembelajaran menggambar ekspresi siswa 

kelas II SD Negeri 02 Pesucen Kabupaten Pemalang melalui metode 

ekspresi bebas. 

(2) Meningkatan hasil belajar  menggambar ekspresi siswa kelas II SD 

Negeri 02 Pesucen Kabupaten Pemalang melalui metode ekspresi 

bebas. 

(3) Meningkatkan performansi guru dalam membelajarkan materi 

gambar ekspresi melalui metode ekspresi bebas. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian yaitu untuk mencari sebab suatu 

permasalahan untuk kemudian dicarikan solusinya. Solusi yang ditawarkan 

adalah sesuatu yang mampu menjadikan permasalahan tersebut dapat teratasi.  
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Solusi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi sudah pasti 

memunculkan manfaat atas pihak-pihak yang terkait dalam pembelajaran 

materi gembar ekspresi bebas. Di bawah ini manfaat-manfaat yang diperoleh 

dengan adanya penelitian penerapan metode ekspresi bebas pada materi 

gambar ekspresi: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

menumbuhkan sikap menghargai karya sendiri. Selain itu, dapat memberikan 

pengetahuan dan pengalaman dasar kegiatan kreatif seni rupa dengan 

menerapkan konsep seni sebagai alat pendidikan. Dengan kegiatan seni pula, 

dapat memberikan kesempatan kepada anak (siswa) untuk berlatih 

mengutarakan isi hatinya. 

Secara khusus, penelitian ini berkontribusi pada variasi metode 

pembelajaran. Dari metode yang konvensional hanya satu arah menuju 

multiarah serta menekankan pada proses dan hasilnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru 

(1) Hasil penelitian ini dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas guru 

untuk dapat mengembangakan variasi dan kualitas pembelajaran. 

(2)  Memberikan informasi atau wacana tentang  metode ekspresi bebas dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

menggambar ekspresi yang juga dapat dikembangkan lagi pada mata 

pelajaran lainnya.  
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1.4.2.2 Bagi Siswa 

(1) Memberikan pengalaman yang bermakna dengan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan. 

(2) Meningkatkan kemampuan, pemahaman, kreatifitas, minat dan 

rasa bangga terhadap hasil karya seninya sendiri. 

(3) Memperkaya kreasi siswa dalam menggambar ekspresi. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Berkontribusi positif dalam rangka perbaikan sistem pembelajaran 

Seni Rupa. 

(2) Menambah inovasi dalam proses pembelajaran sehingga mampu 

meningkatkan kualitas sekolah yang pada akhirnya menjadikan citra 

sekolah lebih baik lagi. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teori 

Penelitian ini berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Menggambar 

Ekspresi Melalui Metode Ekspresi Bebas Pada Siswa Kelas II SD Negeri 02 

Pesucen Kabupaten Pemalang”, didukung dengan teori- teori yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilaksanakan. Teori-teori yang disajikan meliputi teori 

belajar dan pembelajaran, perkembangan belajar peserta didik, hasil belajar, 

seni budaya dan keterampilan, pembelajaran seni rupa di SD, menggambar 

ekspresi, metode pembelajaran, metode ekspresi bebas dan karakteristik siswa 

SD. Berikut masing-masing dari teori tersebut dijelaskan: 

2.1.1 Belajar  

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. 

Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa 

adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Belajar 

menurut Gagne dan Berliner 1983 (Rifa’i 2007: 82) adalah proses di mana 

suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman.  

Belajar merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai 

unsur yang saling berkaitan sehingga menghasilkan perubahan perilaku 

Gagne 1997 dalam Rifa’i 2007: 84). Beberapa unsur yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 
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(1) Peserta didik. Istilah peserta didik dapat diartikan sebagai peserta  

didik, warga belajar dan peserta latihan yang sedang melakukan 

kegiatan belajar. 

(2) Rangsangan (stimulus). Peristiwa yang merangsang penginderaan 

peserta didik disebut stimulus. 

(3) Memori. Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai 

kemampuan yang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

dihasilkan dari kegiatan sebelumnya. 

(4) Respon, tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori. 

 Kurnia (2007: 1.3), mengemukakan pengertian belajar. Belajar pada 

hakikatnya merupakan salah satu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh perubahan perilaku yang relatif dalam aspek kognitif, afektif 

mapupun psikomotorik, yang diperoleh melalui interaksi individu dengan 

lingkungannya. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar terjadi secara sadar, 

bersifat kontinyu, relatif menetap dan mempunyai tujuan terarah pada 

kemajuan yang progresif. Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah sebuah 

sistem yang saling terkait antara subjek yang mengalami kegiatan belajar, 

stimulus, memori dan rangsangan sehingga terjadi suatu perubahan perilaku. 

2.1.2 Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Briggs dalam Sugandi (2007: 6), adalah 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa sehingga, siswa 

memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gagne 

dan Briggs melukiskan secara umum pembelajaran adalah upaya orang yang 
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tujuannya adalah membantu orang belajar, secara lebih terinci Gagne 

mendefinisikan pembelajaran sebagai seperangkat acara peristiwa eksternal 

yang dirancang untuk mendukung terjadinya beberapa proses belajar yang 

sifatnya internal (Aisyah 2007: 1-4). 

Dikemukakan pula oleh Corey bahwa pembelajaran adalah suatu proses 

di mana lingkungan secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut 

dalam kondisi-kondisi khusus  atau menghasilkan respon terhadap situasi 

tertentu. Pembelajaran merupakan sub-set khusus pendidikan (Miarso, dkk. 

dalam Aisyah 2007: 1-4). 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan kondisi yang secara 

sengaja dirancang bagi orang yang belajar (siswa) dengan tujuan agar siswa 

mampu berinteraksi dan merespon situasi lingkungan sekitar. 

2.1.3 Perkembangan Peserta Didik 

Menurut Kurnia (2007: 1.2), perkembangan terdiri atas serangkaian 

perubahan yang bersifat progresif (maju), baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif. Perubahan kuantitatif disebut juga “pertumbuhan” merupakan buah 

dari perubahan aspek fisik seperti penambahan tinggi, berat dan proporsi 

seseorang. Perubahan kualitatif meliputi perubahan aspek psikofisik, seperti 

peningkatan kemampuan berfikir, berbahasa, perubahan emosi dan sikap dan 

sebagainya. 

Dalam arti luas peserta didik mempunyai definisi setiap orang yang 

terkait dengan proses pendidikan sepanjang hayat, sedangkan dalam arti 

sempit adalah setiap siswa yang belajar di sekolah (Sinolungan 1997 dalam 
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Kurnia 2007: 1.4). Siswa merupakan subjek yang menjadi fokus utama dalam 

penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Pada jenjang sekolah dasar 

sebagai guru diharapakan memahami dan memperlakukan peserta didik 

sebagai suatu totalitas atau kesatuan.  

Menurut Semiawan 1999 (Kurnia 2007: 1.4), konsep peserta didik 

sebagai suatu totalitas sekurangnya mengandung tiga pengertian. Ketiga 

pengertian itu mencakup, pertama, siswa adalah makhluk hidup (organisme) 

yang merupakan satu kesatuan dari keseluruhan aspek yang terdapat dalam 

dirinya (aspek fisik dan psikis). Kedua, keseluruhan aspek fisik dan psikis 

tersebut memiliki hubungan yang saling terjalin satu sama lain. Ketiga, siswa 

usia SD/MI berbeda dari orang dewasa bukan sekedar secara fisik, tetapi juga 

secara keseluruhan. Siswa bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi siswa 

adalah anak yang dalam keseluruhan aspek dirinya berbeda dengan orang 

dewasa. Kesimpulannya bahwa perkembangan peserta didik yaitu suatu 

perubahan yang dialami organisme yang mengalami proses pendidikan dalam 

wujud perubahan kuantitas maupun kualitas secara lebih maju. 

2.1.4 Hasil Belajar 

 Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan 

perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. 

Dalam peserta didikan, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh peserta 

didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dirumuskan dalam tujuan 

peserta didikan. Tujuan peserta didikan merupakan deskripsi tentang 
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perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan 

bahwa belajar telah terjadi, Gerlach dan Ely 1980 (Rifa’i 2007: 85). 

Tujuan pembelajaran mengikuti pengklasifikasian hasil belajar menurut 

Benyamin S. Bloom 1956 (Poerwanti 2008: 1.22), yaitu tiga taksonomi yang 

disebut dengan ranah belajar, yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan,  kemampuan dan 

kemahiran intelektual. Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat 

dan nilai. Ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik, seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan makna dari hasil 

belajar. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang dialami siswa 

setelah mengalami proses pembelajaran di mana hasil pembelajaran itu 

mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

2.1.5 Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

Pembelajaran SBK merupakan pembelajaran seni, budaya, dan 

keterampilan. Dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan, aspek 

budaya tidak dibahas secara tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni.  Karena 

itu, mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan pada dasarnya merupakan 

pendidikan seni yang berbasis budaya, (Desyandri: 2008). Seni merupakan 

hasil atau proses kerja dan gagasan manusia yang melibatkan kemampuan 

terampil, kreatif, kepekaan indera, kepekaan hati, dan pikir untuk 

menghasilkan suatu karya yang memiliki kesan indah dan selaras. SBK 

menurut Hernawan (2008: 8.29), bertujuan untuk mengembangkan 
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keterampilan dalam rangka membekali siswa untuk berkarya sastra,  

menumbuhkembangkan cita rasa keindahan dan kemampuan menghargai 

seni. 

Pembelajaran SBK di sekolah dasar terdiri dari pembelajaran 

keterampilan, seni musik, seni tari, dan seni rupa. Pembelajaran keterampilan 

berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, dan sikap, serta 

keterampilan siswa dalam hal desain dan pembuatan barang-barang yang 

berhubungan dengan teknologi maupun budaya. Pembelajaran seni musik 

lebih ditekankan pada pengetahuan musik dan ekspresi melalui lagu. Seni tari 

merupakan pengungkapan ekspresi yang diwujudkan melalui gerak yang 

biasanya diiringi musik. Sedangkan seni rupa menurut Aminuddin (2009: 5), 

merupakan cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang  bisa 

ditangkap panca indra dan dirasakan dengan rabaan. Pembelajaran Seni Rupa 

harus melalui elemen atau unsur dalam seni rupa, yaitu titik, garis, 

bentuk/bangun, warna, tekstur (kesan bahan), isi, ruang, dan cahaya. 

Disimpulkan bahwa pembelajaran seni budaya dan keterampilan adalah 

pembelajaran yang menyuguhkan beberapa jenis seni, yaitu seni rupa, seni 

musik, seni tari dan keterampilan dimana setiap jenis seni mempunyai 

penekanan dan tujuan tersendiri. 

2.1.6 Pembelajaran Seni SD 

Sebelum membahas pembelajaran seni, akan terlebih dahulu dijelaskan 
konsep seni.  

Art is a way of knowing what it is we actually believe ... Knowing 
what our beliefs are requires confronting ourselves, our fears, and 
our resistance to change ... Art making is a way to explore our 
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imagination and begin to allow it to be more flexible, to learn 
how to see more options. (Allen, 1995 pp. 3 – 4 in Mantas). 

Menurut petikan jurnal di atas, seni merupakan cara mengetahui apa 

yang sebenarnya kita percaya … Mengetahui apa yang kita percaya 

dibutuhkan untuk menghadapai diri kita sendiri, ketakutan kita dan tantangan 

kita untuk mengubah ... menciptakan seni adalah cara untuk mengembangkan 

imajinasi kita, cara memulai untuk mengikuti apa yang menjadikan kita lebih 

bebas, belajar bagaimana melihat lebih banyak pilihan. (Allen 1995 pp. 3- 4 

dalam Mantas, 2011: 14). Bisa disimpulkan bahwa seni adalah cara untuk 

mengungkapkan apa yang kita rasa dan pikirkan. Seni menjadikan kita lebih 

bebas dalam berekspresi, tidak ada yang salah dalam menciptakan seni 

sehingga secara tidak langsung seni mampu menghilangkan rasa ketakutan 

kita dalam mengungkapkan sesuatu. 

Diterapkannya konsep seni sebagai alat pendidikan di sekolah dasar 

diarahkan pada pembentukan sikap dan kemampuan atau kompetensi kreatif 

dalam keseimbangan kompetensi intelektual, sensibilitas, rasional dan 

irasional serta kepekaan emosi. Pendidikan seni tidak hanya diberlakukan di 

negara Indonesia, di bawah ini adalah kutipan jurnal yang membahas 

pendidikan seni di Turki. 

Art education in Turkey began with the "Westernization" 
movement in 18th century. During the Ottoman era, art education 
was developed as a master-pupil relationship with the 
contributions of foreign artists in 1700s. In the following years, it 
was transformed into a more comprehensive and formal 
education. In 1793 art courses were included into curricula in 
"Mühendishane" (Technical School) and "Harbiye Mektebi" 
(Military School). The first academic institution to offer a 
qualification in art education was "Sanayi-i Nefise Mektebi" 
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(today "Mimar Sinan Fine Arts University"), which was 
established in 1883.(FN33),(FN34) While it offered only painting, 
sculpture, architecture, and engraving during its early years, today 
it is a university of arts offering art education in all branches, 
Ucak (2011). 

Bahwa  Pendidikan seni di Turki dimulai dengan 

pergerakan”Westernisasi” pada 18 abad yang lalu. Selama era Ottoman pada 

tahun 1700 pendidikan seni berkembang sebagai hubungan antara guru-murid 

ditambah kontribusi dari seniman luar. Pada tahun selanjutnya, semuanya 

berubah menjadi pendidikan formal dan lebih menyeluruh. Pada tahun 1793 

pembelajaran seni masuk tergabung pada kurikuler di 

”Muhendishane”(sekolah teknik) dan “Harbey  Mektebi” (sekolah militer). 

Institut akademik pertama yang menawarkan kualifikasi pada pendidikan seni 

adalah ”Sanayi-i Nefise Mektebi” yang sekarang berganti nama menjadi 

“Mimar Sinan Fine Art University” yang didirikan pada tahun 1883, yang 

mana pada waktu itu hanya menawarkan/membelajarkan sebatas pada 

melukis, patung, arsitektur dan dalam waktu dekat kemarin sudah 

membelajarkan memahat, namun sekarang universitas ini sudah 

membelajarkan semua cabang pendidikan seni.  

Berbicara masalah pendidikan seni, di Indonesia seni sudah diajarkan 

pada semua jenjang di sekolah, tidak terkecuali jenjang sekolah dasar. Di sini 

akan membahas seni khususnya seni rupa di sekolah dasar. 

2.1.7 Pembelajaran Seni Rupa 
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Pembelajaran Seni Rupa dipadukan dalam mata pelajaran SBK dimana 

berkaitan dengan pembelajaran Seni yang lain diantaranya yaitu seni tari, seni 

musik, dan keterampilan. 

Tujuan pendidikan seni rupa di sekolah adalah melanjutkan dan 

mengembangkan kesanggupan berkarya maupun pengetahuan seni rupa yang 

telah dimiliki anak sebelum masuk sekolah. Sebenarnya anak telah memiliki 

sedikit daya sensitivitas dan kreativitas, hal ini perlu diperhatikan dan 

dikembangkan oleh guru ketika anak sudah mulai masuk sekolah dengan 

memberikan kesempatan yang leluasa kepada siswa dalam mencipta karya 

seni  rupa sebagai pernyataan ekspresinya (Muharam 1993: 24). 

Pendidikan Seni Rupa untuk siswa SD adalah upaya pemberian 

pengetahuan dan pengalaman dasar kegiatan kreatif seni rupa dengan 

menerapkan konsep seni sebagai alat pendidikan. Penerapan konsep seni 

tersebut tentunya dengan tetap menciptakan kondisi pembelajaran yang 

menarik, menyenangkan di dalam suasana bermain kreatif (Sumanto 2006: 

20). Dalam pembelajaran Seni Rupa terdapat kompetensi yang mengajarkan 

siswa SD tentang menggambar. Dalam penelitian ini peneliti akan mengulas 

mengenai karya seni rupa menggambar ekspresi. 

Menggambar (drawing) adalah kegiatan manusia untuk 

mengungkapkan apa yang dirasakan dan dialaminya baik mental maupun 

visual dalam bentuk garis dan warna. Menggambar adalah proses 

mengungkapkan ide, angan-angan, perasaan, pengalaman dengan 
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menggunakan jenis peralatan menggambar tertentu (Sumanto 2006: 47). Ada 

pengembangan kreatifitas dalam menggambar diantaranya adalah: 

(1) Menggambar Bentuk 

(2) Menggambar Ornamen 

(3) Menggambar Ilustrasi 

(4) Menggambar Huruf Hias 

(5) Menggambar Imajinatif 

(6) Menggambar dengan Crayon/ Pastel 

(7) Menggambar Ekspresi 

(8) Menggambar dengan Teknik Campuran 

(9) Mewarnai Gambar 

Dalam penelitian ini, dari pengembangan kreativitas menggambar 

peneliti akan membahas mengenai menggambar ekspresi. 

2.1.8 Menggambar Ekspresi 

Ekspresi (“to ekspresion”) adalah pencerminan atau pengungkapan 

emosi dan perasaan melalui kegiatan menggambar dan melukis. Menggambar 

ekspresi adalah kegiatan pengungkapan  emosi dan perasaan yang timbul 

akibat pengalaman-pengalaman dari luar ke atas bidang gambar (Dharmawan 

1987 dalam Sumanto 2006: 70). 

Gambar ekspresi adalah jenis gambar sebagai perwujudan ungkapan 

perasaan tertentu yang dilakukan secara bebas dan bersifat individual. Untuk 

mengungkapkan emosi, perasaan, pengalaman ke dalam bentuk gambar 
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diperlukan dasar-dasar keterampilan menggambar, ketajaman pandangan, 

kepekaan estetis dan daya kreativitas. 

Kegunaan gambar ekspresi sangat banyak. Baik sebagai media 

berekspresi penggambar secara bebas, pelengkap sebuah cerita agar terlihat 

lebih hidup, atau merekam sebuah kejadian secara cepat. Selain berfungsi 

untuk mengekspresikan diri,  kemahiran menggambar ekspresi juga memiliki 

guna praktis dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Jika dikembangkan lebih 

lanjut siswa yang mahir dalam menggambar ekspresi berpotensi sebagai 

perancang atau seniman. 

Dalam menggambar ekspresi, asas- asas menggambar tetap perlu 

diperhatikan, (Sachari 2004: 53-55). Asas- asas tersebut antara lain: 

(1) Komposisi 

Komposisi adalah cara mengatur atau mengorganisasikan unsur- unsur 

gambar sedemikian rupa, sehingga secara keseluruhan gambar terlihat 

harmonis. 

(2) Keseimbangan 

Keseimbangan adalah cara mengatur objek gambar secara serasi dalam 

bidang gambar, sehingga objek gambar utama terlihat jelas. 

(3) Proporsi 

Proporsi merupakan asas kesebandingan dan kepatutan bentuk. Proporsi 

dapat dicapai melalui unsur-unsur kesebandingan dengan bentuk lain atau 

kewajaran visual yang dapat diterima oleh logika. 

(4) Dinamika dan Irama 
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Irama adalah kesan bergerak sebuah garis, warna, atau bentuk baik 

secara berulang maupun dinamis, sehingga secara keseluruhan tidak 

monoton. Dalam menggambar ekspresi, irama dapat dicapai oleh permainan 

garis (tebal tipis), warna, bentuk, dan karakter. 

(5)  Aksentuasi 

Aksentuasi adalah upaya untuk mengungkapkan unsur pembeda pada 

satu ungkapan bahasa rupa agar tidak berkesan monoton dan membosankan. 

Aksentuasi dapat dicapai melalui fokus objek gambar, penggunaan warna 

kontras, atau ketebalan garis.  

(6) Kesatuan 

Kesatuan merupakan paduan dari berbagai unsur bahasa rupa yang 

membentuk sebuah konsep ketautan dan pengikatan, sehingga menimbulkan 

kesan satu bentuk yang terkomposisi secara baik.  

Menggambar ekspresi pada haikaktnya sama dengan menggambar yang 

lain, namun lebih menekankan pada pengungkapan ekspresi penggambarnya 

ketika menangkap objek gambar. Hal yang paling penting dalam 

menggambar ekspresi adalah media dan objek. Media yang digunakan dalam 

menggambar ekspresi dapat berupa satu bahan, aneka bahan maupun 

campuran, baik kertas, kanvas, karton atau bidang datar lainnya. Sama halnya 

dengan objek, objek menggambar ekspresi amat tidak terbatas. Mulai dari 

fenomena alam, benda buatan, bangunan, kegiatan sosial, peristiwa penting 

ataupun objek khayalan (Sachari, 2004: 56). 
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Selanjutnya ada empat teknik dasar menggambar ekspresi, yaitu: 

menekankan unsur spontanitas, berekspresi dengan warna dan garis, 

menuangkan emosi, dan merekam dinamika (Sachari 2004: 57-58). 

Pembahasan mengenai menggambar ekspresi di atas merupakan 

penjelasan menggambar ekspresi pada umumnya. Dalam penelitian ini 

dibahas mengenai menggambar ekspresi bagi siswa usia SD, maka baik asas 

maupun teknik penerapannya tidak terlalu menuntut secara detail tetapi 

disesuaikan dengan karakter siswa usia SD. Bagi siswa usia SD menggambar 

manusia, binatang dan benda lingkungan sekitar merupakan wujud ekspresi 

yang menarik di mana bentuk-bentuk gambar yang ditampilkan memiliki ciri-

ciri unik, kreatif, spesifik, dan bebas.  

Ditilik dari segi hasil karya, karya menggambar ekspresi diwujudkan 

dengan berbagai bentuk yang sesuai persepsinya masing-masing dan 

memiliki ciri yang berbeda. Keterampilan teknik, dan penguasaan alat serta 

bahan, pengalaman, dan kepekaan seseorang memberikan peranan penting 

pada hasil karya. Maka, ada penekanan tersendiri dalam penilaian hasil karya 

gambar ekspresi, yaitu: sejauh mana karya tersebut memberikan kesan sesuai 

objek (judul atau tema), keterampilan menggunakan alat, kemampuan 

memanipulasi alat dan bahan, kepekaan dan persepsi tehadap objek dan yang 

ditekankan dalam penilaian ini adalah segi emosional subjektif, (Muharam 

1993:115). Kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa menggambar ekspresi 

adalah jenis kegiatan menggambar yang menekankan ekspresi siswa dalam 
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menuangkan ide, emosi atau perasaannya secara spontanitas dan bersifat 

individualis. 

2.1.9 Metode Pembelajaran 

Terdapat beberapa definisi mengenai metode pembelajaran. Menurut T. 

Raka Joni 1993 (Abimanyu 2008: 2.5), mengemukakan metode pembelajaran 

sebagai cara kerja yang bersifat relatif umum yang sesuai untuk mencapai 

tujuan. 

Sedangkan menurut Sudrajat (2008), metode pembelajaran dapat 

diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian-pengertian metode di atas peneliti dapat 

menyimpulkan definisi dari metode pembelajaran yaitu cara yang digunakan 

dalam melaksananakan rencana pembelajaran yang telah dirumuskan 

sebelumnya agar tercapai tujuan yang diharapkan. 

2.1.10 Metode Ekspresi Bebas  

Metode ekspresi bebas merupakan suatu metode yang  memberi 

keleluasaan berekspresi pada anak-anak untuk mengungkapkan ide atau 

perasaannya ke dalam bentuk karya seni rupa tanpa dibatasi oleh hambatan-

hambatan yang timbul dari ketentuan-ketentuan teknis yang konvensional di 

dalam menciptakan gambar (Garha 1982: 54). Metode ekspresi bebas 

digunakan untuk memberi keleluasaan kepada siswa untuk mengekspresikan 
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perasaannya ke dalam penciptaan karya seni. Proses penciptaan seni dalam 

metode ini dimulai dari penentuan tema yaitu isi ungkapan yang akan 

disampaikan, media yaitu bahan dan alat yang dipilih untuk digunakan siswa 

dalam mewujudkan bentuk ungkapan seni, dan gaya ungkapan yaitu 

ungkapan seni yang sifatnya sangat individual sehingga setiap siswa akan 

menghasilkan karya seni yang berbeda-beda, (Ganda: 2011). 

Metode ekspresi bebas seringkali disalahartikan menjadi “menggambar 

bebas”, atau “menggambar sesuka hati”. Guru hanya mengintruksikan kepada 

siswa untuk melakukan aktivitas tanpa arahan dan tuntunan. Akibat yang 

terjadi adalah unsur ekspresi yang menjadi tuntutan dari metode ini 

terabaikan, sehingga hasil gambar siswa sering menyimpang dari tuntutan  

menggambar ekspresi. Jika kondisi di atas dibiarkan begitu saja maka dampak 

yang terjadi siswa menjadi jenuh dan segan untuk mengikuti mata pelajaran 

pendidikan seni rupa. Corak gambar siswa menjadi stereotype (bentuknya 

“begitu-begitu” saja, tak ada perkembangan). Objek gambar juga tidak 

banyak bervariasi, pada umumnya berkutat pada sawah, gunung, atau 

matahari.  

Metode ekspresi bebas menurut Ganda (2011), pada dasarnya adalah 

suatu cara untuk membelajarkan siswa agar dapat mencurahkan isi hatinya 

dalam bentuk karya seni rupa. Agar metode ekspresi bebas  dapat tercapai 

secara maksimal, maka guru perlu melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 
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(1) Menawarkan dan menetapkan beberapa pilihan tema sebagai perangsang 

daya cipta. 

(2) Menetapkan beberapa pilihan media/bahan yang cocok, misalnya cat air, 

oil pastel, tinta bak, cat plakat dan sebagainya. 

(3) Menjelaskan jenis kertas serta alasan pemilihan kertas tersebut. 

(4) Menjelaskan bentuk kegiatan menggambar tersebut, apakah bentuk 

sketsa atau berbentuk lukisan. 

Ada beberapa batasan dalam pelaksanaan metode ekspresi bebas yang 

didasarkan pada alasan psikologis. Pertama, walaupun pendidikan dan 

psikologis menyarankan kebebasan untuk berekspresi bagi pengembangan 

yang menyeluruh, namun tidak menolak bimbingan. Kedua, yang dibenarkan 

adalah pengembangan kreatiif siswa membutuhkan stimulasi dengan hati-hati 

dan pertimbangan-pertimbangan matang, dalam wujud motivasi pada setiap 

langkah kegiatan pembelajaran (Muharam 1993:57). Maka dalam metode 

ekspresi bebas ini kehadiran guru tetap diperlukan meskipun persentasinya 

sangat kecil. Kondisi ini sangat berarti bagi siswa yang memiliki motivasi 

tinggi untuk belajar, namun bagi siswa yang memiliki motivasi rendah, 

kondisi ini dapat disalahgunakan untuk bermain-main. Di sisi lain disadari 

hakikat pendidikan yaitu mengubah, membiasakan dan mengarahkan perilaku 

siswa ke arah yang positif. Untuk itu, tentunya dalam sistem pendidikan 

memerlukan sejumlah piranti yang mengatur kegiatan pendidikan. Dalam hal 

penerapan metode ekspresi bebas guru harus senantiasa menegakkan 

kebebasan yang bertanggungjawab (Sukarya 2010: 11.24). Kebebasan 
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bertanggungjawab ini mempunyai maksud bahwa guru harus mampu 

menciptakan kondisi belajar yang  tidak mengikat ekspresi siswa dalam 

berekspresi, namun tetap pada kkondisi yang tertib. Dapat disimpulkan, 

metode ekspresi bebas adalah metode yang membelajarkan cara 

mengungkapkan ide maupun perasaan ke dalam karya seni rupa dengan 

menerapkan kebebasan namun tetap dibentengi bimbingan guru agar tetap 

pada kondisi yang bebas bertanggungjawab.    

2.1.11 Karakteristik Siswa SD 

Sinolungan 1997 (Kurnia 2007: 1.4), mengemukakan manusia termasuk 

siswa adalah makhluk totalitas artinya siswa merupakan (1) makhluk religius 

yang menerima dan mengakui kekuasaan Tuhan atas dirinya dan alam 

lingkungan sekitarnya. (2) makhluk individual yang memiliki keunikan, ciri 

khas, kelebihan kekurangan, sifat dan kepribadian yang membedakannya dari 

individu lain. (3) makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam 

interaksi dan saling mempengaruhi agar berkembang sebagai manusia. Jadi, 

ketika pembelajaran hendaknya siswa diperlakukan secara utuh. Guru harus 

mampu melihat mereka sebagai satu kesatuan yang unik, yang terkait satu 

sama lain. Artinya semua aspek yang ada pada diri siswa harus diperhatikan 

secara seimbang tanpa ada salah satu yang mendominasi. 

Membahas karakteristik siswa usia SD keberadaannya dalam 

pembelajaran menggambar ekspresi maka sebagai guru harus 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam membelajarkan 

menggambar ekspresi: (1) menerima apa adanya keberadaan ungkapan 
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gambar siswa baik yang cenderung bertipe visual, haptik atau campuran, 

sebagai potensi kesenirupaan siswa yang bersifat individual, unik dan kreatif, 

(2) dalam memberikan latihan dan bimbingan hendaknya juga 

memperlakukan sama kepada semua siswa baik secara klasikal atau 

individual, (3) tidak memandang kelainan-kelainan yang terdapat pada 

gambar siswa sebagai kekurangan atau kesalahan, (4) tidak menyalahkan 

gambar buatan siswa, khususnya yang bertipe haptik, dimana ada 

kecenderungan gambar yang dibuat tidak didasarkan begaimana kelihatannya 

suatu objek/benda tetapi lebih didasarkan pada ungkapan perasaannya yang 

bersifat spontan dan individual, (Sumanto, 2006: 30). 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap karya gambar anak yang 

dilakukan oleh para ahli antara lain Kerchensteiner, Cyril Burt, Victor 

Lowenfeld menunjukkan bahwa setiap anak mengalami masa-masa 

perkembangan menggambar. Menurut Victor Lowenfeld, periodisasi 

menggambar anak dibedakan yaitu: (1) masa goresan sekitar usia 2-4 tahun, 

(2) masa prabagan sekitar usia 4-7 tahun, (3) masa bagan sekitar umur 7-9 

tahun, (4) masa permulaan realis umur 9-11 tahun dan (5) masa realisme 

semu umur 11-13 tahun, (Sumanto, 2006:30).  

(1) Karya Seni Rupa Anak Usia 2- 4 Tahun (Masa Goresan) 

Pada masa ini pertama kali anak mencoba menggoreskan alat tulis 

(pensil) pada kertas bertujuan untuk meniru perbuatan orang yang lebih tua 

dari mereka. Goresan belum membentuk suatu ungkapan objek, tetapi lebih 

merupakan ekspresi spontan, yang berfungsi sebagai latihan koordinasi antara 
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motorik halus, otot tangan dan lengan dengan gerak mata. Goresan yang 

terbentuk biasanya garis-garis mendatar, tegak dan melingkar- lingkar serta 

belum bervariasi. 

(2) Karya Seni Rupa Anak Usia 4- 7 tahun (Masa Pra- bagan) 

Pengalaman anak dalam menarik goresan-goresan garis mendatar, tegak 

dan melingkar selanjutnya berkembang menjadi wujud ungkapan ungkapan 

yang dapat dikaitkan bentuk atau objek tertentu. Goresan- goresan yang 

dibuat sudah mulai terarah sesuai dengan hasratnya untuk memberi bentuk 

kepada imajinasinya. Masa ini merupakan peralihan dari masa 

mencoreng/goresan ke masa bentuk bagan/skematis, sehingga dikenal dengan 

perkembangan menggambar pra- bagan.   

(3) Karya Seni Rupa Anak Usia 7- 9 Tahun (Masa Bagan) 

Ciri pada masa ini antara lain tampilnya bentuk bagan yang lebih 

sempurna, bagian-bagian objek gambar lebih lengkap dan menggunakan 

bentuk-bentuk garis yang lebih bervariasi. Sejak saat ini anak secara sengaja 

sudah dapat membuat bentuk-bentuk bagan benda dalam lingkungannya. 

Pada masa ini gambar yang dibuat sudah mulai menampilkan kesan ruang 

perebahan, transparan (bening) atau datar. 

(4) Karya Seni Rupa Anak Usia 9- 11 Tahun (Masa Realisme) 

Pada masa ini anak sudah mampu membuat gambar dengan 

memperlihatkan konsep yang lebih jelas. Sikap kritis dan realistis sudah 

mempengaruhi objek gambar-gambar yang mereka buat ke arah bentuk-

bentuk yang mendekati kenyataan. Pada tahap ini kewajaran dan spontanitas 
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anak-anak untuk berekspresi mulai menurun karena pertimbangan akal sudah 

mulai menguasai dunia ciptaan mereka. 

(5) Karya Seni Rupa Usia Anak Usia 11- 13 Tahun (Masa Naturalisme 

Semu) 

Pada masa naturalisme semu anak berusaha menyesuaikan bentuk 

gambar yang mereka buat dengan bentuk alam. Objek gambar dibuat lebih 

detail, bentuk keseluruhannya sudah mendekati keadaan sesungguhnya. Masa 

ini merupakan titik akhir cara-cara menggambar kanak-kanak, menuju cara-

cara yang lebih umum seperti yang dilakukan orang dewasa. Pada masa ini 

umumnya kreativitas dan ekspresi anak akan merosot, karena kewajaran dan 

spontanitas kegiatan menggambar terganggu oleh pertimbangan akal, dimana 

akal mempengaruhi cara anak menciptakan gambar yang mereka buat. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II yang usianya masuk 

dalam masa bagan. Hasil karya yang dihasilkan siswa nantinya akan 

menampilkan ciri-ciri yang sesuai dengan karakteristik pada masa bagan, 

yaitu gambar sudah menampilkan kesan ruang perebahan, transparan atau 

datar. 

2.2 Kajian Empiris 

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya yaitu:  

Winda Dyah Puspitasari (2011) dengan judul  “Pemanfaatan Benda-benda di 

Lingkungan Kelas untuk Meningkatkan Hasil Belajar Menggambar Ekspresi 

Siswa Kelas II SDN Kasin Malang. Berdasarkan hasil belajar siswa 
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sebelumnya, ditemukan kondisi tentang rendahnya aktivitas dan hasil belajar 

siswa kelas II, khususnya pada mata pelajaran SBK materi menggambar 

ekspresi. Pada proses pembelajaran siswa cenderung ramai sendiri (tak 

terarah), tidak adanya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru dan siswa kesulitan dalam membuat gambar. Kesamaan yang 

terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti antara lain: (1) materi 

pokok pelajaran yang diteliti, (2) tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa, (3) jenjang kelas yang diteliti dan (4) 

permasalahan yang terjadi di kelas dan (5) jenis data. Sedangkan untuk 

perbedaannya yaitu: (1) tindakan yang dilakukan yaitu menggunakan 

pemanfaatan benda-benda di lingkungan kelas, (2) tempat penelitian, (3) 

subjek yang diteliti. 

Selain itu masih ada penelitian relevan yang dilakukan oleh Anis Putri 

Sari (2010) dengan judul “Penerapan Model Contextual Teaching  and 

Learning (CTL) Metode Ekspresi Bebas Terarah untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Mata Pelajaran Gambar Ilustrasi Pada Siswa Kelas IV di Sekolah 

Dasar Negeri II Canden, Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011”. Dalam 

penerapan metode ekspresi bebas terarah dapat meningkatkan keaktifan 

peserta didik selama mengikuti pembelajaran gambar ilustrasi. Pada siklus I 

peningkatan keaktifan siswa pada aspek bertanya 27.3%, pada siklus II 

meningkat menjadi 68.2%, sedang pada siklus III meningkat menjadi 86.4%. 

Adapun pada aspek menjawab pertanyaan dari guru maupun dari siswa pada 

siklus I 13.5%, pada siklus II meningkat menjadi 54.5 %, dan pada siklus III 
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meningkat menjadi 86.4%. Selanjutnya pada aspek diskusi kelompok pada 

siklus I 50%, pada siklus II meningkat menjadi 77.3%, pada siklus III 

meningkat menjadi 95.4%. (2) Penerapan metode ekspresi bebas terarah dapat 

meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi gambar ilustrasi 

yaitu mengenai pengertian dan fungsi gambar ilustrasi. Adapun kenaikan 

tersebut pada siklus I 18.2%, pada siklus II meningkat menjadi 36.4%, sedang 

pada siklus III meningkat menjadi 90.9%. (3) Penerapan metode ekspresi 

bebas terarah dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN II 

Canden, Boyolali tahun ajaran 2010/2011 pada mata pelajaran gambar 

ilustrasi. Adapun peningkatan tersebut adalah siklus I hasil belajar gambar 

ilustrasi siswa 27.3%, pada siklus II meningkat menjadi 63.6%, dan pada 

siklus III meningkat menjadi 86.4%. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain: (1) metode yang 

diterapkan yaitu metode ekspresi bebas, (2) tujuan yang akan dicapai yaitu 

hasil belajar, (3) jenis data. Perbedaanya: (1) materi pokok yang diteliti, (2) 

kelas/ subjek yang diteliti, (3) tempat penelitian. 

2.3 Kerangka Berfikir 

Pembelajaran Seni Rupa materi menggambar ekspresi lebih bersifat 

menggali ekspresi siswa, sehingga tidak ada batasan-batasan siswa dalam 

berkreasi. Namun kreasi dari para siswa hendaknya perlu didukung dengan 

arahan-arahan melalui metode yang tepat dari guru, sehingga dalam proses 

maupun hasil kreasi serta ekspresi siswa lebih baik (sesuai) dan optimal. Pada 

dasarnya metode ekspresi bebas membelajarkan siswa agar dapat 
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mencurahkan isi hatinya ke dalam karya seni yang mana dalam penerapannya 

ada langkah-langkah sebagai pedoman pelaksanaannya, sehingga proses lebih 

terarah agar hasil karya lebih maksimal. Alur kerangka berfikir dalam 

penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Kerangka Berfikir 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berpedoman pada kerangka berfikir penelitian yang berjudul, 

“Peningkatan Hasil Belajar Menggambar Ekspresi Melalui Metode Ekspresi 

Bebas pada Siswa Kelas II SD Negeri 02 Pesucen Kabupaten Pemalang” ini, 

diambil hipotesis tindakan sebagai berikut:  

KONDISI 
AWAL 

Guru belum 
menerapkan 
metode 
ekspresi bebas 
dalam 
pembelajaran 

TINDAKAN 

KONDISI 
AKHIR 

Menerapkan 
Metode Ekspresi 
Bebas pada 
pembalajaran 
Menggambar 
ekspresi. 

Diduga melalui penerapan Metode Ekspresi Bebas 
pembelajaran SBK materi gambar ekspresi dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar menggambar 
ekspresi pada siswa kelas II SD Negeri 02 Pesucen 
Kabupaten Pemalang. 

Hasil belajar 
menggambar 
ekspresi rendah. 
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Jika proses pembelajaran menggambar ekspresi di kelas II SD Negeri 

02 Pesucen Kabupaten Pemalang menggunakan metode ekspresi bebas 

diduga aktivitas dan hasil belajar siswa  dapat meningkat dibandingkan 

dengan proses pembelajaran sebelumnya.    
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian  yang berbentuk penelitian tindakan 

kelas (PTK). Rancangan dalam penelitian ini berbentuk siklus. Siklus I terdiri 

dari 3 pertemuan, 2 pertemuan untuk pembelajaran tes praktek dan 1 

pertemuan untuk pembalajaran  yang dilanjutkan tes tertulis. Siklus II terdiri 

dari 2 pertemuan, 1 pertemuan untuk pembelajaran dan tes formatif materi (tes 

tertulis), sedangkan untuk 1 pertemuan lagi diadakan tes praktek. Setiap siklus 

melalui 4 tahapan kegiatan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan 

refleksi. Adapun penjabarannya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1. Rancangan Penelitian Tindakan Kelas 

SIKLUS I 

Perencanaan Pelaksanaan Pengamatan  Refleksi 

SIKLUS II

Perencanaan  Pelaksanaan  Pengamatan Refleksi 



37 
 

 

Penelitian tindakan kelas ini akan dimulai dengan perencanaan awal 

yang meliputi pembuatan: (1) jadwal penelitian; (2) pembuatan instrumen. 

Pembuatan instrumen terdiri dari: (a) kisi- kisi instrumen; (b) pembuatan RPP 

untuk siklus I dan siklus II; (c) lembar observasi atau pengamatan; (d) 

penyediaan media dan bahan pembelajaran; (e) soal evaluasi; (f) merancang 

APKG; (g) penataan ruang belajar, dan hal- hal teknis lainnya. 

Setelah perencanaan tahap awal, dilanjutkan dengan pelaksanaan siklus 

I yang diamati oleh observer. Setiap pembelajaran yang dilakukan peneliti, 

observer akan memberikan hasil pengamatan mengenai jalannya kegiatan 

pembelajaran maupun perencanaan dalam RPP. Setelah selesai pembelajaran 

untuk siklus I yang terdiri dari 3 pertemuan, di mana di dalamnya terdapat 

kegiatan pembelajaran, tes formatif materi dan tes praktek. Peneliti akan 

melakukan refleksi dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil dari 

refleksi akan dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat perencanaan 

dalam tindakan siklus berikutnya. 

Pada siklus II dibuatlah perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang 

mengacu pada penyempurnaan siklus I. Pada pelaksanaan tahap ini berbeda 

dengan siklus sebelumnya karena hanya terdiri dari 2 pertemuan. Diakhir 

siklus II peneliti bersama pengamat mengevaluasi hasil penelitian secara 

keseluruhan. Apakah hasil belajar yang diperoleh pada siklus II sudah mampu 

membuktikan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar. Jika hasil akhir 

telah mampu membuktikan hipotesis, maka penelitian selesai. 
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3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Direncanakan penelitian tindakan kelas akan dilaksanakan dalam dua 

siklus. Siklus I terdiri dari 3 pertemuan, yang terbagi menjadi 1 pertemuan 

pembelajaran materi serta tes formatif materi dan 2 pertemuan dalam wujud 

tes prektek beserta pengamatan proses. Selaras dengan siklus I, maka dalam 

siklus II kegiatannya terbagi atas pemberian materi dan evaluasi. Akan tetapi, 

dalam siklus II terdiri dari 2 pertemuan, yang terdiri atas 1 pertemuan 

pembelajaran materi dan tes formatif materi, dan 1 pertemuan tes praktek 

beserta pengamatan proses. Setiap siklus melalui tahapan, yaitu tahap 

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

3.2.1 Siklus I 

Prosedur penelitian khususnya dalam penelitian tindakan kelas yang 

mengacu pada model Kemmis dan M.C Taggart (1988 dalam Susilo: 2008), 

terdiri dari empat komponen. Komponen tersebut saling berkaitan dan 

berurutan. Empat kompoenen tersebut diawali dengan perencanaan, kemudian 

selanjutnya berurutan komponen pelaksanaan, pengamatan dan dan refleksi. 

Perencanaan sebelum melaksanakan penellitian adalah merumuskan 

masalah, tujuan dan hipotesis tindakan. Komponen pelaksanaan kegiatannya 

harus sesuai dengan apa yang ada pada komponen perencanaan. Kegiatan 

yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan adalah komponen 

pengamatan, yaitu merekam proses yang terjadi selama pembelajaran. 

Refleksi yaitu memproses data atau masukan yang diperoleh pada saat 

penelitian pada pelaksanaan pembelajaran. 
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3.2.1.1 Perencanaan 

Perencanaan merupakan langkah pertama dalam suatu kegiatan, karena 

dengan perencanaan maka kegiatan yang dilaksanakan akan lebih terarah. 

Rencana dijadikan acuan dalam melaksanakan tindakan. Perencanaan untuk 

pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Mengidentifikasi masalah, mendiagnosa masalah, dan mengembangkan 

pemecahan masalah 

(2) Merancang rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan materi pokok 

yaitu gambar ekspresi 

(3) Merumuskan langkah-langkah dan tindakan untuk menguji hipotesis 

(4) Merancang RPP sesuai dengan materi pada pelaksanaan siklus I 

(5) Menyiapkan media dan bahan pembelajaran pada pertemuan I, yaitu LCD, 

gambar-gambar ekspresi, alat menggambar (krayon, pensil warna, cat 

air, pastel dan kertas gambar), soal-soal evaluasi. Pertemuan II, yaitu 

alat-alat menggambar (krayon, pensil warna, cat air, pastel, dan kertas 

gambar). Sedangkan untuk pertemuan III, yaitu tinta, tempat tinta, cat 

warna, dedaunan, kuas, palet dan kertas gambar. 

(6) Merancang lembar pengamatan kegiatan atau proses menggambar 

(7) Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi 

guru 

(8) Menyusun tes formatif I 

3.2.1.2  Pelaksanaan Tindakan 
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(1) Menyiapkan rencana pembelajaran pada pertemuan I, II dan III, yaitu: 

pertemuan I materi pokok unsur-unsur seni rupa dan pengertian gambar 

ekspresi; pertemuan II materi pokok gambar ekspresi perpaduannya 

dari alam sekitar (tes praktek); pertemuan III materi pokok gambar 

ekpresi melalui teknik cetak (materi dan tes praktek). 

(2) Menyiapkan media dan bahan pembelajaran pada pertemuan I, II dan 

pertemuan III, yaitu: ertemuan I menggunakan media LCD, gambar- 

gambar ekspresi serta soal evaluasi; Pertemuan II menggunakan media 

alat-alat menggambar (crayon, pensil warna, pastel, cat air dan kertas 

gambar); pertemuan III menggunakan media alat-alat menggambar 

(krayon, pensil warna, pastel, cat air, kertas gambar, alat cetak dari 

dedaunan, buah-buahan, pelepah pisang, kuas dan palet); 

(3) Menyiapakan lembar pengamatan kegiatan proses menggambar 

(4) Mengadakan presensi siswa 

(5) Menggunakan tahapan sesuai dengan langkah-langkah dalam 

pembelajaran, yaitu: pertemuan I antara lain: diperhatikan karya seni 

rupa gambar ekspresi dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengomentari contoh gambar ekpresi yang ditunjukkan; menjelaskan 

unsur-unsur karya seni rupa serta pengertian gambar ekspresi; siswa 

diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami 

siswa; siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan; guru bersama 

siswa mengoreksi soal dan menyimpulkan pembelajaran. Pertemuan II 

antara lain: mengingatkan kembali tentang gambar ekspresi; guru 
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bersama siswa bernyanyi dan bercerita dengan tujuan mengarahkan 

siswa untuk mencari kesepakatan tema dalam menggambar ekspresi; 

guru menentukan tema yang telah disepakati bersama siswa; 

menyediakan berbagai media alat menggambar, kemudian 

mempersilahkan siswa untuk memilih media atau alat mengggambar 

yang dikehendaki; menjelaskan jenis kertas serta alasan pemilihan 

kertas tersebut; mempersilahkan siswa mengenai bentuk kegiatan 

menggambar, apakah bentuk sketsa atau berbentuk lukisan. Pertemuan 

III antara lain: menjelaskan gambar ekspresi dengan teknik cetak; 

memperlihatkan contoh gambar ekspresi cetak timbul; guru bersama 

siswa memutuskan tema dalam menggambar ekspresi; guru 

menyediakan media atau alat menggambar dan siswa dipersilahkan 

untuk memilih media yang dikehendaki; mempersilahkan siswa untuk 

menggambar ekspresi dengan teknik cetak. 

3.2.1.3 Pengamatan  

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada: 

(1) Hasil belajar siswa 

Hasil belajar diukur melalui tes dan diwujudkan dalam bentuk nilai 

untuk mengetahui tingkat penguasaan yang dicapai siswa setelah menempuh 

pembelajaran. 

(2) Aktivitas siswa 

Aktivitas siswa diamati dengan tujuan untuk mengukur tingkat 

perubahan tingkah laku siswa setelah proses pembelajaran melalui presensi 
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kehadiran siswa dan lembar observasi siswa yang diwujudkan dalam bentuk 

skor dan nilai. 

(3) Performansi guru dalam pembelajaran 

Pengamatan performansi dilaksanakan untuk mengetahui kinerja guru 

selama proses pembelajaran. 

3.2.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan, yaitu merenungkan kembali secara intensif kejadian-kejadian yang 

menyebabkan munculnya sesuatu yang diharapkan atau yang tidak 

diharapkan, (Wardani 2008: 2.33). Analisis dilakukan untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan aspek-aspek yang diamati pada siklus I, kemudian 

peneliti merefleksikan hasil analisis siklus I untuk merencanakan tindakan 

selanjutnya.  

3.2.2 Siklus II 

Pada siklus II tata cara pelaksanaannya sama halnya dengan siklus I, 

yaitu melalui empat tahapan atau komponen. Komponen tersebut adalah 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan serta refleksi. Perbedaan terletak pada 

pelaksanaan serta refleksinya. Secara teknis pada tahap perencanaan sama 

antara siklus I dan II hanya karena pelaksanaan antara siklus I dan II berbeda 

maka alat atau media yang dipersiapkan juga berbeda. Begitu pula dengan 

komponen pengamatan, secara teknis pelaksanaanya sama namun yang 

diamati berbeda karena kegiatan serta alat menggambarnya berlainan. Di 

bawah ini dapat dilihat penjelasan serta perbedaannya: 
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3.2.2.1 Perencanaan  

(1) Mengidentifikasi masalah, mendiagnosa masalah, dan mengembangkan 

pemecahan masalah 

(2) Merancang rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan materi pokok 

yaitu gambar ekspresi 

(3) Merumuskan langkah-langkah dan tindakan untuk menguji hipotesis 

(4) Merancang RPP sesuai dengan materi pada pelaksanaan siklus II 

(5) Menyiapakan media dan bahan pembelajaran pada pertemuan I, yaitu 

gambar-gambar ekspresi cetak timbul, alat pencetak dari umbi-umbian 

(kentang, ubi, wortel,), pensil warna, krayon, tinta, cat air, dan kertas 

gambar 

(6) Merancang lembar pengamatan kegiatan proses menggambar ekspresi 

(7) Menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi 

guru 

(8) Menyususn tes formatif II 

3.2.2.2  Pelaksanaan tindakan 

(1) Menyiapkan rencana pembelajaran pada pertemuan I dan II, yaitu: 

pertemuan I materi pokok gambar ekspresi cetak timbul; pertemuan II 

materi pokok gamabr ekspresi cetak timbul dengan berbagai cetakan 

dari bahan alam. 

(2) Menyiapakan media dan bahan pembelajaran pada pertemuan I dan II. 

Pertemuan I menggunakan media berupa contoh- contoh gambar 

ekspresi cetak timbul, pencetak dari bahan alam, dan macam-macam 
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alat dan bahan pewarnaan. Pertemuan II menggunakan media berupa 

alat pencetak dari bahan alam serta macam-macam alat dan bahan 

pewarnaan. 

(3) Menyiapakan lembar pengamatan kegiatan proses menggambar 

(4) Mengadakan presensi siswa 

(5) Menggunakan tahapan sesuai langkah-langkah dalam pembelajaran, yaitu: 

Pertemuan I antara lain: diperlihatkan contoh karya seni rupa gambar 

ekspresi teknik cetak timbul; memberikan kesempatan siswa untuk 

mengomentari gambar yang ditunjukkan; siswa diberi kesempatan untuk 

menanyakan hal-hal yang ingin diketahui berkaitan dengan materi 

gambar ekspresi; guru mejelaskan materi gambar ekspresi teknik cetak 

timbul beserta cara menciptakan karya tersebut; guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menyanyakan hal-hal yang belum 

dipahami siswa; siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru; 

guru bersama siswa membahas dan mengoreksi soal evaluasi; guru 

bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. Pertemuan II antara lain: 

mengingatkan kembali tentang gambar ekspresi cetak timbul; guru 

bersama siswa bernyanyi dengan tujuan mengarahkan siswa untuk 

mencari kesepakatan tema dalam menggambar ekspresi; guru 

menentukan tema yang telah disepakati bersama siswa; menyediakan 

berbagai media alat menggambar, kemudian mempersilahkan siswa 

untuk memilih media atau alat menggambar yang dikehendaki; 

menjelaskan jenis kertas serta alasan pemilihan kertas tersebut; 
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mempersilahkan siswa mengenai bentuk kegiatan menggambar, apakah 

bentuk sketsa atau berbentuk lukisan; siswa menggambar ekspresi teknik 

cetak timbul sesuai tema yang disepakati.  

3.2.2.3 Pengamatan  

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada: 

(1)  Hasil belajar siswa 

Hasil belajar diukur melalui tes dan diwujudkan dalam bentuk nilai 

untuk mengetahui tingkat penguasaan yang dicapai siswa setelah menempuh 

proses pembelajaran. 

(2) Aktivitas siswa 

Pengamatan pada aktivitas siswa dilaksanakan untuk mengetahui 

tingkat perubahan tingkah laku siswa setelah proses pembelajaran melalui 

presensi kehadiran dan lembar observasi siswa yang diwujudkan dalam 

bentuk skor dan nilai. 

(3) Performansi guru dalam pembelajaran 

Bertujuan untuk mengetahui kinerja guru selama proses pembelajaran. 

Performansi guru ini di evaluasi karena berhasil atau tidaknya penelitian ini 

juga diukur dari nilai kinerja yang diperoleh guru. 

3.2.2.4 Refleksi  

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus II. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan 

maupun kekurangan aspek-aspek yang diamati pada siklus II, untuk 
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kemudian peneliti merefleksikan hasil analisis siklus II dalam merencanakan 

tindakan selanjutnya. 

 

3.3 Subyek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II SD Negeri 02 Pesucen 

Kabupaten Pemalang dengan jumlah 28 siswa, terdiri dari 11 putra dan 17 

putri. 

  

3.4 Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 02 Pesucen 

Kabupaten Pemalang. Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu 5 minggu, 

yaitu mulai di bulan April sampai dengan bulan Mei 2012. 

  

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian tindakan kelas ini berupa segala sesuatu masukan 

atau informasi yang diperoleh selama penelitian pada pembelajaran yang 

berlangsung. Pada bagian data serta teknik pengumpulan data akan akan 

tersaji sumber data diperoleh, serta jenis dari data yang diperoleh. 

Selain itu, dijelaskan pula teknik apa yang digunakan untuk 

menganalisis data yang diperoleh sesuai sumber serta jenis data yang 

diperoleh tersebut. Pemaparan data beserta teknik pengumpulan data 

terangkum dalam penjelasan dibawah ini: 

3.5.1 Sumber Data 
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(1) Hasil belajar siswa kelas II SD Negeri 02 Pesucen Kabupaten Pemalang. 

(2) Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dan performansi guru pada 

proses pembelajaran. 

3.5.2 Jenis Data 

(1) Data kuantitatif, merupakan data yang berbentuk bilangan. 

Data ini diperoleh dari hasil praktek siswa baik pada siklus I   

maupun siklus II serta hasil dari performansi guru. 

(2) Data kualitatif, merupakan data yang berbentuk kategori atau penjelasan.  

Data kualitatif diperoleh dari lembar-lembar pengamatan aktivitas 

belajar siswa dan lembar analisis performansi guru. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang di diterapkan dalam penelitian ini 

adalah teknik triangulasi. Pengertian teknik triangulasi yaitu pengumpulan 

data dengan banyak teknik dan sumber data. Pada segi sumber data, yang 

mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sumber data ada dua yaitu data hasil 

belajar dan data pengamatan. Adapun untuk segi teknik, dalam penelitian ini 

diantaranya menggunakan teknik observasi, teknik tes dan teknik 

dokumentasi. Agar lebih jelas maka penjelasan masing-masing tekniknya 

terpapar sebagai berikut: 

3.5.3.1 Observasi  

Observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan, dengan 

menggunakan berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa 

yang diamati, (Poerwanti, 2008:3.22). Dalam penelitian ini pengamatan 
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dilaksanakan peneliti untuk memperoleh data atau informasi mengenai proses 

belajar siswa dalam menggambar ekspresi. Informasi yang diperoleh dari 

hasil pengamatan akan dicatat untuk kemudian dianalisis sehingga informasi 

itu bermakna. Selama pembelajaran berlangsung dilakukan pengamatan 

semua kegiatan siswa. Pengamatan bermaksud untuk mengetahui seberapa 

besar perubahan tingkah laku atau emosional sebelum dan sesudah 

berlangsungnya proses pembelajaran.  

3.5.3.2 Tes  

Tes merupakan sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban yang 

benar atau salah. Tes juga merupakan salah satu cara untuk menafsirkan 

besarnya tingkat kemampuan siswa secara tidak langsung, yaitu melalui 

respon siswa terhadap sejumlah stimulus atau pertanyaan, (Poerwanti 2008: 

1.5). Hasil tes bisa digunakan untuk memantau perkembangan mutu 

pendidikan. Tes dalam penelitian ini ada dua macam yaitu tes tertulis dan tes 

praktek. 

3.5.3.3 Dokumentasi  

Dokumentasi diperlukan sebagai alat bukti dimana pembelajaran yang 

telah dilaksanakan berhasil atau tidak. 

3.5.4 Alat  Pengumpulan Data  

(1) Lembar pengamatan kegiatan siswa 

(2) Tes formatif I dan II 

(3) Soal tes praktek 

(4) Lembar pengamatan performansi guru 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Penyajian data terdiri dari dua jenis yaitu jenis data kualitatif dan data 

kuantitatif. Hal ini mempengaruhi pada teknik analisis datanya. Teknik 

analisis data juga terbagi atas dua teknik. Teknik analisis untuk data kualitatif 

mengacu pada pendapat Mills 2003 (Susilo, 2008:101) salah satu tekniknya 

adalah dengan proses koding. Proses koding ini diterapkan pada data hasil 

observasi, yaitu dengan mengumpulkan pola-pola dalam data agar 

memudahkan peneliti dalam mengorganisir data. Teknik analisis data 

kuantitatif menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan 

berdasarkan rumus-rumus sebagai berikut: 

3.6.1 Teknik analisis data kuantitatif 

Data yang diperoleh melalui tes tertulis akan dianalisis dengan 

rumus berikut: 

(1) Skor =  x 100 (skor 0- 100) 

 

Keterangan:  

B = Banyaknya butir soal yang dijawab benar 

N = Banyaknya butir soal              

 (Poerwanti 2008: 6.3) 

 

Kemudian dihitung nilai rata-rata kelasnya dengan rumus: 

 (2) 

 

Keterangan: 

X = nilai akhir 

 

 

X = ×100 
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Kemudian untuk ketuntasan belajar klasikal dihitung rumus: 

 (3)  

 

Keterangan:  

P  = ketuntasan belajar klasikal  

 
 

Untuk menentukan absen ketidakhadiran ≤10%  dengan rumus:        

(4) K =   

Keterangan:  

 
 : jumlah siswa tidak hadir 

(Rohidi, dalam Karisman 2011:43) 

 

 
 Perencanaan Pembelajaran 

Perolehan skor APKG Perencanaan Pembelajaran= R 

R=  
 
(APKG, 1999: 12) 
 

 Pelaksanaan Pembelajaran 

Perolehan skor APKG RPP= K 

K=  

 
(APKG, 1999: 30) 
 
(7) Nilai kerja guru 

P =  
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        NKG=  

Keterangan: 

NKG : nilai kerja guru 

R : nilai RPP 

T : nilai penampilan 

(Ditjen PMKG, dalam Karisman 2011: 44) 

 

Data pada pengamatan proses, produk, dan performansi guru dianalisis 

dengan rumus nilai akhir  sbb: 

(8)  

 

NA= Nilai akhir 

SP= Skor perolehan 

SM= Skor maksimal  

(BSNP, 2007:25) 

3.6.2 Teknik anallisis data kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Data 

kualitatif ini diperoleh dari analisis deskripsi observasi dan dokumentasi foto. 

 

3.7 Indikator Keberhasilan 

Indikator hasil belajar yang ditentukan mencakup tiga aspek. Aspek 

yang dinilai sebagai dasar berhasil atau tidaknya penelitian adalah dari aspek 

hasil belajar siswa, aktivitas belajar siswa dan performansi guru. Ketiganya 

harus saling mendukung, karena jika salah satu aspek tidak berhasil maka 

akan mempengaruhi hasil akhir.  

Jika performansi guru dalam pembelajaran kurang, maka tentu akan 

mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Jika aktivitas siswa telah terganggu 

NA:  
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atau tidak baik maka akan mempengaruhi hasil belajar siswa tersebut. Inilah 

sebabnya ketiga aspek yang berkaitan ini harus saling mendukung. Dibawah 

ini akan dijelaskan ketentuan keberhasilan dari masing-masing aspek: 

3.7.1 Hasil belajar siswa 

(1) Rata- rata kelas sekurang- kurangnya 75 

(2) Presentase klasikal sekurang- kurangnya 75% (mengacu pendapat 

Djaramah dan Zain, 2006:107). 

3.7.2 Aktivitas belajar siswa 

(1) Ketidakhadiran siswa maksimal 10% 

(2) Rata-rata lembar pengamatan aktivitas siswa minimal 75 

(3) Ketuntasan klasikal sekurang-kurangnya  

3.7.3 Performansi pada proses pembelajaran 

Skor performansi guru dikatakan behasil jika nilai performansi ≥ 75 atau 

kriteria minimal B. 

A = >85-100  (Baik Sekali) 

AB = >80-85  (Lebih dari Baik) 

B = >70-80  (Baik) 

BC = >65-70  (Lebih dari Cukup) 

C = >60-65  (Cukup) 

CD = >55-60 (Kurang dari Cukup) 

D = >50-55  (Kurang) 

E = 50  (Sangat Kurang) 

(UNNES 2008: 49 ) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang disajikan dalam bab 4 diperoleh dari hasil tes dan 

non tes selama pelaksanaan penelitian berlangsung. Hasil terbagi atas dua 

bagian, yakni siklus I dan siklus II. Peneliti menggunakan rata- rata hasil tes 

sebelumnya sebagai nilai awal atau prasiklus untuk membandingkan nilai 

pada siklus I dan siklus II, sehingga dapat ditentukan kriteria ketuntasan 

minimal yang akan dicapai. 

Hasil tes siklus I dan siklus II berupa tes belajar siswa dalam bentuk 

data kuantitatif, sedangkan hasil penilaian keaktifan maupun kekreativitasan 

siswa yang berupa non tes disajikan dalam bentuk data deskriptif kualitatif. 

Hasil non tes diperoleh dari observasi dan dokumentasi foto. Hasil penelitian 

mengenai materi pokok gambar ekspresi dapat dipaparkan sebagai berikut: 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Setelah melaksanakan pembelajaran SBK materi pokok gambar 

ekspresi, dimana setiap akhir pembelajaran dilaksanakan evaluasi untuk 

memperoleh data hasil belajar. Hasil belajar dalam penelitian ini diperoleh 

dari setiap akhir pembelajaran. Setiap hasil belajar harus mengandung tiga 

ranah, yaitu ranah kognitif yang diperoleh dari tes tertulis. Ranah afektif 

diperoleh dari nilai pengamatan proses, serta ranah psikomotor yang bisa 
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diukur dari nilai praktek menggambar. Selain itu, evaluasi juga dilaksanakan 

untuk guru. Performansi guru saat pembelajaran diamati oleh observer. 

4.1.1.1 Paparan Hasil Belajar 

Paparan hasil belajar datanya disajikan dalam bentuk tabel. Maka 

dibawah ini dipaparkan hasil belajar akhir siklus I dengan rekapitulasi data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Belajar Siklus I 

 

 Keterangan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa rata-rata dari ketiga 

aspek yang dinilai, ada yang belum mencapai nilai rata-rata kelas yang 

ditetapkan. Terlihat pada aspek penilaian proses, siklus I masih belum tuntas 

karena rata-ratanya hanya 74 sedangkan minimal 75. Namun, kedua aspek 

lainnya yaitu tertulis dan praktek, rata-rata kelasnya sudah tuntas karena 

sudah mencapai ketentuan, masing-masing rata-ratanya yaitu 85,7 dan 78,1. 

Nilai rata-rata tertinggi terlihat pada penilaian tertulis. Belum tuntasnya aspek 

proses perlu dianalisis penyebabnya, agar dapat ditemukan solusinya.  

 

 

 
 
 

Jenis 
Evaluasi 

Siklus I 
Nilai 
Rata-rata 
Akhir 

Pertemuan I 
Nilai Rata-rata 
(X =  

Pertemuan II 
Nilai Rata-rata 
(X =        

Pertemuan III 
Nilai Rata-rata 
(X =  

1 Tertulis  - - 85, 7 

2 Proses - 
 

74 

3 Produk  
-   

78,1 
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Tabel 4.2 Rekapitulasi Nilai 

Siklus I 

No Jenis 
Evaluasi Bobot Nilai 

(R×B) 
Nilai Akhir 

( ) 

1 Tertulis 1 85,7×1= 85,7 

 
2 Proses 2 74×2= 148 
3 Produk 3 78,1×3= 234,3 

Jumlah 6 468  
 

Penilaian dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi tiga aspek, yaitu 

tertulis, proses dan praktek. Aspek yang paling ditekankan adalah aspek 

praktek. Meskipun sebenarnya semua aspek penting untuk dievaluasi. 

Selanjutnya, karena masing-masing aspek mempunyai penekanan penilaian 

yang berbeda, maka dibuatlah bobot. Bobot tertinggi yaitu 3 untuk aspek 

penilaian produk, karena memang aspek ini yang paling ditekankan. Aspek 

proses mempunyai bobot 2, dan terakhir aspek tertulis hanya berbobot 1. 

Pada tabel 4.2, dapat dilihat nilai masing-masing aspek setelah dihitung 

dengan bobot masing-masing. Aspek yang telah dihitung dengan bobot akan 

menunjukkan rata-rata kelas secara klasikal. Jumlah semua nilai hasil 

perhitungan dengan bobot yaitu 468 yang kemudian dibagi dengan jumlah 

dari bobot ketiga aspek yaitu 6, maka hasilnya 78. Nilai 78 inilah yang 

merupakan nilai rata-rata kelas. Nilai rata-rata 78 menunjukkan bahwa siklus 

I telah mencapai ketuntasan nilai rata-rata kelas yang ditetapkan. 

         Tabel 4.3 Ketuntasan Belajar Klasikal  
 

N
o 

Siklus I 

Jenis 
Evaluas

i 

(  Rata-rata 
Ketuntasa
n Klasikal 

Ketuntasa
n Klasikal 

Akhir 
Siklus I 

Pertemuan 
I II III 

1 Tertulis ×100%=82% - - 82% = 
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2 
Proses - ×100%=65% ×100%

=74% 

69,5% 76,8% 
 

3 
Produk - ×100%=77% ×100%

=81% 

79% 

Jumlah 3 Pertemuan 230,5% 
 

Berdasarkan data tabel 4.3, terlihat bahwa siswa kelas II SD Negeri 02 

Pesucen Kabupaten Pemalang memperoleh rata- rata ketuntasan klasikal lebih 

dari 75 %. Ketuntasan klasikal aspek tertulis mencapai 82%, aspek praktek 

79%, sehingga kedua aspek telah mencapai ketuntasan. Akan tetapi, untuk 

ketuntasan klasikal pada proses hanya 69,5%. Artinya ketuntasan klasikal 

proses belum mencapai ketentuan. Namun, secara keseluruhan jika 

ketuntasan klasikal sikulus I dirata-rata, maka diperoleh ketuntasan klasikal 

sebesar 76,8%. 

Dengan demikian, pembelajaran SBK materi gambar ekspresi telah 

berhasil memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan, karena 

melebihi 75 pada aspek hasil belajar tertulis dan praktek. Ketuntasan belajar 

klasikal juga sudah lebih dari 75%. Meskipun, pada aspek proses nilai rata-

rata dan ketuntasan klasikalnya belum mencapai ketuntasan. Ketidaktuntasan 

aspek proses inilah yang menjadi bahan refleksi pada siklus berikutnya. 

Kesimpulannya, pembelajaran siklus I belum dapat dikatakan berhasil 

sepenuhnya, karena ada aspek yang belum memenuhi kriteria yang 

ditetapkan, sehingga akan diadakan siklus selanjutnya yaitu siklus II sebagai 

upaya pemantapan metode yang diterapkan dalam PTK ini yaitu metode 

ekspresi bebas. 
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4.1.1.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini, aktivitas 

siswa juga menjadi penentu hasil belajar dari masing-masing siswa. Aktivitas 

siswa dapat dilihat dari absensi siswa serta pengamatan pada prosesnya siswa 

menggambar. Cara mengetahui aktivitas absensi siswa peneliti berpedoman 

pada buku presensi yang mencatat kehadiran maupun ketidakhadiran siswa 

beserta alasannya. Kemudian untuk aktivitas proses menggambar 

berpedoman pada lembar pengamatan proses menggambar. Pada akhir siklus 

I diperoleh rekapitulasi data hasil belajar siswa sebagai berikut: 

(1) Presensi siswa dalam 3 kali kegiatan pembelajaran pada siklus I dapat 

terlihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.4 Presensi siswa dalam 3 KBM 

Jumlah 

siswa 

Pertemuan Ke- Jumlah 
I II III 

S I A S I A S I A S I A 

28 - - - 2 - - 1 - - 3 - - 

% 0% 0% 0% 7,14
% 0% 0% 3,57% 0% 0% 10,71% 

Total 10,71% 

Presentase yang ikut pembelajaran selama siklus I = 89, 3% 
 

Ketidakhadiran siswa dipilah dalam tiga sebab. Ketidakhadiran karena 

sakit, izin keperluan atau alfa yaitu tanpa keterangan apapun. Persentase 

kehadiran siswa pada siklus I menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam 

penelitian ini belum sesuai dengan yang diharapkan, karena ketidakhadiran 

lebih dari yang telah ditentukan yaitu lebih dari 10%, yaitu kehadiran siswa 

89,3% dan ketidakhadiran 10,71%. 
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(2) Lembar pengamatan proses siswa menggambar dalam dua kali kegiatan 

pembelajaran melalui pengamatan proses menggambar ekspresi pada 

siklus I datanya direkap dalam tabel  dibawah ini: 

Tabel 4.5 Rekapitulasi Ketuntasan Belajar Proses 

KKM Pertemuan Jumlah 
Siswa 

Jumlah Siswa yang 
Memperoleh Nilai Ketuntasan Klasikal 

 
Tidak 
Tuntas 
(≤ 74)

Tuntas 
(≥ 75) 

75 

II 26 9 siswa 17 siswa  
= 65% 

III 27 7 siswa 20 siswa  
= 74% 

Rata-rata Ketuntasan Klasikal: = 69,5% 
 
 

 

Sesuai data tabel 4.5, terlihat bahwa ada peningkatan hasil aktivitas 

siswa pada prosesnya menggambar. Terlihat pada hasil pertemuan II siswa 

yang mencapai KKM pada aspek proses sebanyak 17 siswa, sedangkan pada 

pertemuan III meningkat menjadi 20 siswa. Kemudian, jika dipersentasikan 

rata-rata ketuntasan klasikal pada pertemuan II 65% meningkat menjadi 74%. 

Meskipun demikian, hasil pengamatan proses siswa menggambar pada 

pertemuan II dan III dalam siklus I ini masih jauh dari rata-rata ketuntasan 

klasikal yang telah ditetapkan yaitu 75%, karena terlihat dari tabel hasil data 

pengamatan di atas ketuntasan klasikal yang diperoleh  siswa kelas II SD 

negeri 02 pesucen Kabupaten Pemalang hanya 69,5%. Maka bisa 

disimpulkan bahwa hasil belajar berupa proses siswa menggambar pada 
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siklus I belum berhasil, karena belum mencapai ketuntasan yang ditetapkan 

yaitu rata-rata 75 dengan ketuntasan klasikal 75%. 

(3) Kinerja Guru tertera pada table di bawah ini: 

Tabel 4.6 Rekapitulasi Nilai Kinerja Guru 
 

SIKLUS I 

Pertemuan 

Jumlah Aspek 
yang Dinilai Total Skor 

Nilai 
(  

NKG 
( ) 

RPP PP RPP PP RPP (R) PP 
(P)  

I 6 7 20 21,95 3,33 3,13 =3,19 

II 6 7 21,6 25,48 3,6 3,64 =3,62 

III 6 7 21,6 27,03 3,6 3,86 =3,77 

JUMLAH 10,58 
Rata-rata= =  

 

                                Tabel 4.7 Konfersi Nilai APKG 

No Pertemuan NKG 
Konfersi 

) 

1 I 3,19 

2 II 3,62 

3 III 3,77 

Jumlah 3 10,58 263 

Rata-rata= =  

 

Hasil kinerja guru dapat diketahui baik atau kurangnya berdasarkan 

nilai yang diperoleh dari nilai APKG, baik APKG rencana pembelajaran 

maupun APKG pelaksanaan pembelajaran. Dilihat dari rincian nilai kinerja 

guru diatas, pada pertemuan I sudah memenuhi kriteria ketuntasan yang 

diharapkan. Nilai rata-rata yang diperoleh dari kinerja guru dalam membuat 
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RPP dan PP mendapat skor 3,19 atau dengan nilai 79 yaitu kategori B. 

Namun, berdasarkan pengamatan observer, pada pertemuan I peneliti belum 

bisa mengkondisikan kelas. Terlihat pada pembelajaran susananya kurang 

tertib, kelas kurang terkendali, waktu pembelajaran juga kurang efektif. 

Selanjutnya nilai kinerja guru pada pertemuan II juga sudah baik dan 

semakin meningkat. Nilai rata-rata yang diperoleh dari kinerja guru membuat 

RPP dan PP memperoleh skor 3,62 yaitu nilai 90, dengan kategori A, begitu 

juga dengan pertemuan III mengalami peningkatan yaitu pada pertemuan III 

memperoleh skor 3,77 dengan nilai 94 yaitu kategori A .  

Kinerja yang dilakukan guru selama proses pembelajaran dari 

pengamatan observer, diperoleh rata-rata nilai kinerja guru pada siklus I yaitu 

3,52 yang jika dikonfersikan ke dalam nilai maka nilainya 87, kategori (A), 

artinya sudah memenuhi kriteria performansi yang telah ditetapkan (lembar 

kinerja guru terlampir). 

4.1.1.3 Refleksi 

Setelah menganalisis hasil belajar, baik yang berupa tertulis, praktek 

maupun pengamatan proses pembelajaran sudah bisa dikatakan berhasil. 

Selain itu, didukung pula dengan nilai rata-rata APKG RPP maupun PP yang 

sudah baik. Meskipun masih ada yang belum mencapai kriteria yang 

ditetapkan yaitu pada aspek presensi siswa yang persentasi ketidakhadiran 

lebih dari 10%. Dimana seharusnya keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dilihat dari  ketidakhadiran siswa tidak boleh lebih dari 10%. 
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Selain itu, dari hasil belajar proses menggambar siklus I perlu dicari 

solusinya, karena memang pada aspek proses menggambar belum mencapai 

ketuntasan. Guru atau peneliti belum efektif dalam menerapkan metode 

ekspresi bebas karena suasana pembelajaran kurang terkendali dan banyak 

siswa yang kurang memanfaatkan waktu. Maka dapat disimpulkan bahwa 

penerapan metode ekspresi bebas pada siklus I belum baik. 

Setelah dikaji bersama, antara peneliti, teman sejawat sebagai 

pengamat/ observer, dan kepala sekolah. Terbukti bahwa kurang aktifnya 

kehadiran siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam satu siklus yaitu 

siklus I adalah karena percaya diri siswa dalam membuat karya masih rendah, 

siswa merasa karyanya kurang bagus dibanding dengan siswa yang lain, 

sehingga siswa memilih untuk tidak mengikuti pembelajaran yang 

berikutnya. Selain itu, berdasarkan pengamatan saat proses siswa 

menggambar ekspresi masih ada siswa yang belum sepenuhnya berani 

mengekspresikan dirinya sendiri, terlihat saat memilih media dalam 

menggambar masih ada siswa yang mengikuti pilhan temannya saja. Masih 

ada juga siswa yang kurang memanfaatkan waktu sehingga karya yang 

dihasilkan kurang maksimal dan melebihi waktu pembelajaran yang sudah 

ditetapkan.  

Hal-hal yang menjadikan banyak siswa belum mencapai ketuntasan 

dalam nilai pengamatan proses, disebabkan karena guru kurang bisa 

memotivasi siswa untuk memunculkan percaya diri siswa untuk 

menggunakan media, guru belum mampu mengarahkan siswanya untuk 
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menuangkan ide pada diri masing-masing siswa, kemudian guru juga belum 

bisa mengkondisikan kelas agar tetap tertib meskipun di dalamnya 

menekankan kebebasan siswa dalam berekspresi. Bisa disimpulkan pada 

siklus I belum tercipta pembelajaran yang bebas namun bertanggungjawab 

sebagaimana menjadi ciri dalam pelaksanaan metode ekspresi bebas. 

4.1.1.4 Revisi  

Memperhatikan beberapa temuan pada siklus I, maka pada siklus 

berikutnya yaitu siklus II akan diadakan revisi pada RPP. RPP yang direvisi 

meliputi pengorganisasian waktu, dan menentukan cara dalam memotivasi 

siswa agar muncul kepercayaan diri yang tinggi dalam mengeskpresikan diri. 

Perubahan juga akan dilakukan saat proses pembelajaran, yaitu dengan cara 

membimbing siswa agar lebih termotivasi dan memanfaatkan waktu 

pembelajaran dengan lebih efektif. Langkah lain yaitu mengarahkan siswa 

agar lebih berani berekspresi dengan karya gambarnya. Ditambah pula 

beberapa media agar siswa lebih tertarik dan tentunya akan berdampak pada 

minat serta hasil belajar siswa. 

4.1.2 Deskrpsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Sama dengan siklus sebelumnya yaitu siklus I bahwa hasil belajar 

diperoleh setelah melaksanakan pembelajaran seni budaya dan keterampilan 

materi gambar ekspresi melalui metode ekspresi bebas. Jika sebelumnya pada 

siklus I ditentukan dari tiga kali kegiatan pembelajaran, namun pada siklus II 

hanya dua kali kegiatan pembelajaran. Namun ranah yang dinilai dalam  

siklus II sama yaitu kognitif, afektif dan psikomotor, sehingga tetap ada tes 
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tertulis, pengamatan proses dan tes praktek. Deskripsi data terbagi menjadi 

dua kelompok, yaitu data paparan hasil belajar siswa, dan hasil observasi. 

4.1.2.1Paparan Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil refleksi dan revisi siklus I, maka dilakukan kegiatan 

pembelajaran yang mampu mengatasi permasalahan maupun kekurangan 

yang terjadi pada saat pelaksanaan silkus I. Pembelajaran dilaksanakan sesuai 

dengan langkah-langkah yang menjadi revisi atau pemecahan permasalahan 

yang masih terjadi pada siklus I. Refleksi serta revisi siklus I ternyata 

memang sangat berguna untuk siklus II, karena ternyata langkah yang 

diambil mampu mengatasi kekurangan yang masih terjadi pada siklus I. Pada 

siklus II semua aspek yang di evaluasi telah mencapai ketuntasan klasikal 

yang telah ditentukan. Meningkatnya hasil belajar dari segi kognitif, afektif 

maupun psikomotor pada akhir siklus II terlihat dari rekapitulasi data-data 

dibawah ini: 

Tabel 4.8 Hasil Belajar Siklus II 

No Jenis Evaluasi 

Siklus II 
Nilai Rata-
rata Akhir 

Pertemuan I 
(Nilai Rata-rata 

(X =  

Pertemuan II 
(Nilai Rata-rata 

(X =  

1 Tertulis =89,2 - 89,2 

2 Proses - =80,3 80,3 

3 Produk - =80,7 80,7 

 
Nilai rata-rata masing masing aspek telah lebih dari 75. Aspek tertulis 

masih tetap tertinggi dibanding dengan aspek lainnya yaitu mencapai rata-rata 

89,2. Rata-rata 80,3 merupakan nilai terendah, yaitu pada aspek proses. 
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Meskipun terendah namun sudah lebih dari 75, sehingga dikatakan tuntas. 

Aspek produk yang paling ditakankan dalam penelitian ini juga terlihat sudah 

mencapai ketuntasan dengan nilai rata-rata 80,7.  

                 Tabel 4.9 Rekapitulasi Nilai 

Siklus I 

No Jenis 
Evaluasi Bobot Nilai 

(R×B) 
Nilai Akhir 

( ) 

1 Tertulis 1 89,2×1= 89,2 

 
2 Proses 2 80,3×2= 160,6 
3 Produk 3 80,7×3= 242,1 

Jumlah 6 491,9  
 

Tabel 4.9, menunjukkan nilai masing-masing aspek yang telah dihitung 

dengan bobot. Tidak berbeda pada siklus I, bahwa pada siklus II aspek tertulis 

dikalikan dengan bobot sebesar 1, aspek proses dengan bobot 2 dan aspek 

praktek dengan bobot tertinggi yaitu 3. Hasil penjumlahan dari penghitungan 

bobot pada semua aspek yang kemudian dibagi dengan jumlah bobot itu 

sendiri memperoleh jumlah 491,9, sehingga hasil rata-rata akhir nilainya 

adalah 82. Jelas, nilai 82 ini sudah melebihi nilai ketuntasan yang ditetapkan.  

Tabel 4.10 Ketuntasan Belajar Klasikal  

 
Siklus II 

No Jenis 
Evaluasi 

 (  Rata-rata 
Ketuntasan 

Klasikal 

Ketuntasan 
Klasikal 

Akhir Siklus 
II 

Pertemuan 
I II 

1 Tertulis ×100%=92,8% - 92,8% 
= 

84,5% 
 

2 Proses - ×100%=75% 75% 

3 Produk - ×100%=85,7% 85,7% 
Jumlah 2 Pertemuan 253,5% 
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Berdasarkan data yang disajikan di atas, ketuntasan klasikal mengalami 

peningkatan mencapai 84,5% yang sebelumnya pada siklus I 76,8%. 

Persentase ketuntasan aspek proses yang pada siklus I belum mencapai 

ketuntasan, pada siklus II telah mencapai 75% artinya memenuhi ketentuan 

yang ditetapkan. Ketuntasan aspek tertulis dan praktek juga meningkat dari 

siklus sebelumnya yaitu tertulis hingga 92,8% dan praktek 85,7%.  

4.1.2.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Jika hasil belajar tertulis dan hasil praktek menggambar diperoleh dari 

adanya tes, maka ada aspek yang tidak bisa diukur melalui tes, evaluasi ini 

disebut dengan evaluasi non tes. Maka dilaksanakan suatu teknik penilaian 

non tes berupa observasi atau pengamatan untuk memperoleh data yang sukar 

untuk dilaksanakan tes.  

Observasi diterapkan pada aktivitas siswa dalam proses menggambar, 

dan aktivitas siswa dalam kehadirannya mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Observasi juga dilaksanakan untuk menilai kinerja guru saat melaksanakan 

pembelajaran. Setelah diadakan observasi oleh observer pada siklus II 

diperoleh rekapitulasi data partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

sebagai berikut: 

(1) Presensi siswa  

Presensi siswadalam 2 KBM pada siklus II telah mencapai ketuntasan 

karena ketidakhadiran tidak melebihi 10% yang menjadi ketentuan, 

keterangan presensi dapat dilihat pada tabel berikut: 
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    Tabel 4.11 Presensi Siswa dalam 2 KBM 

Jumlah 

Siswa 

Pertemuan Ke- 
Jumlah 

I II 

S I A S I A S I A 

28 - - - - - - - - - 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 

Persentase siswa yang mengikuti pembelajaran siklus II= 100% 

 

Persentase kehadiran siswa selama pembelajaran siklus II sebesar 

100%. Pada siklus II sudah menunjukkan keberhasilan, dimana dikatakan 

berhasil jika kehadiran siswa minimal 90%.  

(2) Lembar pengamatan proses  

Pengamatan proses siswa menggambar pada siklus II melalui pengamatan 

proses menggambar ekspresi juga telah mengalami peningkatan. 

Peningkatan ketuntasan klasikal aspek proses pada siklus II dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

         Tabel 4.12 Rekapitulasi Ketuntasan Belajar Proses 

KKM Jumlah 
Siswa 

Jumlah Siswa yang 
Memperoleh Nilai

Ketuntasan 
Klasikal 

 

Tidak 
Tuntas 
(≤ 74)

Tuntas  
(≥ 75) 

75 28 

 
 

6 siswa 

 
 

22 siswa 

 

 
= 75% 

 

Melihat data hasil belajar berupa proses siswa menggambar pada siklus 

II yang tertera pada tabel diatas, tebukti bahwa ada peningkatan karena pada 
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hasil belajar siklus II berupa nilai proses ketuntasan klasikalnya meningkat 

mencapai 75%, yang sebelumnya hanya 69,5%. Hasil siklus II menunjukkan 

adanya perubahan aktivitas pada prosesnya siswa menggambar secara 

keseluruhan, (lembar pengamatan proses terlampir). 

Setelah diadakan revisi pada akhir siklus I terhadap penerapan metode 

ekspresi bebas, pada akhir siklus II terbukti bahwa siswa memperoleh hasil 

belajar yang sangat memuaskan. Terlihat dari nilai rata-rata pada siklus I 

berupa evaluasi tertulis 85,7, evaluasi proses 74 dan evaluasi praktek 78,1. 

Pada siklus II ketiga aspek yang dievaluasi tersebut meningkat masing-

masing yaitu 89,2, 80,3, dan 80,7. Selanjutnya untuk evaluasi praktek 

khusunya dari segi produk juga meningkat yaitu mencapai 85,7%. Sedangkan 

untuk nilai proses yang sebelumnya pada siklus I belum mencapai ketuntasan, 

pada siklus II ketuntasan klasikalnya mencapai 75%. Dari hasil evaluasi 

ketiga aspek nilai rata-rata klasikal sudah melebihi nilai rata-rata 75 yang 

ditetapkan, yaitu 82. Ketuntasan klasikalnya sudah mencapai 84,5%, artinya 

sudah melebihi 75% sebagai persentasi ketuntasan yang ditetapkan. Dengan 

demikian siklus II sudah dapat dikatakan berhasil dari ketiga aspek yang 

dinilai yaitu tes tertulis, proses dan praktek. 

Jika dianalisis dari kehadiran siswa, jumlah persentase siswa selama 

mengikuti pembelajaran bertambah. Artinya metode ekspresi bebas dapat 

meningkatkan aktivitas siswa. Peningkatan aktivitas siswa berdampak pada 

besarnya keaktifan siswa dalam prosesnya menggambar ekspresi yang 

semakin baik. Semua siswa telah aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
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Keaktifan guru dalam memotivasi dan membimbing serta teknik-teknik 

yang diterapkan guru dalam memanagemen kelasnya menjadikan 

pembelajaran lebih efektif dan efisien. Peran guru membantu siswa dalam 

memunculkan dan mengembangkan ekspresi yang ada pada masing-masing 

diri siswa menjadikan siswa percaya diri untuk berkarya dan bangga terhadap 

hasil karyanya. Pengamatan, pembimbingan, serta pemberian kebebasan yang 

bertanggungjawab dari guru menjadikan pada proses siswa menggambar 

lebih terarah.  

(3) Kinerja guru 

Nilai kinerja guru pada siklus II yang diperoleh dari pengamatan terhadap 

guru saat pembelajaran oleh observer adalah sebagai berikut: 

    Tabel 4.13 Rekapitulasi Kinerja Guru 

SIKLUS II 

Pertemuan 
Jumlah Aspek 
yang Dinilai Total Skor 

Nilai 
(  

NKG 
( ) 

RPP PP RPP PP RPP (R) PP (P)  
I 6 7 23,3 27,33 3,88 3,9 =3,89 

II 6 7 23,5 27,5 3,91 3,92 =3,91 

JUMLAH 7,8 
Rata-rata= =  

 
                            Tabel 4.14 Konfersi Nilai APKG 
 

No Pertemuan NKG 
Konfersi 

) 

1 I 3,89 

2 II 3,91 

Jumlah 2 7,8 195 
Rata-rata= =  
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Kinerja guru pada pertemuan I di siklus II sudah memenuhi kriteria 

ketuntasan yang diharapkan. Nilai rata-rata yang diperoleh dari kinerja guru 

dalam membuat RPP dan PP pada siklus II adalah A (sangat baik), karena 

skornya mencapai 3,89 dengan nilai 97. Pada pertemuan II juga telah 

memenuhi kriteria ketuntasan yang diharapkan. Nilai yang diperoleh kinerja 

guru dari aspek RPP dan PP adalah 98, skornya 3,91 dengan kategori A 

(sangat baik). 

Kinerja yang dilaksanakan guru selama proses pembelajaran dari 

pengamatan observer, diperoleh nilai kinerja guru dengan nilai rata-rata 

sangat baik yaitu 97,5 dengan rata-rata skor 3,9 dan berkategori A. Hasil 

kinerja guru siklus II menunjukkan bahwa guru berperan maksimal serta telah 

sesuai dengan langkah-langkah yang benar dalam menerapkan metode 

ekspresi bebas. 

Hasil pada siklus kedua akan dijelaskan melalui diagram agar 

peningkatan dari siklus I ke siklus II lebih jelas. Perbandingan antara hasil 

siklus I dan siklus II adalah sebagai berikut: 
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                                 Diagram 4.15 Perbandingan Hasil Belajar 

 

                                 Diagram 4.16 Hasil Kinerja Guru 

Arti diagram 4.15 diatas, bahwa hasil belajar dari siklus I mengalami 

peningkatan pada siklus II. Ketuntasan klasikal pada siklus I tes tertulis 

mencapai 82%, proses hanya 69,5% dan praktek 79%. Pada siklus II 
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ketuntasan belajar klasikalnya meningkat dan ketiga aspek yang dinilai juga 

mencapai ketuntasan. Dapat dipaparkan sebagai berikut: tes tertulis mencapai 

92,8%, proses 75% dan praktek 85,7%. Secara keseluruhan pada siklus I 

ketuntasan belajarnya 76,8%, kemudian pada siklus II meningkat menjadi 

84,5% dengan rata-rata kelas yang meningkat pula yaitu 82. Nilai kinerja 

guru meningkat, pada siklus I memperoleh nilai 87,6 menjadi 97,5. Artinya 

penerapan metode ekspresi bebas dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

serta mampu meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran materi 

gambar ekspresi. 

4.1.2.3  Refleksi  

Berdasarkan hasil belajar dan hasil pengamatan observer serta kepala 

sekolah, hal yang terpenting dalam penelitian ini adalah keberhasilan 

peningkatan hasil belajar siswa yang sangat besar melebihi target yang 

diharapkan. Selain itu, dengan pembelajaran yang memberikan hak 

kebebasan siswa secara tanggungjawab menjadikan siswa lebih leluasa 

mengekspresikan diri ke dalam karya seni, suasana pembelajaran lebih 

menyenangkan yang pada akhirnya menjadikan kreatifitas siswa meningkat 

dan hasil karyanya pun lebih variatif. 

Suasana pembelajaran yang menyenangkan disertai berbagai variasi 

media, menjadikan pembelajaran terkesan tidak monoton. Hasil belajar 

semakin baik, dengan adanya guru yang memberi motivasi siswa dalam 

memunculkan ide kreatifnya. Dengan demikian, yang menjadi refleksi oleh 

peneliti adalah bahwa keberhasilan pembelajaran SBK materi gambar 
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ekspresi meningkat dengan adanya penerapan metode ekspresi bebas yang di 

implementasikan sesuai dengan langkah-langkah yang sebenarnya. 

4.2 Pembahasan  

Suatu penelitian berhasil atau tidaknya diketahui setelah adanya analisis 

ataupun pemaknaan dari data-data temuan selama penelitian. Untuk 

menentukan kesimpulan hasil penelitian juga harus ada pembanding artinya 

antara data hasil peneltian harus ada pembandingnya. Pembanding yang 

dimaksud adalah kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan, yang akan 

dibandingkan dengan data hasil peneltian, sehingga nantinnya dapat ditarik 

kesimpulan.  

Penelitian ini hasilnya telah terkumpul data-data. Hasil data telah 

bandingkan dengan kriteria ketuntasan minimal, untuk kemudian data 

tersebut dimaknai agar dapat disimpulkan dan bisa dipahami, artinya datanya 

bermakna. Agar hasil penelitian ini mampu dipahami, maka akan disajikan 

pemaknaan beserta implikasi temuan penelitian yang dilaksanakan di SD 

Negeri 02 Pesucen Kabupaten Pemalang, sebagai berikut: 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Temuan dalam penelitian yang dilaksanakan di SD Negeri 02 Pesucen 

Kabupaten Pemalang, adalah adanya peningkatan hasil belajar siswa pada 

materi menggambar ekspresi. Perubahan serta peningkatan hasil belajar dari 

siklus I ke siklus II tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : (1) nilai rata-

rata kelas dari 78 menjadi 82 (2) nilai rata-rata kelas tes tertulis 85,7 menjaadi 

89,2 (3) nilai tes praktek terendah 33 menjadi 56 dengan rata-rata 
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78,1menjadi 80,7 serta nilai pengamatan proses terendah 40 menjadi 60 

dengan kenaikan rata-rata dari 74 menjadi 80,3 (4) ketuntasan klasikal dari 

76,8% menjadi 84,5% (5) kehadiran siswa awalnya 89,3% menjadi 100%. 

Selain itu, peningkatan nilai juga diperoleh guru. Nilai kinerja guru yang 

diperoleh guru pada siklus I 87,6 pada siklus II menjadi 97,5. 

Peningkatan pada hasil penelitian ini artinya sesuai dengan teori-teori 

yang menjadi dasar dalam penelitian. Teori yang terbukti mengenai hasil 

penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa dalam teori Benyamin S. 

Bloom 1956 (Poerwanti 2008: 1.22), menyampaikan tiga taksonomi yang 

disebut dengan ranah belajar, yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan,  kemampuan dan 

kemahiran intelektual. Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat 

dan nilai. Ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik, seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Dalam penelitian ini juga sudah mencakup tiga ranah. Ranah kognitif 

ditunjukkan dengan nilai tertulis, ranah afektif yang ditunjukkan dengan nilai 

proses dan ranah psikomotor terlihat dari nilai praktek. Ketiga aspek yang 

sesuai dengan teori hasil belajar Benyamin S. Bloom telah dilaksanakan dan 

mencapai ketuntasan. 

Selanjutnya, berkaitan dengan peningkatan kinerja guru telah sesuai 

dengan teori yang dikemukakan Muharam (1993: 57) bahwa metode ekspresi 

bebas menekankan pada spontanitas siswa dalam berkarya, yang lahir dan 

bersumber dari diri siswa, guru tidak boleh mendominasi kegiatan. Akan 



74 
 

 

tetapi ada batasan dalam penerapan metode ekspresi bebas. Pertama, 

walaupun pendidikan dan psikologi menyarankan kebebasan untuk 

berekspresi bagi pengembangan yang menyeluruh, namun tidak menolak 

bimbingan guru. Kedua, yang dibenarkan adalah bahwa pengembangan 

kreatif anak (siswa) membutuhkan stimulasi dengan hati-hati dan 

pertimbangan-pertimbangan matang dalam wujud motivasi dalam setiap 

langkah kegiatan. Jadi, berhasil tidaknya penerapan metode ekspresi bebas 

tergantung dari performansi guru. Sejauh mana guru mampu mengkondisikan 

kelas yang bebas bertanggungjawab, sebagaimana menjadi batasan pada 

pelaksanaan metode ekspresi bebas. Terbukti, meningkatnya nilai kinerja 

guru dari siklus I ke siklus II mampu pula meningkatkan hasil belajar siswa 

dari siklus I ke siklus II. Dikarenakan, berhasil tidaknya penerapan metode 

ekspresi bebas akan mempengaruhi hasil belajar siswa pada materi gambar 

ekspresi. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa antara hasil belajar 

dengan teori yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini terbukti. Teori 

yang menyatakan hasil belajar dalam suatu pembelajaran harus mencakup 

tiga ranah yang harus dievaluasi, dibuktikan dari hasil belajar pada penelitian 

ini. Kemudian, performansi guru yang baik, dimana guru mampu 

membimbing dan memotivasi siswa akan mampu menjadikan hasil belajar 

siswa menjadi lebih baik pula, dibuktikan dari nilai kinerja guru. Artinya 

bahwa, metode ekspresi bebas mampu membuktikan peningkatan hasil 

belajar siswa pada materi gambar ekspresi. 
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4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Makna hasil belajar yang dilalui dari siklus I sampai siklus II bahwa 

setiap individu dalam hal ini siswa mempunyai bakat serta ekspresi masing-

masing yang berbeda. Dimana bakat dan ekspresi itu tidak bisa dipaksakan, 

sebagai seorang guru hanya mampu mengembangkan menjadi lebih baik lagi. 

Pengembangan bakat dan ekspresi tersebut dapat diwujudkan dengan 

pembimbingan serta pemberian hak kebebasan yang bertanggungjawab. Serta 

dibangun secara aktif antara guru bersama siswa melalui pengalaman 

pembelajaran yang nyata dan menyenangkan. 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu, jika penerapan metode ekspresi 

bebas dilaksanakan dengan langkah yang benar dan sungguh-sungguh, dari 

tahap ke tahap berikutnya, maka akan mampu mengubah kondisi 

pembelajaran yang bebas bertanggung jawab serta menyenangkan. 

Pembelajaran lebih efektif, keaktifan dan kreatifitas siswa meningkat dan 

yang terpenting adalah mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

 Adanya peningkatan hasil belajar pada penelitian ini, dapat 

membuktikan bahwa metode ekspresi bebas sangat baik diimplementasikan 

pada pembelajaran SBK, materi pokok gambar ekspresi. Implementasi 

metode ekspresi bebas juga dapat dilaksanakan pada materi pokok lain yang 

memungkinkan metode ekspresi bebas diterapkan sesuai karakteristik materi 

pokok itu sendiri, terlebih untuk materi yang menekankan munculnya 

ekspresi, kebebasan maupun ide dari masing-masing siswa. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Setelah melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode ekspresi 

bebas pada materi pokok gambar ekspresi di kelas II SD Negeri 02 Pesucen 

Kabupaten Pemalang  Tahun Pelajaran 2011/ 2012 diperoleh hasil sebagai 

berikut: (1) peningkatan hasil belajar siswa mencapai kategori sangat baik 

yaitu melebihi kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan; (2) peningkatan 

aktivitas siswa pada proses pembelajaran; (3) meningkatkan performansi dan 

profesionalisme guru dalam membelajarkan materi gambar ekspresi.  

Keberhasilan pembelajaran SBK pada materi pokok gambar ekspresi 

menggunakan metode ekspresi bebas dapat dilihat dari aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran dan tingkat kehadiran mengikuti pembelajaran yang 

meningkat, nilai rata-rata kelas sebesar 82 dari rata-rata yang ditetapkan 

minimal 75. Ketuntasan belajar klasikal yang mencapai 84,5% melebihi 

ketuntasan belajar yang ditetapkan yaitu 75%. Selain itu juga terlihat dari 

nilai rata-rata kinerja guru 97,5 dari skor 3,9 dengan kategori A. Nilai kinerja 

guru ini merupakan nilai akumulasi dari APKG 1 tentang rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan APKG 2 tentang pelaksanaan 

pembelajaran (PP). 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian tindakan kelas ini, peneliti 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

(1) Guru, hendaknya memvariasikan pembelajaran. Misalnya dengan 

menggunakan media yang menarik, dan menerapkan metode ekspresi 

bebas untuk menumbuhkan kreatifitas, ekspresi serta ketertarikan siswa 

dalam pembelajaran materi pokok gambar ekspresi, sehingga akan 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

(2) Bagi siswa, hendaknya lebih aktif dan berusaha mengikuti pembelajaran 

dengan sebaik mungkin agar memperoleh pengalaman belajar yang 

menyenangkan sehingga dapat meningkatkan kreatifitas serta hasil 

belajar. Bagi kepala sekolah, hendaknya memberikan motivasi kepada 

para guru untuk mengadakan inovasi pembelajaran. Misalnya dengan 

menyarankan agar menerapkan metode ekspresi bebas pada matari yang 

lain. 

(3) Bagi Kepala Sekolah, hendaknya memberikan motivasi kepada para guru 

untuk mengadakan inovasi pembelajaran sehingga, berkontribusi positif 

dalam perbaikan system pembelajaran yang pada akhirnya akan 

menjadikan citra sekolah menjadi lebih baik lagi. 
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GLOSARIUM 

Ekspresi : proses menyatakan maksud gagasan maupun perasaan  

Estetika : cabang ilmu yang membahas tentang seni dan keindahan 

Estetis  : mengenai keindahan; apresiasi keindahan 

Faktor  : hal yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu 

Gambar : bentuk yang dicoretkan pada kertas 

Garis  : coretan panjang yang lurus; goresan; garit 

Hakikat : dasar; yang mendasari sesuatu 

Interaksi : saling mempengaruhi 

Kreasi  : hasil daya cipta 

Kriya  : kerajinan tangan 

Metode : cara yang tersusun dan teratur; untuk mencapai tujuan;    

khususnya dalam hal ilmu pengetahuan 

Objek  : hal yang diamati 

Revisi  : peninjauan kembali 

Seni  : sesuatu yang menggerakan kalbu/hati  

Sistematis : diatur secara baik 

Spontanitas : dengan cara tiba-tiba; secara langsung 

Subjek  : pokok pembicaraan/pokok bahasan 

Teknis  : bersifat atau mengenai dalam hal dan sebagainya 

Tema  : isi cerita; dasar cerita; ide cerita 

Warna  : corak; rupa; kelir 



79 
 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Daftar Nama Siswa Kelas II Tahun Pelajaran 2011/ 2012 

No Nomor Induk Nama Siswa Jenis Kelamin 
1 2294 CIKA IFANA MURSIH P 
2 2307 MAHSUS BIL IZZI L 
3 2315 NOVAL ARIYANSAH L 
4 2324 WAHYU ALDI ROZAKI L 
5 2332 AHMAD MUSANUL ULA L 
6 2334 AISYAH AMALIA SALSABILA P 
7 2336 DIAN WULAN SARI P 
8 2340 FARIQ ALMARENO L 
9 2343 IIN REVINDA SARI P 
10 2346 LAELATUL AZKIYAH P 
11 2348 M. FIKRI HAIKAL L 
12 2350 M. VESYA GYMNASTIAR L 
13 2351 NABILA ZAHRA MAHAPUTRI P 
14 2353 NURUL INAYAH P 
15 2355 RINA YUNIATI P 
16 2357 RISTA WIGUSNA P 
17 2359 ZIDNI ILMAN L 
18 2362 AMANDA DIKA AWALIYAH P 
19 2364 ARYANTI NOVITA SARI P 
20 2365 BIMAS NUGROHO L 
21 2367 DINDA PUTRI SEFRIANI P 
22 2369 EKA NAFI’ATUL AMALIA P 
23 2372 LULU HABIBA AGUSTINA P 
24 2374 MARSYA AGUSTIN P 
25 2375 MUHAIMIN NUR AZIZ L 
26 2378 PUTRI YUNITA SARI P 
27 2380 RISMA RAMADANI P P 
28 2382 ROMI TRIYANTO L 

Jumlah 28 siswa L: 11 
P:  17 
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LAMPIRAN 2 

 

 

SILABUS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SD 

 

SEKOLAH   : SD NEGERI 02 PESUCEN 

MATA PELAJARAN  : SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

KELAS   : II 

SEMESTER   : 2 (genap) 

STANDAR KOMPETENSI : 9. Mengekspresikan diri melalui seni rupa 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Media 
Pembelajaran

9.1 mengekspresikan 
diri melalui 
gambar ekspresi. 

 

 

Gambar 
ekspresi. 

1. membuat gambar 
ekspresi berbagai 
objek imajinatif 
melalui unsur rupa 
dan perpaduannya 
dari alam sekitar. 

 

Lesan, 
praktek. 

4 X 35 
menit 

Seni Budaya 
dan 
Keterampilan 
tangan Kls. 
II. Hal 2-24. 

Gambar-
gambar 
ekspresi karya 
siswa SD 
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9.2 menggunakan klise 
cetak timbul. 

 

 

 

9.3 mengekspresikan 
diri melalui teknik 
cetak timbul. 

 

 

 

 

1. membuat gambar 
ekspresi berbagai 
tema imajinatif 
dengan unsure-
unsur rupa dan 
perpaduannya. 

 

Praktek 2 X 35 
menitt 

Seni Budaya 
dan 
Keterampilan 
tangan Kls. 
II. Hal 34-40.

Gambar-
gambar 
ekspresi cetak 

1. membuat karya 
gambar cetak 
ekspresi dengan 
berbagai cetakan 
dari bahan alam. 

 

Lesan, 
praktek. 

4 X 35 
menit 

Seni Budaya 
dan 
Keterampilan 
tangan Kls. 
II. Hal 41-52.

Gambar-
gambar 
ekspresi cetak 
timbul. 
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Lampiran 3 

Jadwal Pelaksanaan KBM 

No Hari/ Tanggal Jam 
Pelajaran 

Kegiatan 

Siklus I 
1 Sabtu, 14 April 

2012 
1- 2 Pelaksanaan Pertemuan I 

1. Mengajarkan materi gambar 
ekspresi. 

2. Melaksanakan tes formatif 
(tertulis). 

2 Sabtu, 21 April 
2012  

1- 2 Pelaksanaan Pertemuan II 
1. Melaksanakan kegiatan 

menggambar ekspresi. 
2. Mengambil data berupa hasil karya 

gambar ekspresi. 
3 Sabtu, 28 April 

2012 
1- 2 Pelaksanaan Pertemuan III 

1. Mengajarkan materi gambar 
ekspresi cetak timbul. 

2. Melaksanakan kegiatan 
menggambar ekspresi cetak timbul 

3. Mengambil data berupa hasil karya 
gambar ekspresi cetak timbul 

Siklus II 
1 Sabtu, 5 Mei 2012 1- 2 Pelaksanaan pertemuan I 

1. Mengajarkan materi gambar 
ekspresi cetak timbul. 

2. Melaksanakan tes formatif 
(tertulis) 

2 Sabtu, 12 Mei 
2012 

1- 2 Pelaksanaan Pertemuan II 
1. Melaksanakan kegiatan 

menggambar ekspresi cetak 
timbul. 

2. Mengambil data berupa hasil karya 
gambar ekspresi cetak timbul. 
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Lampiran 4 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SD Negeri 02 Pesucen 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelas/Semester : II / 2 

Alokasi waktu :  2x 35 menit  (1x pertemuan)  

Pertemuan :   I 

 

A. Standar  Kompetensi: 

Mengekspresikan diri melalui seni rupa. 

B. Kompetensi Dasar: 

Mengekspresikan diri melalui gambar ekspresi. 

C. Indikator: 

Membuat gambar ekspresi berbagai objek imajinatif melalui unsur rupa dan 

perpaduannya dari alam sekitar. 

D. Tujuan Pembelajaran: 

1. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan makna 

gambar ekspresi. 
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2. Setelah memperhatikan contoh gambar ekspresi karya siswa-siswa SD, 

siswa dapat membuat gambar ekspresi dengan berbagai objek dari alam 

sekitar. 

3. Setelah memperhatikan penjelasan guru mengenai teknik-teknik 

menggambar ekspresi, siswa dapat menghasilkan gambar yang lebih rapi. 

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin (Discipline), Tekun 

(diligence) dan Tanggung jawab 

(responsibility ) 

E. Materi Pokok 

Gambar Ekspresi 

1. Unsur Rupa 

Unsur dalam seni rupa ada lima, yaitu warna, bidang, bentuk, 

tekstur, dan perpaduan. 

Macam-macam warna ada merah jingga, kuning, hijau, biru, ungu, 

hitam, cokelat, putih, dan abu-abu. Sedangkan bidang ada bidang 

lingkaran, persegi empat, segitiga, persegi panjang, setengah lingkaran dan 

masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya unsur rupa bentuk, bentuk 

merupakan gabungan dari bidang-bidang. Macam dari bentuk antara lain 

bola, balok, kubus, tabung, kerucut, tabung, dll. Unsur rupa yang 

berikutnya adalah tekstur. Tekstur terdiri dari tekstur halus, kasar, licin 

maupun kasap. Kemudian yang terakhir yaitu perpaduan. Perpaduan 

merupakan cara memadukan bidang, bentuk, warna dan tekstur. 

2. Pengertian Gambar Ekspresi 
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Ekspresi merupakan ungkapan perasaan. Rasa senang, sedih, 

terharu, atau takut. Perasaan itu bisa diungkapkan melalui gambar. Dalam 

menggambar ekspresi bebas menggunakan alat apapun, seperti pensil 

warna, pastel, crayon, cat air, dan tinta. Warnanya juga bebas, yang 

penting hasilnya bagus. Sebelum memulai menggambar, rencanakan 

dahulu tema apa yang akan digambar. Dalam menggambar ekspresi tidak 

perlu takut dan tidak perlu salah. 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Tanya Jawab, dan Pemberian Tugas. 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (10 Menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru mengkondisikan kelas agar rapi dan tertib. 

c. Guru memerintahkan ketua kelas untuk mempersiapkan berdoa, 

kemudian guru bersama siswa berdoa. 

d. Guru melakukan presensi. 

e. Guru melakukan apersepsi, yaitu  

1) Menyanyikan lagu “ Pelangi dan Naik Delman”. 

2) Menanyakan kegiatan siswa yang dilakukan saat liburan dan 

menanyakan tempat-tempat yang sering dikunjungi siswa saat 

liburan.  

3) Guru menggiring siswa untuk menentukan tema atas kesepakatan 

bersama.  
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2. Kegiatan Inti (40 Menit) 

Eksplorasi 

     Dalam kegiatan eksplorasi: 

        Guru membimbing memahamkan unsur- unsur seni rupa dan makna 

gambar ekspresi. 

Elaborasi 

     Dalam kegiatan elaborasi: 

a. Guru menunjukkan contoh gambar- gambar ekspresi melalui proyektor. 

b. Guru menjelaskan teknik- teknik menggambar agar hasilnya lebih rapi 

dan bagus. 

c. Guru menjelaskan materi mengenai gambar ekspresi. 

d. Guru memberi kesempatan kepada seluruh siswa untuk menanyakan 

hal-hal yang belum dipahami. 

e. Guru memberikan soal formatif. 

f. Siswa mengerjakan soal yang diberikan. 

g. Guru mengamati dan membimbing siswa dalam mengerjakan soal. 

 Konfirmasi 

            Dalam kegiatan konfirmasi: 

Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum dipahami siswa.  

3. Kegiatan Penutup (20 Menit) 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

a. Antar siswa saling menukar jawaban dengan teman sebangku. 

b. Guru bersama siswa membahas dan mengoreksi soal formatif. 
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c. Guru memberi PR, yaitu memberikan soal remidial bagi yang belum 

tuntas hasil tes formatifnya, dan memberikan pengayaan bagi siswa 

yang telah tuntas hasil belajarnya. 

d. Guru memerintahkan siswa membawa alat menggambar untuk 

pembelajaran pertemuan selanjutnya. 

e. Guru mengakhiri pembelajaran dengan memberikan motivasi kepada 

siswa untuk tetap semangat belajar dan mengucapkan salam. 

H. Sumber dan Alat/ Bahan: 

1. Sumber: KTSP (kurikulum 2006), buku paket Seni Budaya dan 

Keterampilan, halaman 2- 24. 

2. Alat dan bahan; proyektor/ LCD, gambar- gambar ekspresi, crayon, pensil 

warna dan kertas gambar. 

I. Penilaian  

1. Teknik: 

a. Tes tertulis : tes formatif 

b. Lisan  : tanya jawab 

2. Bentuk Instrumen: 

a. Objektif tes 

b. Kunci jawaban 

c. Skor penilaian tes formatif 

 

Skor =  x 100 (skor 0- 100) 
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        Keterangan:  

B = Banyaknya butir soal yang dijawab benar 

N = Banyaknya butir soal 

Tes Formatif 

1. Untuk mewarnai tanah, biasanya kita menggunakan warna? 

a. kuning   

b. cokelat 

c. hijau   

2. Warna biru biasanya kita gunakan untuk mewarnai? 

a. matahari 

b. bunga 

c. laut 

3. Benda yang memiliki tekstur kasar yaitu ... 

a. cermin 

b. kain 

c. batu 

4. Sebelum menggambar ekspresi harus menentukan? 

a. tema 

b. warna 

c. bentuk 

5. Pastel digunakan untuk ... 

a. mematung 
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b. menggaris 

c. mewarnai 

 

  

 Pesucen, 14 April 2012 

Observer   Guru Kelas II 

 

 Istiqomah, S.Pd, SD   Vella Zufrida 

         Mengetahui, 

         Kepala Sekolah 

 

        Suyatno, S.Pd.SD 
        19600705 198201 1 014 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SD Negeri 02 Pesucen 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelas/Semester : II / 2 

Alokasi waktu :  2x 35 menit  (1x pertemuan)  

Pertemuan :   II 

 

A. Standar  Kompetensi: 

Mengekspresikan diri melalui seni rupa. 

B. Kompetensi Dasar: 

Mengekspresikan diri melalui gambar ekspresi. 

C. Indikator: 

Membuat gambar ekspresi berbagai objek imajinatif melalui unsur rupa dan 

perpaduannya dari alam sekitar. 

D. Tujuan Pembelajaran: 

1. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan makna 

gambar ekspresi. 
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2. Setelah memperhatikan contoh gambar ekspresi karya siswa- siswa SD, 

siswa dapat membuat gambar ekspresi dengan berbagai objek dari alam 

sekitar. 

3. Setelah memperhatikan penjelasan guru mengenai teknik- teknik 

menggambar ekspresi, siswa dapat menghasilkan gambar yang lebih rapi. 

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin (Discipline), Tekun ( 

diligence) dan Tanggung jawab 

(responsibility ) 

E. Materi Pokok 

Gambar Ekspresi 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Tanya Jawab, Ekspesi Bebas, dan Pemberian Tugas. 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (10 Menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru mengkondisikan kelas agar rapi dan tertib. 

c. Guru memerintahkan ketua kelas untuk mempersiapkan berdoa,   

kemudian guru bersama siswa berdoa. 

d.  Guru melakukan presensi. 

e. Guru melakukan apersepsi, yaitu menanyakan kembali materi 

pembelajaran sebelumnya tentang makna gambar ekspresi. 

2. Kegiatan Inti (55 Menit) 

Eksplorasi 
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Dalam kegiatan eksplorasi: 

     Guru menjelaskan tentang pewarnaan, dan menunjukkan beberapa 

jenis alat pewarna dan menanyakan kembali tema yang disepakati bersama 

pada pertemuan sebelumnya. 

Elaborasi  

Dalam kegiatan elaborasi:  

Guru mulai menerapkan metode ekspresi bebas: 

a. Menetapkan tema yang telah disepakati bersama yaitu “liburan”   

sebagai tema menggambar ekspresi. 

b. Menyediakan media, yaitu alat menggambar. Kemudian 

mempersilahkan siswa untuk memilih media/ alat  menggambar yang 

diinginkan, ditunjang dengan alat menggambar yang dibawa siswa 

sendiri. 

c. Menentukan jenis kertas yang dipakai untuk menggambar. 

d. Memerintahkan siswa untuk menerapkan teknik- teknik 

menggambar yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

e. Para siswa mulai mengerjakan tugas guru, yaitu menggambar 

ekpsresi tema “liburan”. 

f. Guru mengamati serta membimbing siswa dalam prosesnya 

menggambar. 

 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi: 

a. Guru mengumpulkan hasil karya siswa untuk dievaluasi. 
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b. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum dipahami siswa, 

kemudian     menanyakan kepuasan atas hasil menggambar masing- 

masing siswa. 

c. Guru memberikan penyimpulan tentang materi gambar ekspresi. 

3. Kegiatan Penutup (5 Menit) 

         Guru mengakhiri pembelajaran dengan memberikan motivasi kepada 

siswa untuk tetap semangat belajar dan mengucapkan salam.  

H. Sumber dan Alat/ Bahan: 

1. Sumber: KTSP (kurikulum 2006), buku paket Seni Budaya dan 

Keterampilan, halaman 2- 24. 

2. Alat dan bahan; proyektor/LCD, gambar- gambar ekspresi, crayon, pensil 

warna dan kertas gambar. 

I. Penilaian  

1. Teknik: 

a. Pengamatan : saat proses pembelajaran (menggambar). 

b. Lisan  : tanya jawab 

c.  Praktek : menggambar ekspresi 

2. Bentuk Instrumen: 

a. Lembar pengamatan proses dan produk 

b. Soal tes praktek 

c. Skor penilaian pengamatan : 

 

 

NA=  
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Tes Praktek 

“Buatlah gambar dengan tema “Liburan”, kemudian warnailah sehingga 

gambarmu menjadi lebih bagus! 

 

  

 

 Pesucen,   21 April 2012 

Observer     Guru Kelas II 

 

Istiqomah, S.Pd.SD            Vella Zufrida 

 

                           Mengetahui 

                                        Kepala Sekolah 

 

                                        Suyatno, S.Pd. SD 
                                      19600705 198201 1 014 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SD Negeri 02 Pesucen 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelas/Semester : II / 2 

Alokasi waktu :  2x 35 menit  (1x pertemuan)  

Pertemuan :   III 

 

A. Standar  Kompetensi: 

Mengekspresikan diri melalui seni rupa. 

B. Kompetensi Dasar: 

Menggunakan klise cetak timbul. 

C. Indikator: 

Membuat gambar ekspresi berbagai tema imajinatif dengan unsur-unsur rupa 

dan perpaduannya. 

D. Tujuan Pembelajaran: 

1. Setelah memperhatikan contoh gambar ekspresi cetak timbul dari guru, 

siswa dapat membuat gambar ekspresi cetak timbul dengan berbagai objek 

dari alam sekitar. 
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2. Setelah mendengarkan penjelasan guru mengenai cara dalam membuat 

gambar ekspresi cetak timbul, siswa dapat menghasilkan gambar yang 

lebih variatif. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin (Discipline), Tekun ( 

diligence) dan Tanggung jawab 

(responsibility ) 

E. Materi Pokok 

Gambar Ekspresi 

Gambar bisa dibuat bukan hanya dari pensil, krayon, atau pensil warna. 

Gambar bisa dibuat dari benang, sedotan, daun, atau buah. Sedangkan warna 

gambarnya didapat dari tinta atau cat air. Membuat gambar dari bahan alam 

inilah yang dimaksud dengan gambar ekspresi cetak timbul. Gambar ekspresi 

cetak timbul merupakan proses membuat gambar dengan teknik menera 

menggunakan acuan cetak yang permukaannya berelief. 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Tanya Jawab, Ekspesi Bebas, dan Pemberian Tugas. 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

       Pertemuan I 

1. Kegiatan awal (10 Menit) 

1. Guru mengucapkan salam. 

2. Guru mengkondisikan kelas agar rapi dan tertib. 
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3. Guru memerintahkan ketua kelas untuk mempersiapkan berdoa, kemudian 

guru bersama siswa berdoa. 

4. Guru melakukan presensi. 

5. Guru melakukan apersepsi, yaitu: 

      Guru memerintahkan siswa meneyebutkan alat- alat yang digunakan 

dalam menggambar. 

2. Kegiatan Inti (55 Menit) 

a. Eksplorasi 

        Dalam kegiatan eksplorasi: 

        Guru membimbing memahamkan makna gambar ekspresi cetak timbul. 

b. Elaborasi 

         Dalam kegiatan elaborasi: 

1) Guru menunjukkan contoh gambar ekspresi cetak timbul. 

2) Guru menjelaskan bahwa alat-alat menggambar tidak hanya pensil 

warna, pastel maupun krayon. Guru memperlihatkan alat-alat 

menggambar lain. 

3) Guru menjelaskan cara membuat gambar ekspresi cetak timbul. 

4) Guru menjelaskan teknik-teknik menggambar ekspresi cetak timbul 

agar hasilnya lebih rapi dan bagus. 

5) Guru memberi kesempatan kepada seluruh siswa untuk menanyakan 

hal-hal  yang belum dipahami. 

6) Guru mulai menerapkan metode ekspresi bebas: 
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a) Menyediakan media, yaitu alat menggambar. Kemudian 

mempersilahkan siswa untuk memilih media/alat  menggambar 

yang diinginkan. 

b) Memerintahkan siswa untuk mulai menggambar cetak dan 

menerapkan teknik-teknik menggambar yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. 

c) Para siswa mulai mengerjakan tugas guru, yaitu menggambar 

ekspresi  cetak timbul. 

d) Guru mengamati serta membimbing siswa dalam prosesnya 

menggambar. 

c. Konfirmasi 

     Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum dipahami siswa.  

2) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  serta penyimpulan. 

3. Kegiatan Penutup (5 Menit) 

            Dalam kegiatan penutup: 

Guru mengakhiri pembelajaran dengan memberikan motivasi kepada 

siswa untuk tetap semangat belajar dan mengucapkan salam. 

H. Sumber dan Alat/ Bahan: 

1. Sumber: KTSP (kurikulum 2006), buku paket Seni Budaya dan 

Keterampilan, halaman 34-40. 



99 
 

 

2. Alat dan bahan: gamabar- gambar ekspresi cetak timbul, tinta, cat warna, 

alat pencetak (dedaunan dan buah- buahan) dan kertas gambar. 

I. Penilaian  

1. Teknik: 

1. Pengamatan : saat proses pembelajaran (menggambar). 

2. Lisan : tanya jawab 

3. Tes praktek : menggambar ekspresi cetak timbul 

2. Bentuk Instrumen: 

a. Lembar pengamatan 

b. Soal tes praktek 

c. Kunci jawaban 

d. Skor penilaian 

Skor penilaian pengamatan : 

NA=  
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Tes Praktek 

“Buatlah gambar cetak dengan alat- alat yang tersedia dan warna-warna yang 

sesuai! 

 Pesucen, 28 April 2012 

 Observer         Guru Kelas II 

 

 Istiqomah, S.Pd.SD            Vella Zufrida 

                

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

                                                     Suyatno, S.Pd. SD          
   19600705 198201 1 014 
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LAMPIRAN 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS II 

 

Sekolah  : SD Negeri 02 Pesucen 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelas/Semester : II / 2 

Alokasi waktu :  2x 35 menit  (1x pertemuan) 

Pertemuan :   I  

 

A. Standar  Kompetensi: 

Mengekspresikan diri melalui seni rupa. 

B. Kompetensi Dasar: 

Mengekspresikan diri melalui teknik cetak timbul. 

C. Indikator: 

Membuat karya gambar cetak ekspresi dengan berbagai cetakan dari bahan 

alam. 

D. Tujuan Pembelajaran: 

1. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan makna 

gambar ekspresi teknik cetak timbul. 
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2. Setelah guru memberikan rangsangan daya cipta klasikal, siswa mampu 

menyebutkan bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat gambar 

cetak. 

 

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin (Discipline), Tekun 

(diligence) dan Tanggung jawab (responsibility ) 

E. Materi Pokok 

Gambar Ekspresi 

Gambar ekspresi cetak timbul atau cetak tinggi merupakan proses 

membuat gambar dengan teknik menera menggunkan acuan cetak yang 

permukaannya berelief. Karena puncak reliefnya mengenai bahan pewarna, 

terbentuklah gambar yang dikehendaki seperti cap atau stempel yang 

digunakan dikantor. Bahan yang digunakan untuk mencetak sebaiknya dari 

bahan yang sedikit mengandung air, contohnya umbi-umbian maupun sayuran 

seperti wortel dan kentang. Untuk menghasilkan gambar ekspresi cetak timbul 

yang baik, permukaan bahan pencetak harus rata. 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Tanya Jawab, Ekspresi Bebas, dan Pemberian Tugas. 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (10 Menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru mengkondisikan kelas agar rapi dan tertib. 
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c. Guru memerintahkan ketua kelas untuk mempersiapkan berdoa, 

kemudian guru bersama siswa berdoa. 

d. Guru melakukan presensi. 

e. Guru melakukan apersepsi, yaitu  

1) Menanyakan kegemaran masing- masing siswa. 

2) Menanyakan benda yang paling disukai.  

Dari pertanyaan pada apersepsi akan menggiring siswa dalam 

menentukan tema yang disepakati dalam menggambar ekspresi cetak 

timbul.  

2. Kegiatan Inti (45 Menit) 

a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi: 

Guru membimbing memahamkan unsur- unsur seni rupa dan 

makna gambar ekspresi cetak timbul. 

b. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi: 

1) Guru menunjukkan contoh gambar ekspresi cetak timbul. 

2) Guru menjelaskan alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk 

menggambar ekspresi cetak timbul. 

3) Guru memantapkan kembali kegiatan pada apersesi yaitu 

menanyakan benda kesukaan serta kegemaran siswa untuk 

menentukan tema menggambar ekspresi cetak timbul pertemuan 

selanjutnya. 
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4) Guru menjelaskan pengertian dan cara menggambar ekspresi cetak 

timbul. 

5) Guru memberikan tes formatif. 

6) Guru membimbing dan mengamati siswa dalam mengerjakan tes 

formatif yang diberikan 

c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi:  

Guru memberi kesempatan kepada seluruh siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 

3. Kegiatan Penutup (15 Menit) 

Dalam kegiatan penutup: 

a. Guru bersama siswa membahas dan mengoreksi bersama tes formatif. 

b. Guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

c. Guru memerintahkan siswa untuk membawa alat- alat dan bahan yang 

dibutuhkan dalam menggambar ekspresi cetak timbul pada pertemuan 

selanjutnya. 

d. Guru mengakhiri pembelajaran dengan memberikan motivasi kepada 

siswa untuk tetap semangat belajar. 

e. Guru mengucapkan salam 

H. Sumber dan Alat/ Bahan: 

1. Sumber: KTSP (kurikulum 2006), buku paket Seni Budaya dan 

Keterampilan, halaman 34- 52. 
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2. Alat dan bahan; gambar-gambar ekspresi cetak timbul, alat pencetak ( 

pelepah pisang, kentang, daun, wortel, belimbing), krayon, pensil warna 

dan kertas gambar. 

I. Penilaian  

1. Teknik: 

a. Tes tertulis : tes formatif 

b. Pengamatan : saat proses pembelajaran (menggambar) 

c. Lisan  : tanya jawab 

2. Bentuk Instrumen: 

a. Objektif tes 

b. Lembar pengamatan 

c. Kunci jawaban 

 

Skor penilaian tes formatif: 

Skor =  x 100 (skor 0- 100) 

Keterangan:  

B = Banyaknya butir soal yang dijawab benar 

N = Banyaknya butir soal 

Tes Formatif 

1. Bahan yang baik untuk dijadikan alat cetak adalah ... 

a. nanas   



106 
 

 

b. semangka 

c. kentang 

2.  Untuk menghasilkan gambar cetak yang baik, permukaan cetakan harus ... 

a. bergelombang 

b. rata 

c. runcing 

3. Untuk menghasilkan gambar cetak yang berserat, bahan yang kita pakai 

adalah ... 

a. batang pisang 

b. wortel 

c. pepaya 

4. Salah satu cetakan yang dipakai untuk membuat kereta di bawah ini adalah ... 

 

 

a. Segi empat 

b. setengah lingkaran 

c. segi tiga 

5. Gambar pesawat berikut ini dibuat dari cetakan berbentuk ... 

 

 

 

a. persegi empat dan lingkaran 

b. lingkaran dan segitiga 
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c. persegi empat dan segitiga   

  

 Pesucen, 5 Mei 2012 

         Observer         Guru Kelas II 

 

 Istiqomah, S.Pd.SD            Vella Zufrida 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

Suyatno, S.Pd. SD 
        19600705 198201 1 014 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS II 

 

Sekolah  : SD Negeri 02 Pesucen 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelas/Semester : II / 2 

Alokasi waktu :  2x 35 menit  (1x pertemuan)  

Pertemuan :   II 

 

A. Standar  Kompetensi: 

Mengekspresikan diri melalui seni rupa. 

B. Kompetensi Dasar: 

Mengekspresikan diri melalui teknik cetak timbul. 

C. Indikator: 

Membuat karya gambar cetak ekspresi dengan berbagai cetakan dari bahan 

alam. 

D. Tujuan Pembelajaran: 

1. Setelah guru memberikan rangsangan daya cipta klasikal, siswa merespon 

dengan memunculkan berbagai usulan tema secara lisan. 

2. Setelah memperhatikan contoh gambar ekspresi cetak timbul dari guru, 

siswa dapat membuat gambar ekspresi cetak timbul dengan berbagai objek 

dari alam sekitar sesuai tema yang disepakati. 
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3. Setelah memperhatikan penjelasan guru mengenai cara menggambar 

ekspresi cetak timbul, siswa dapat membuat gambar yang lebih variatif. 

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline), Tekun (diligence) 

dan Tanggung jawab (responsibility ) 

E. Materi Pokok 

Gambar Ekspresi 

F. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Tanya Jawab, Ekspesi Bebas, dan Pemberian Tugas. 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan awal (10 Menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru mengkondisikan kelas agar rapi dan tertib. 

c. Guru memerintahkan ketua kelas untuk mempersiapkan berdoa, 

kemudian guru bersama siswa berdoa. 

d.  Guru melakukan presensi. 

e. Guru melakukan apersepsi, yaitu menanyakan kembali materi 

pembelajaran sebelumnya tentang makna gambar ekspresi cetak timbul 

serta mengingatkan kembali tema yang telah disepakati sebelumnya. 

2. Kegiatan Inti (55 Menit) 

a.  Eksplorasi  :  

Guru menjelaskan kembali cara menggambar ekspresi cetak timbul. 

b. Elaborasi  

Dalam kegiatan elaborasi: 
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1) Guru memberi kebebasan pada siswa untuk memulai mencetak atau 

menggambar ekspresi cetak timbul, sesuai dengan tema yaitu 

“Benda kesayanganku”. 

2) Guru memberi kebebasan siswa untuk menentukan jenis pewarna 

yang dinginkan. 

3) Guru mengamati dan membimbing siswa dalam proses membuat 

gambar ekspresi cetak timbul. 

c. Konfirmasi  

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum dipahami siswa, 

kemudian    menanyakan kepuasan atas hasil menggambar masing- 

masing siswa. 

2) Guru memberikan penyimpulan tentang materi gambar ekspresi cetak 

timbul. 

3. Kegiatan Penutup (5 Menit) 

Dalam kegiatan penutup: 

Guru mengakhiri pembelajaran dengan memberikan motivasi kepada 

siswa untuk tetap semangat belajar dan mengucapkan salam. 

H. Sumber dan Alat/ Bahan: 

1. Sumber: KTSP (kurikulum 2006), buku paket Seni Budaya dan 

Keterampilan, halaman 41- 51 
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2. Alat dan bahan; gambar- gambar ekspresi cetak timbul, alat pencetak dari 

umbi- umbian, sayuran ( kentang,wortel), krayon, pensil warna dan kertas 

gambar. 

I. Penilaian  

1. Teknik: 

a. Pengamatan  : saat proses pembelajaran (menggambar) 

b. Lisan  : tanya jawab 

c. Tes paraktek : menggambar ekspresi 

2.Bentuk Instrumen: 

1) Soal tes praktek 

2) Lembar pengamatan proses 

3) Skor penilaian pengamatan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA=  
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Tes Praktek 

“Buatlah gambar dengan tema “Benda Kesukaanku”, dengan menggunakan alat 

cetakan yang kalian bawa!   

 Pesucen, 12 Mei 2012 

         Observer         Guru Kelas II 

 

 Istiomah, S.Pd.SD            Vella Zufrida         

           Mengetahui 

                                                     Kepala Sekolah 

 

                                                   Suyatno, S.Pd.SD 
                                                   19600705 198201 1 014 
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Lampiran 6 

Soal Tertulis Siklus I 

1. Untuk mewarnai tanah, biasanya kita menggunakan warna? 

a. kuning   

b. cokelat 

c. hijau   

2. Warna biru biasanya kita gunakan untuk mewarnai? 

a. matahari 

b. bunga 

c. laut 

3. Benda yang memiliki tekstur kasar yaitu ... 

a. cermin 

b. kain 

c. batu 

4. Sebelum menggambar ekspresi harus menentukan? 

a. tema 

b. warna 

c. bentuk 

5. Pastel digunakan untuk ... 

a. mematung 

b. menggaris 

c. mewarnai 
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Lampiran 7  

Soal Tertulis Siklus II 

1. Bahan yang baik untuk dijadikan alat cetak adalah ... 

a. nanas 

b. semangka 

c. kentang 

2.  Untuk menghasilkan gambar cetak yang baik, permukaan cetakan harus ... 

a. bergelombang 

b. rata 

c. runcing 

3. Untuk menghasilkan gambar cetak yang berserat, bahan yang kita pakai adalah 

... 

a. batang pisang 

b. wortel 

c. pepaya 

4. Salah satu cetakan yang dipakai untuk membuat kereta di bawah ini adalah ... 

 

 

a. Segi empat 

b. setengah lingkaran 

c. segi tiga 

 



115 
 

 

 

5.Gambar pesawat berikut ini dibuat dari cetakan berbentuk ... 

 

 

 

a. persegi empat dan lingkaran 

b. lingkaran dan segitiga 

c. persegi empat dan segitiga 
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Lampiran 8 

KISI-KISI SOAL TES TERTULIS SBK 

Satuan  Pendidikan : SD       

Kelas/Semester    : II/ 2 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan    

Materi Pokok   :Gambar Ekspresi 

Standar Kompetensi: Mengekspresikan diri melalui seni rupa. 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator soal Jenis  

Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor Soal 

 
  Mengekspresikan 
diri melalui 
gambar ekspresi. 

  Mengekspresikan 
diri melalui 
teknik cetak 
timbul 

 
• Diketahui unsur- usur rupa 

dan perpaduannya dari alam 
sekitar. 
 
 
 
 
 

 
• Diketahui berbagai cetakan 

dari bahan alam. 
 

           
Pilihan 
Ganda 

 
     

 
 
 
 

      
Pilihan  
Ganda 

 
 
 

 

C1 
 

C2 
 

                
 
 
 
 
 
C1 
 C2 

 
 
 
 
 
 

4 dan 5 
 

1, 2 dan 3 
 
 
 

                      
 
 
 
1 
 2, 3, 4 dan 5 
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Lampiran 9  

 

Kunci Jawaban Tes Tertulis I dan II 

Tertulis I 

1. B 

2. C 

3. C 

4. A 

5. C 

 

Tertulis II 

1. C 

2. B 

3. A 

4. A 

5. C 
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LAMPIRAN 10 

                          Hasil Tes Tertulis Siklus I Pertemuan I 

No Nama Nilai 

       1 CIKA IFANA M 100 

2 MAHSUS BIL IZZI 60 

3 NOVAL ARIYANSAH 60 

4 WAHYU ALDI R 100 

5 AHMAD MUSANUL U 60 

6 AISYAH AMALIA S. 100 

7 DIAN WULAN SARI 80 

8 FARIQ ALMARENO 80 

9 IIN REVINDA SARI 100 

10 LAELATUL AZKIYAH 100 

11 M. FIKRI HAIKAL 100 

12 M. VESYA GYMNASTIAR 100 

13 NABILA ZAHRA M. 100 

14 NURUL INAYAH 80 

15 RINA YUNIATI 100 

16 RISTA WIGUSNA 80 

17 ZIDNI ILMAN 40 

18 AMANDA DIKA A. 100 

19 ARYANTI NOVITA SARI 100 
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20 BIMAS NUGROHO 80 

21 DINDA PUTRI SEFRIANI 100 

22 EKA NAFI’ATUL A. 80 

23 LULU HABIBA A. 60 

24 MARSYA AGUSTIN 80 

25 MUHAIMIN NUR AZIZ 80 

26 PUTRI YUNITA SARI 80 

27 RISMA RAMADANI P. 100 

28 ROMI TRIYANTO 100 

Jumlah 28 2400 

Rata- rata (×= ) =  = 85,7 

Keterangan:  

: jumlah semua nilai siswa 

 : jumlah siswa 

 

  Pesucen, 14 April 2012 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah     Peneliti 
 
 
 
Suyatno, S.Pd.SD     Vella Zufrida 
NIP 19600705 198201 1 014    1402408278 
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LAMPIRAN 11 

             Hasil Tes Tertulis Siklus II Pertemuan I 

No Nama Nilai 

       1 CIKA IFANA M 100 

2 MAHSUS BIL IZZI 100 

3 NOVAL ARIYANSAH 80 

4 WAHYU ALDI R 100 

5 AHMAD MUSANUL U 80 

6 AISYAH AMALIA S. 100 

7 DIAN WULAN SARI 80 

8 FARIQ ALMARENO 60 

9 IIN REVINDA SARI 80 

10 LAELATUL AZKIYAH 80 

11 M. FIKRI HAIKAL 100 

12 M. VESYA GYMNASTIAR 80 

13 NABILA ZAHRA M. 100 

14 NURUL INAYAH 100 

15 RINA YUNIATI 100 

16 RISTA WIGUSNA 80 

17 ZIDNI ILMAN 80 

18 AMANDA DIKA A. 80 

19 ARYANTI NOVITA SARI 100 
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20 BIMAS NUGROHO 100 

21 DINDA PUTRI SEFRIANI 80 

22 EKA NAFI’ATUL A. 100 

23 LULU HABIBA A. 100 

24 MARSYA AGUSTIN 100 

25 MUHAIMIN NUR AZIZ 80 

26 PUTRI YUNITA SARI 100 

27 RISMA RAMADANI P. 60 

28 ROMI TRIYANTO 100 

Jumlah 28 2500 

Rata- rata (×= ) =  = 89,2 

Keterangan:  

: jumlah semua nilai siswa 

 : jumlah siswa 

 

 

Pesucen, 5 Mei 2012 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah     Peneliti 
 
 
 
Suyatno, S.Pd.SD     Vella Zufrida 
NIP 19600705 198201 1 014    1402408278 
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LAMPIRAN 12 

 

DESKRIPTOR LEMBAR PENGAMATAN PROSES KEGIATAN MENGGAMBAR 

No Indikator 
Komponen Proses Deskripsi Level Kriteria 

1 Kelancaran 
penuangan ide 

Kondisi siswa pada waktu 
membuat karya gambar 
yaitu adanya 
keseimbangan antara ide 
yang ada dalam diri siswa 
dengan keterampilan 
untuk memvisualisasikan 
ide tersebut. 

Baik • Cepat dalam menuangkan ide 
• Tepat dalam mengggunakan media sesuai dengan 

ide 
• Cepat dalam membuat unsur- unsur karya seni 

gambar sesuai dengan media 
Cukup • Cukup cepat dalam menuangkan ide 

• Cukup cepat dalam mengunakan media sesuai 
dengan ide 

• Cukup cepat dalam membuat unsur- unsur karya 
seni gambar sesuai dengan media 

Kurang • Lambat dalam menemukan ide 
• Kurang tepat dalam menggunakan media sesuai 

dengan ide 
• Lambat dalam membuat unsur- unsur karya seni 

gambar sesuai dengan media 
2 Keberanian 

menggunakan 
media 

Kemampuan 
menggunakan media (alat 
dan bahan) dengan 
menggunakan teknik 

Baik • Cepat dalam memilih media yang akan digunakan 
untuk menggambar 

• Tepat dalam menggunakan variasi media 
• Penggunaan media sesuai dengan karakteristiknya 
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konvensional atau teknik 
bebas dalam menggambar 

Cukup • Cukup cepat dalam memilih media yang akan 
digunakan untuk melukis 

• Cukup tepat dalam menggunakan variasi media 
• Penggunaan media cukup sesuai dengan 

karakteristiknya 
Kurang • Lambat dalam memilih media yang akan digunakan 

untuk menggambar 
• Kurang tepat dalam menggunakan variasi media 
• Penggunaan media kurang sesuai dengan 

karakteristiknya 
3 Keberanian 

menggunakan 
unsur- unsur 
bentuk 

Kemampuan 
menggunakan titik, garis, 
bidang, dan warna untuk 
menghasilkan bentuk 
yang orisinil dan khas 

Baik • Variasi unsur- unsur (garis, bidang) mendukung 
pertimbangan estetik 

• Penggunaan warna mendekati warna sebenarnya 
• Berani dalam menggabungkan unsur- unsur bentuk 

dan warna pada karya gambar 
Cukup • Variasi unsur- unsur (garis, bidang) cukup 

mendukung pertimbangan estetik 
• Penggunaan warna cukup mendekati warna 

sebenarnya 
• Cukup berani dalam menggabungkan unsur- unsur 

bentuk dan warna pada karya gambar 
Kurang • Variasi unsur- unsur (garis, bidang) sedikit 

mendukung pertimbangan estetik 
• Penggunaan warna tidak mendekati warna 

sebenarnya 
• Kurang berani dalam menggabungkan unsur- unsur 

bentuk dan warna pada karya gambar 
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4 Pemanfaatan waktu Penggunaan waktu 

sebaik- baiknya dilakukan 
untuk membuat karya 
gambar 

Baik • Menyelesaikan karya gambar dengan tepat waktu 
• Memperlihatkan hasil karya gambar yang tuntas 

Cukup • Menyelesaikan karya gambar dengan cukup tepat 
waktu 

• Memperlihatkan hasil karya gambar yang cukup 
tuntas 

Kurang • Menyelesaikan karya gambar dengan kurang tepat 
waktu 

• Memperlihatkan hasil karya gambar yang kurang  
tuntas 

5 Ketekunan  Kondisi peserta didik 
untuk mengerjakan tugas 
membuat karya gambar 
dengan sungguh- sungguh

Baik • Serius dalam membuat karya gambar 
• Perhatian terhadap karya gambar terfokus

Cukup • Cukup Serius dalam membuat karya gambar 
• Perhatian terhadap karya gambar cukup terfokus 

Kurang • Tidak serius dalam membuat karya gambar 
• Perhatian terhadap karya gambar kurang terfokus

Sumber: Hartini, 2009
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LAMPIRAN 13 

CONTOH LEMBAR PENGAMATAN PROSES 

Petunjuk bagi penilai! 

Berilah skor pada aspek-aspek pengamatan dengan cara mencontreng (√) pada kolom skor (1, 2, 3) dengan kriteria sebagai berikut: 
1: kurang, 2: cukup, 3: baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek Yang Dinilai

Jumlah 
Skor 

Nilai 
(N) 

Kelancaran 
Penuangan Ide 

Keberanian 
Menggunakan 

Media 

Keberanian 
Menggunakan 
Unsur-unsur 

Bentuk 

Pemanfaatan 
Waktu Ketekunan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   

10                   
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LAMPIRAN 14 
LEMBAR PENGAMATAN PROSES KEGIATAN MENGGAMBAR 

SIKLUS I 

PERTEMUAN II 

 

Petunjuk bagi penilai 

Berilah skor pada aspek-aspek pengamatan dengan cara mencontreng (√) pada kolom skor (1, 2, 3) dengan kriteria sebagai berikut: 
1: kurang, 2: cukup, 3: baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek yang diamati 

Jumlah 
skor 

Nilai 
(N) 

Kelancaran 
penuangan 

ide 

Keberanian 
menggunakan 

media 

Keberanian 
menggunakan 
unsur- unsur 

bentuk 

Pemanfaatan 
waktu Ketekunan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 CIKA IFANA MURSIH  √    √  √   √    √ 12 80 
2 MAHSUS BIL IZZI √    √  √   √   √    40 
3 NOVAL ARIYANSAH  √   √  √    √   √  9 60 
4 WAHYU ALDI ROZAKI - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5 AHMAD MUSANUL 

ULA 
 √    √ √   √   √   8 53 

6 AISYAH AMALIA 
SALSABILA 

  √   √ √     √   √ 13 87 

7 DIAN WULAN SARI   √  √   √    √   √ 12 80 
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8 FARIQ ALMARENO  √   √  √   √   √   7 47 
9 IIN REVINDA SARI   √  √   √    √   √ 13 87 
k10 LAELATUL AZKIYAH  √   √   √    √   √ 12 80 
11 M. FIKRI HAIKAL   √   √   √ √   √   11 73 
12 M. VESYA 

GYMNASTIAR 
  √   √  √   √   √  12 80 

13 NABILA ZAHRA 
MAHAPUTRI 

  √  √   √   √    √ 13 87 

14 NURUL INAYAH   √   √  √   √   √  12 80 
15 RINA YUNIATI   √   √  √   √    √ 13 87 
16 RISTA WIGUSNA   √   √ √    √   √  11 73 
17 ZIDNI ILMAN   √   √  √   √   √  12 80 
18 AMANDA DIKA 

AWALIYAH 
 √    √ √     √   √ 12 80 

19 ARYANTI NOVITA SARI   √   √ √   √   √   9 60 
20 BIMAS NUGROHO   √   √  √    √   √ 13 87 
21 DINDA PUTRI SEFRIANI   √   √  √   √   √  12 80 
22 EKA NAFI’ATUL 

AMALIA 
  √   √  √  √     √ 13 87 

23 LULU HABIBA 
AGUSTINA 

  √   √  √    √   √ 14 93 

24 MARSYA AGUSTIN  √    √  √    √   √ 13 87 
25 MUHAIMIN NUR AZIZ - - - - - - - - - - - - - - - - - 
26 PUTRI YUNITA SARI  √   √  √   √   √   7 47 
27 RISMA RAMADANI P. √     √  √    √   √ 12 80 
28 ROMI TRIYANTO √   √   √   √   √   6 40 

JUMLAH TOTAL  1914 
 



128 
 

 

 
 
 
Rumus : N =   

                                   
N= = 100             

 
Pesucen, 21 April 2012 

 
Observer               Peneliti 

 

Istiqomah, S.Pd.SD             Vella Zufrida 

          
        Mengetahui, 
        Kepala Sekolah 
 
 

        Suyatno, S.Pd.SD 
        19600705 198201 1 014 
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LEMBAR PENGAMATAN PROSES KEGIATAN MENGGAMBAR 

SIKLUS I 

PERTEMUAN III 

 

Petunjuk bagi penilai 

Berilah skor pada aspek-aspek pengamatan dengan cara mencontreng (√) pada kolom skor (1, 2, 3) dengan kriteria sebagai berikut: 
1: kurang, 2: cukup, 3: baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek yang diamati 

Jumlah 
skor Nilai

Kelancaran 
penuangan 

ide 

Keberanian 
menggunakan 

media 

Keberanian 
menggunakan 
unsur- unsur 

bentuk 

Pemanfaatan 
waktu Ketekunan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 CIKA IFANA MURSIH   √   √ √     √   √ 13 87 
2 MAHSUS BIL IZZI   √   √   √  √   √  13 87 
3 NOVAL ARIYANSAH √    √  √   √   √   6 40 
4 WAHYU ALDI ROZAKI   √   √  √   √   √  12 80 
5 AHMAD MUSANUL ULA  √   √  √   √   √   7 47 
6 AISYAH AMALIA 

SALSABILA 
 √   √   √    √   √ 12 80 

7 DIAN WULAN SARI √     √  √    √   √ 12 80 
8 FARIQ ALMARENO √    √  √    √   √  8 53 
9 IIN REVINDA SARI   √  √   √    √   √ 13 87 
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10 LAELATUL AZKIYAH   √  √  √     √   √ 12 80 
11 M. FIKRI HAIKAL   √   √   √  √   √  13 87 
12 M. VESYA 

GYMNASTIAR 
 √   √  √   √   √   7 47 

13 NABILA ZAHRA 
MAHAPUTRI 

  √   √ √     √   √ 13 87 

14 NURUL INAYAH √   √   √    √   √  7 47 
15 RINA YUNIATI  √   √   √    √   √ 12 80 
16 RISTA WIGUSNA   √  √   √    √   √ 13 87 
17 ZIDNI ILMAN   √   √  √   √   √  11 73 
18 AMANDA DIKA 

AWALIYAH 
√     √  √    √   √ 12 80 

19 ARYANTI NOVITA SARI   √  √   √    √   √ 13 87 
20 BIMAS NUGROHO   √  √   √    √  √  12 80 
21 DINDA PUTRI SEFRIANI   √  √   √    √   √ 13 87 
22 EKA NAFI’ATUL 

AMALIA 
 √   √   √    √   √ 12 80 

23 LULU HABIBA 
AGUSTINA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

24 MARSYA AGUSTIN   √  √   √    √   √ 13 87 
25 MUHAIMIN NUR AZIZ   √  √   √   √   √  12 80 
26 PUTRI YUNITA SARI √   √   √   √    √  6 40 
27 RISMA RAMADANI P.  √   √   √    √   √ 12 80 
28 ROMI TRIYANTO   √   √  √   √   √  12 80 

JUMLAH TOTAL  2012 
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Rumus : N =   

 
N= = 100                       

                 
 
Pesucen, 28 April 2012 

 
Observer               Peneliti 

 

Istiqomah, S.Pd.SD             Vella Zufrida 

          
        Mengetahui, 
        Kepala Sekolah 
 
 

        Suyatno, S.Pd.SD 
        19600705 198201 1 014 
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LAMPIRAN 15 

 LEMBAR PENGAMATAN PROSES KEGIATAN MENGGAMBAR 

SIKLUS II 

PERTEMUAN II 

 

Petunjuk bagi penilai 

Berilah skor pada aspek-aspek pengamatan dengan cara mencontreng (√) pada kolom skor (1, 2, 3) dengan kriteria sebagai berikut: 
1: kurang, 2: cukup, 3: baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek yang diamati 

Jumlah 
skor 

Nilai 
(N) 

Kelancaran 
penuangan 

ide 

Keberanian 
menggunakan 

media 

Keberanian 
menggunakan 
unsur- unsur 

bentuk 

Pemanfaatan 
waktu Ketekunan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 CIKA IFANA MURSIH  √    √  √    √   √ 13 87 
2 MAHSUS BIL IZZI   √  √   √   √    √ 12 80 
3 NOVAL ARIYANSAH   √   √  √   √   √  12 80 
4 WAHYU ALDI ROZAKI   √   √   √  √   √  13 87 
5 AHMAD MUSANUL ULA   √             12 80 
6 AISYAH AMALIA 

SALSABILA 
 √   √   √  √     √ 12 80 

7 DIAN WULAN SARI √   √   √     √   √ 9 60 
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8 FARIQ ALMARENO   √   √  √   √   √  12 80 
9 IIN REVINDA SARI  √    √  √    √   √ 13 87 
10 LAELATUL AZKIYAH   √   √  √    √   √ 14 93 
11 M. FIKRI HAIKAL   √  √   √   √   √  11 73 
12 M. VESYA 

GYMNASTIAR 
 √    √   √ √   √   10 67 

13 NABILA ZAHRA 
MAHAPUTRI 

 √    √  √    √   √ 13 87 

14 NURUL INAYAH  √    √  √    √   √ 13 87 
15 RINA YUNIATI   √  √   √   √   √  11 73 
16 RISTA WIGUSNA   √  √   √    √   √ 13 87 
17 ZIDNI ILMAN   √   √  √   √   √  12 80 
18 AMANDA DIKA 

AWALIYAH 
  √  √   √    √   √ 13 87 

19 ARYANTI NOVITA SARI   √  √   √    √   √ 13 87 
20 BIMAS NUGROHO   √   √   √  √   √  13 87 
21 DINDA PUTRI SEFRIANI  √   √   √    √   √ 12 80 
22 EKA NAFI’ATUL 

AMALIA 
 √    √  √    √   √ 13 87 

23 LULU HABIBA 
AGUSTINA 

 √   √   √    √   √ 13 87 

24 MARSYA AGUSTIN  √    √  √    √   √ 13 87 
25 MUHAIMIN NUR AZIZ  √    √  √   √   √  12 80 
26 PUTRI YUNITA SARI √   √   √     √   √ 9 60 
27 RISMA RAMADANI P.  √   √   √    √   √ 12 80 
28 ROMI TRIYANTO   √  √   √  √   √   9 60 

JUMLAH TOTAL  2250 
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Rumus : N =   

 
N=    = 100               

                
 
Pesucen, 12 Mei 2012 

 
Observer               Peneliti 

 

Istiqomah, S.Pd.SD             Vella Zufrida 

          
        Mengetahui, 
        Kepala Sekolah 
 
 

        Suyatno, S.Pd.SD 
        19600705 198201 1 014 
 
 



135 
 

 

LAMPIRAN 16 

 

DESKRIPTOR LEMBAR PENILAIAN PRODUK MENGGAMBAR 

No Indikator 
Komponen Produk Deskripsi Level Kriteria 

1 Kreativitas Keaslian bentuk 
(kemampuan 
menciptakan bentuk- 
bentuk baru) 

Baik • Jarang melakukan pengulangan bentuk 
• Memperlihatkan kemampuan yang tinggi dalam 

memodifikasi objek 
• Warna yang digunakan bervariasi 
• Memperlihatkan kemampuan yang tinggi dalam 

menciptakan bentuk- bentuk baru 
• Mengandung konsep cerita yang banyak 

Cukup • Cukup sering melakukan pengulangan bentuk 
• Memperlihatkan kemampuan yang cukup tinggi 

dalam memodifikasi objek 
• Warna yang digunakan cukup bervariasi 
• Memperlihatkan kemampuan yang cukup tinggi 

dalam menciptakan bentuk- bentuk baru 
• Mengandung konsep cerita yang cukup banyak 

Kurang • Sering melakukan pengulangan bentuk 
• Memperlihatkan kemampuan yang kurang dalam 

memodifikasi objek 
• Warna yang digunakan kurang bervariasi 
• Memperlihatkan kemampuan yang kurang dalam 
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menciptakan bentuk- bentuk baru 
• Mengandung konsep cerita yang kurang banyak 

2 Ekspresi  Kejelasan dalam 
mengungkapkan isi/ 
tema/ konsep gambar 

Baik • Jelas dalam mengungkapkan gambar sesuai tema 
yang diberikan 

• Tegas dalam mengungkapkan garis dan warna 
• Berani dalam mengorganisasikan unsur- unsur karya 

seni gambar 
Cukup • Jelas dalam mengungkapkan gambar sesuai tema 

yang diberikan 
• Tegas dalam mengungkapkan garis dan warna 
• Berani dalam mengorganisasikan unsur- unsur karya 

seni gambar 
Kurang • Kurang  jelas dalam mengungkapkan gambar sesuai 

tema yang diberikan 
• Kurang  tegas/ spontan dalam mengungkapkan garis 

dan warna 
• Kurang berani dalam mengorganisasikan unsur- 

unsur karya seni gambar 
3 Teknik  Kemampuan 

menggunakan alat dan 
bahan sesuai dengan 
karakteristiknya serta 
kebersihan karya yang 
dihasilkan 

Baik • Alat dan bahan yang digunakan sesuai 
karakteristiknya 

• Teliti dalam penyelesaian karya 
• Karya yang dihasilkan bersih

Cukup • Alat dan bahan yang digunakan cukup sesuai 
karakteristiknya 

• Cukup eliti dalam penyelesaian karya 
• Karya yang dihasilkan cukup bersih 

Kurang • Alat dan bahan yang digunakan kurang sesuai 
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karakteristiknya 
• Kurang teliti dalam penyelesaian karya 
• Karya yang dihasilkan kurang bersih

Sumber: Hartini, 2009. 
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LAMPIRAN 17 

 

CONTOH LEMBAR PENILAIAN PRODUK MENGGAMBAR 

Petunjuk bagi penilai! 

Berilah skor pada aspek-aspek penilaian produk dengan cara mencontreng (√) pada kolom skor (1, 2, 3) dengan kriteria sebagai 
berikut: 1: kurang, 2: cukup, 3: baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek yang dinilai 
Jumlah 

skor Nilai (N) Kreativitas  Ekspresi  Teknik  
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
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LAMPIRAN 18 

LEMBAR PENILAIAN PRODUK MENGGAMBAR 

SIKLUS I 

PERTEMUAN II 

 

Petunjuk bagi penilai 

Berilah skor pada aspek-aspek penilaian produk dengan cara mencontreng (√) pada kolom skor (1, 2, 3) dengan kriteria sebagai 
berikut: 1: kurang, 2: cukup, 3: baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek yang dinilai 
Jumlah 

skor Nilai (N) Kreativitas  Ekspresi  Teknik  
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 CIKA IFANA MURSIH  √    √ √   6 67 
2 MAHSUS BIL IZZI  √  √   √   4 44 
3 NOVAL ARIYANSAH  √    √  √  7 78 
4 WAHYU ALDI ROZAKI - - - - - - - - - - - 
5 AHMAD MUSANUL ULA √    √  √   4 44 
6 AISYAH AMALIA SALSABILA   √   √ √   7 78 
7 DIAN WULAN SARI   √   √  √  7 78 
8 FARIQ ALMARENO √   √   √   3 33 
9 IIN REVINDA SARI   √   √  √  8 89 
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10 LAELATUL AZKIYAH   √  √   √  7 78 
11 M. FIKRI HAIKAL  √    √  √  7 78 
12 M. VESYA GYMNASTIAR   √   √  √  8 89 
13 NABILA ZAHRA MAHAPUTRI   √   √  √  8 89 
14 NURUL INAYAH   √   √  √  8 89 
15 RINA YUNIATI  √    √  √  8 89 
16 RISTA WIGUSNA   √   √ √   7 78 
17 ZIDNI ILMAN  √    √   √ 8 89 
18 AMANDA DIKA AWALIYAH   √   √ √   8 89 
19 ARYANTI NOVITA SARI  √    √  √  7 78 
20 BIMAS NUGROHO  √    √  √  7 78 
21 DINDA PUTRI SEFRIANI   √   √ √   7 78 
22 EKA NAFI’ATUL AMALIA   √   √  √  8 89 
23 LULU HABIBA AGUSTINA   √   √  √  8 89 
24 MARSYA AGUSTIN  √    √   √ 8 89 
25 MUHAIMIN NUR AZIZ - - - - - - - - - - - 
26 PUTRI YUNITA SARI  √    √ √   6 67 
27 RISMA RAMADANI P.  √    √  √  7 78 
28 ROMI TRIYANTO  √   √   √  6 7 
JUMLAH  TOTAL 1992 
 
 
Rumus : N =   

 
 
N= = 100 
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Pesucen, 21 April 2012 
 
Observer            Peneliti  
 
 

Istiqomah, S.Pd.SD          Vella Zufrida 

         Mengetahui, 
         Kepala Sekolah 

 

 

          Suyatno, S.Pd.SD 
          19600705 198201 1 014 
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LEMBAR PENILAIAN PRODUK MENGGAMBAR 

SIKLUS I 

PERTEMUAN III 

 

Petunjuk bagi penilai 

Berilah skor pada aspek-aspek penilaian produk dengan cara mencontreng (√) pada kolom skor (1, 2, 3) dengan kriteria sebagai 
berikut: 1: kurang, 2: cukup, 3: baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek yang dinilai 
Jumlah 

skor Nilai Kreativitas  Ekspresi  Teknik  
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 CIKA IFANA MURSIH   √   √  √  8 89 
2 MAHSUS BIL IZZI  √    √  √  7 78 
3 NOVAL ARIYANSAH  √   √   √  6 67 
4 WAHYU ALDI ROZAKI  √    √  √  7 78 
5 AHMAD MUSANUL ULA √     √  √  6 67 
6 AISYAH AMALIA SALSABILA   √   √  √  8 89 
7 DIAN WULAN SARI   √   √ √   7 78 
8 FARIQ ALMARENO √     √  √  6 67 
9 IIN REVINDA SARI   √   √ √   7 78 
10 LAELATUL AZKIYAH   √   √  √  8 89 
11 M. FIKRI HAIKAL   √  √    √ 8 89 
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12 M. VESYA GYMNASTIAR  √   √   √  7 78 
13 NABILA ZAHRA MAHAPUTRI   √   √  √  8 89 
14 NURUL INAYAH  √    √ √   6 67 
15 RINA YUNIATI   √   √ √   7 78 
16 RISTA WIGUSNA  √    √   √ 8 89 
17 ZIDNI ILMAN  √   √   √  6 67 
18 AMANDA DIKA AWALIYAH  √    √  √  7 78 
19 ARYANTI NOVITA SARI   √   √  √  8 89 
20 BIMAS NUGROHO   √  √    √ 8 89 
21 DINDA PUTRI SEFRIANI  √    √  √  7 78 
22 EKA NAFI’ATUL AMALIA  √   √    √ 7 78 
23 LULU HABIBA AGUSTINA - - - - - - - - - - - 
24 MARSYA AGUSTIN  √    √  √  7 78 
25 MUHAIMIN NUR AZIZ  √   √    √ 7 78 
26 PUTRI YUNITA SARI   √   √ √   7 78 
27 RISMA RAMADANI P.  √    √  √  7 78 
28 ROMI TRIYANTO  √    √   √ 8 89 

JUMLAH  TOTAL 2150 
 
 
Rumus : N =   

 
 
N= = 100 
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Pesucen, 28 April 2012 
 
Observer            Peneliti  
 
 

Istiqomah, S.Pd.SD          Vella Zufrida 

         Mengetahui, 
         Kepala Sekolah 

 

 

         Suyatno, S.Pd.SD 
         19600705 198201 1 014 
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LAMPIRAN 19 

LEMBAR PENILAIAN PRODUK MENGGAMBAR 

SIKLUS II 

PERTEMUAN II 

 

Petunjuk bagi penilai 

Berilah skor pada aspek-aspek penilaian produk dengan cara mencontreng (√) pada kolom skor (1, 2, 3) dengan kriteria sebagai 
berikut: 1: kurang, 2: cukup, 3: baik. Penjelasan terlampir pada lembar deskriptor. 

No Nama 

Aspek yang dinilai 
Jumlah 

skor Nilai Kreativitas  Ekspresi  Teknik  
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 CIKA IFANA MURSIH   √   √  √  8 89 
2 MAHSUS BIL IZZI  √    √  √  7 78 
3 NOVAL ARIYANSAH  √    √  √  8 89 
4 WAHYU ALDI ROZAKI  √    √   √ 8 89 
5 AHMAD MUSANUL ULA  √    √  √  7 78 
6 AISYAH AMALIA SALSABILA   √   √  √  8 89 
7 DIAN WULAN SARI  √   √  √   5 56 
8 FARIQ ALMARENO  √   √    √ 7 78 
9 IIN REVINDA SARI   √   √  √  8 89 
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10 LAELATUL AZKIYAH  √    √   √ 8 89 
11 M. FIKRI HAIKAL  √   √    √ 7 78 
12 M. VESYA GYMNASTIAR  √   √    √ 7 78 
13 NABILA ZAHRA MAHAPUTRI   √   √  √  8 89 
14 NURUL INAYAH  √    √   √ 8 89 
15 RINA YUNIATI √    √   √  5 56 
16 RISTA WIGUSNA  √    √   √ 8 89 
17 ZIDNI ILMAN  √    √  √  7 78 
18 AMANDA DIKA AWALIYAH   √   √  √  8 89 
19 ARYANTI NOVITA SARI  √    √   √ 8 89 
20 BIMAS NUGROHO  √   √    √ 7 78 
21 DINDA PUTRI SEFRIANI  √    √  √  7 78 
22 EKA NAFI’ATUL AMALIA  √   √    √ 7 78 
23 LULU HABIBA AGUSTINA  √    √  √  7 78 
24 MARSYA AGUSTIN  √    √   √ 8 89 
25 MUHAIMIN NUR AZIZ √     √   √ 6 67 
26 PUTRI YUNITA SARI   √   √  √  8 89 
27 RISMA RAMADANI P.   √  √   √  7 78 
28 ROMI TRIYANTO  √    √ √   6 67 
JUMLAH  TOTAL   

2261 
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Rumus : N =   

 
 
N= = 100 

Pesucen, 12 Mei 2012 
 
Observer            Peneliti  
 
 

Istiqomah, S.Pd.SD          Vella Zufrida 

         Mengetahui, 
         Kepala Sekolah 

 

 

  Suyatno, S.Pd.SD 
  19600705 198201 1 014



 

LAMPIRAN 20 

CONTOH ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator  1  2         3         4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill)       

Rata-rata butir 1 = A 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

 

1. NAMA GURU :   

2. SEKOLAH :  

3. MATA PELAJARAN :  

4. KELAS :  

5. TANGGAL :
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materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

             media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

   

   Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

            pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

       sasian siswa agar dapat berpartisipasi  
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       dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

 

    Rata-rata butir 6 = F 

 

   Observer 

 

     
 

 

 

 

 

 

Nilai APKG RPP = R 

R=   = 



151 
 

 

LAMPIRAN 21 

DESKRIPTOR 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Indikator : 1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator hasil belajar. 

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

a. Rumusan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak 

menimbulkan tafsiran ganda 

- Rumusan mengandung perilaku (behavior)  yang dapat 

dicapai siswa.  

b. Susunan rumusan kompetensi dasar terurut secara logis (dari 

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

kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dan dari 

berfikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Rumusan tidak jelas dan tidak lengkap. 

Rumusan jelas tetapi tidak lengkap atau tidak 

jelas tetapi lengkap. 

Rumusan jelas dan lengkap, atau jelas dan 

logis, atau lengkap dan logis 

Rumusan jelas, lengkap, dan disusun secara 

logis. 
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 Indikator : 1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk kecakapan 

hidup (life skill) 

 Penjelasan : Dampak pengiring berbentuk kecakapan hidup hendaknya 

tertuang di dalam rencana pembelajaran.  

Dampak pengiring dianggap operasional apabila sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian     Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Tidak dicantumkan dampak pengiring 

Dicantumkan dampak pengiring tetapi 

tidak operasional 

Dicantumkan dampak pengiring yang 

operasional tetapi tidak sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan siswa 

Dicantumkan dampak pengiring yang 

operasional dan sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan siswa 

 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar. 

Indikator : 2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran 

 Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, perlu dipertimbangkan deskriptor-deskriptor 

sebagai berikut : 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 



153 
 

 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

Selanjutnya untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skala 

sebagai berikut : 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 2.2 Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan media adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

memudahkan siswa belajar (misalnya: gambar, model benda 

asli dan peta). 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

Direncanakan penggunaan satu macam 

media tetapi tidak sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu 

macam media tetapi tidak sesuai dengan 

tujuan 

Direncanakan penggunaan satu macam 
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4 

media yang sesuai dengan tujuan 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu 

macam media yang sesuai dengan tujuan.  

 

 Indikator : 2.3  Memilih sumber belajar 

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

pelengkap, museum, lingkungan, laboratorium, dan sebagainya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor seperti di 

bawah ini : 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan tingkat perkembangan 

siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan 

diajarkan. 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa 

(kontekstual). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

 Indikator : 3.1  Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 
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 Penjelasan : Kegiatan pembelajaran dapat berupa mendengarkan penjelasan 

guru, observasi, diskusi, belajar kelompok, simulasi, 

melakukan percobaan, membaca, dan sebagainya. 

Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan pembelajaran sangat 

diharapkan dengan maksud agar perbedaan individual siswa 

dapat dilayani dan kebosanan siswa dapat dihindari. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

    Kegiatan pembelajaran yang dirancang hendaknya : 

a. sesuai dengan tujuan, 

b. sesuai dengan bahan yang akan diajarkan, 

c. sesuai dengan perkembangan anak, 

d. sesuai dengan waktu yang tersedia, 

e. sesuai dengan media dan sumber belajar yang tersedia, 

f. bervariasi (multi metode), 

g. memungkinkan terbentuknya dampak pengiring yang 

direncanakan, 

h. memungkinkan keterlibatan siswa secara optimal 

i. memberikan peluang terjadinya proses inquiry pada siswa  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu sampai dua deskriptor tampak 

Tiga sampai empat deskriptor tampak 

Lima sampai enam deskriptor tampak 

Tujuh sampai delapan deskriptor tampak 
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Indikator : 3.2  Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

 Penjelasan : Langkah-langkah pembelajaran adalah tahap-tahap 

pembelajaran yang direncanakan guru sejak awal sampai akhir 

pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 

penutup secara rinci tetapi tidak sesuai dengan 

tujuan dan materi pembelajaran 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 

penutup secara rinci.  

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 

penutup secara rinci dan sesuai dengan tujuan 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan 

penutup secara rinci dan sesuai dengan tujuan, 

disertai rencana kegiatan terstruktur dan 

mandiri 

 

 Indikator : 3.3  Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

 Penjelasan : Alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu untuk 

setiap tahapan/ jenis kegiatan dalam suatu pertemuan. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan waktu 

bagi kegiatan pembukaan, inti, dan penutup sebagaimana 

tampak pada deskriptor sebagai berikut. 

Skala 

Penilaian 

Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 

pembelajaran. 

Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan, 

inti, dan penutup) dicantumkan tetapi tidak proporsional. 

Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah 

waktu kegiatan pembukaan dan penutup. 

Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-

langkah pembelajaran dirinci secara proporsional. 

 

 Indikator : 3.4  Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

 Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor tentang 

    cara memotivasi siswa  

a. Mempersiapkan pembukaan pembelajaran seperti bahan 

pengait, penyampaian tujuan, yang menarik bagi siswa. 

b. Mempersiapkan media yang menarik. 
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c. Menetapkan jenis kegiatan yang mudah diikuti siswa  serta 

menantang siswa berfikir. 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 

Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen rencana 

pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5  Menyiapkan pertanyaan (perintah) 

 Penjelasan : Pertanyaan (termasuk kalimat perintah) yang dirancang dapat 

mencakup (1) pertanyaan tingkat rendah yang menuntut 

kemampuan mengingat dan (2) pertanyaan tingkat tinggi yang 

menuntut kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi. 

Pertanyaan yang disiapkan guru dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan. Guru menyiapkan pertanyaan untuk 

menilai/memotivasi siswa pada tahap pembukaan, selama 

proses belajar dan pada penutupan pembelajaran.  

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 
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1 

 

2 

3 

 

4 

Terdapat pertanyaan ingatan dan atau 

pemahaman  

Terdapat pertanyaan penerapan. 

Terdapat pertanyaan analisis dan atau 

sintesis.  

Terdapat pertanyaan evaluasi dan atau 

kreasi 

 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

 Indikator : 4.1  Menentukan penataan latar (seting)  pembelajaran  

 Penjelasan : Penataan latar pembelajaran mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat duduk, perabot dan 

alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut 

berikut. 

a. Penataan latar (seting) pembelajaran tujuan pembelajaran. 

b. Penataan latar (seting) pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan (perbedaan invidual) siswa. 

c. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 

d. Penataan latar pembelajaran sesuai dengan lingkungan. 

Skala Penilaian Penjelasan 
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1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 4.2  Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah 

kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, memberi 

tugas, menata alur kerja, dan cara kerja sehingga dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.   

    Pengorganisasian siswa ditandai oleh deskriptor berikut.  

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu dan atau 

kelompok, dan atau klasikal), 

b. Penugasan yang harus dikerjakan, 

c. Alur dan cara kerja yang jelas, 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil tugas. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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5. Merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian. 

 Indikator : 5.1  Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

 Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi : 

    - penilaian awal 

    - penilaian dalam proses 

    - penilaian akhir 

    Jenis penilaian meliputi : 

    - tes lisan 

    - tes tertulis 

    - tes perbuatan 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan. 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian saja yang sesuai 

dengan tujuan. 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu di 

antaranya sesuai dengan tujuan. 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian, keduanya sesuai 

dengan tujuan. 

 

 Indikator : 5.2  Membuat alat penilaian dan kunci jawaban. 
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 Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa jawaban 

yang benar atau rambu-rambu jawaban. 

    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

Rumusan pertanyaan tidak mengukur 

ketercapaian TPK. 

Rumusan pertanyaan mengukur 

ketercapaian TPK. 

Rumusan pertanyaan mengukur 

ketercapaian TPK dan memenuhi syarat-

syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 

penggunaan bahasa yang efektif. 

Rumusan pertanyaan mengukur 

ketercapaian TPK dan memenuhi syarat-

syarat penyusunan alat evaluasi termasuk 

penggunaan bahasa yang efektif disertai 

pencantuman kunci jawaban 

 

 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

 Indikator : 6.1  Kebersihan dan kerapian 
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 Penjelasan : Kebersihan dan kerapian rencana pembelajaran dapat dilihat 

dari penampilan fisik rencana pembelajaran. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tulisan ajeg (konsisten) 

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

d. Ilustrasi tepat 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

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

d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 6.2  Penggunaan bahasa tulis 

 Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis. 

    Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan sesuai dengan EYD. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b atau a dan c tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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√

√

3,5

LAMPIRAN 22 

 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

SIKLUSI I 

Pertemuan I 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator  1 2         3         4 

 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  
 

      kecakapan hidup (life skill)       
Rata-rata butir 1 = A  

 

1. NAMA GURU :  Vella Zufrida 

2. SEKOLAH : SD Negeri 02 Pesucen 

3. MATA PELAJARAN : SBK 

4. KELAS : II/ 2 

5. TANGGAL : 14 April 2012 
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,    

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

   

   Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

         Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

3
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√

√

√

√

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

 

    Rata-rata butir 6 = F 

   Observer 

 

   Istiqomah, S.Pd.SD 
    

 

 

 

 

 

 

 

2,5

4

4
 

Nilai APKG RPP = R 

R=   = = =3,3 
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√

√

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

SIKLUSI I 

Pertemuan II 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator  1  2         3         4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill)   

       Rata-rata butir 1 = A 

 

 

 

1. NAMA GURU :  Vella Zufrida 

2. SEKOLAH : SD Negeri 02 Pesucen 

3. MATA PELAJARAN : SBK 

4. KELAS : II/ 2 

5. TANGGAL : 21 April 2012 

3,5
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√

√

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

      media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

   

   Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

pembelajaran 

 3.2 Menyusun langkah-langkah 

            pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

             pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

 Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

√

√

√

√

√

√

3

√

3,6
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 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

  sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

  dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

 

    Rata-rata butir 6 = F 

 

   Observer 

 

   Istiqomah, S.Pd, SD 
 
 
 
 
 
 
 

√

3,5

√

√

4

√

√

4

 

Nilai APKG RPP = R 

R=   = =3,6 
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

SIKLUSI I 

Pertemuan III 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator           1         2           3         4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill)       

        Rata-rata butir 1 = A   

 

 

 

1. NAMA GURU :  Vella Zufrida 

2. SEKOLAH : SD Negeri 02 Pesucen 

3. MATA PELAJARAN : SBK 

4. KELAS : II/ 2 

5. TANGGAL : 28 April 2012 

√

√

3,5
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2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

            materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

            media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

   

   Rata-rata butir 2 = B 

 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

            pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

            pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

            pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

            memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

√

√

√

√

√

√

√

√

3,6

√

3,6
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 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

       sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

       dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

 

    Rata-rata butir 6 = F 

   Observer 

 

   Istiqomah, S.Pd, SD 
 

 

 

 

 

√

3,5

√

√

4

√

√

4

 

Nilai APKG RPP = R 

R=   =  
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LAMPIRAN 23 
 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

SIKLUSI II 

Pertemuan I 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator   1  2         3         4 

1.1 Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

        hasil belajar 

1.2 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill)    Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 

1. NAMA GURU :  Vella Zufrida 

2. SEKOLAH : SD Negeri 02 Pesucen 

3. MATA PELAJARAN : SBK 

4. KELAS : II/ 2 

5. TANGGAL : 5 Mei 2012 

√

√

4
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 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

            materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan  

            media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

   

   Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

             pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

             pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

            pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

            memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 

 4.2 Menentukan cara-cara pengorgani- 

√

√

√

√

√

√

√

√

3,8

√

√

4
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       sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

       dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

 

    Rata-rata butir 6 = F 

 

   Observer 

 

   Istiqomah, S.Pd, SD 
 

 

 

 

 

 

3,5

√

√

4

√

√

4

 

Nilai APKG RPP = R 

R=   = 3,8 
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

SIKLUSI II 

Pertemuan II 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 

Bacalah dengan cermat RPP yang akan digunakan oleh guru ketika mengajar. 

Kemudian, berilah skor  semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir pengukuran di bawah ini. 

1. Merumuskan kompetensi dasar/indikator  1  2         3         4 

1.3 Merumuskan kompetensi dasar/indikator  

        hasil belajar 

1.4 Merancang dampak pengiring berbentuk  

        kecakapan hidup (life skill)       

Rata-rata butir 1 = A 

 

 

 

1. NAMA GURU :  Vella Zufrida 

2. SEKOLAH : SD Negeri 02 Pesucen 

3. MATA PELAJARAN : SBK 

4. KELAS : II/ 2 

5. TANGGAL : 12 Mei 2012

√

√

4
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2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi,  

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.4 Mengembangkan dan mengorganisasikan 

             materi pembelajaran 

2.5 Menentukan dan mengembangkan  

            media pembelajaran 

2.6 Memilih sumber belajar   

   

   Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan 

              pembelajaran 

3.2 Menyusun langkah-langkah 

pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu  

pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara 

memotivasi siswa 

3.5 Menyiapkan pertanyaan 

  Rata-rata butir 3 = C 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.2 Menentukan penataan latar pembelajaran 

√

√

√

√

√

√

√

√

4

√

4
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4.3 Menentukan cara-cara pengorgani- 

sasian siswa agar dapat berpartisipasi  

dalam kegiatan pembelajaran 

   Rata-rata butir 4 = D 

5. Merencanakan prosedur, jenis,  

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.3 Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

5.4 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

   Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.3 Kebersihan dan kerapian 

6.4 Penggunaan bahasa tulis 

 

 

    Rata-rata butir 6 = F 

   Observer 

 

   Istiqomah, S.Pd, SD 
 

 

 

 

 

√

3,5

√

√

4

√

√

4
 

Nilai APKG RPP = R 

R=   = 3,9 
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LAMPIRAN 24 
 

CONTOH ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 
PETUNJUK! 
 
1.   Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

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

pengukuran di bawah ini. 

4.   Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

         1 2         3         4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

                Rata-rata butir 1 = G 

 

1.  NAMA GURU :   

2. SEKOLAH :  

3. MATA PELAJARAN :  

4. KELAS : 

5. TANGGAL :  
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2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

       Rata-rata butir 2 = H 

 

3.  Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 
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3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

        Rata-rata butir 3 = I 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar                        

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

        Rata-rata butir 4 = J 

5. Menerapkan metode ekspresi bebas pada 

 materi menggambar ekspresi 

5.1 Menerapkan metode ekspresi bebas dengan 

langkah- langkah yang benar. 
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5.2 Memberikan kebebasan kepada seluruh siswa 

 secara tanggung jawab. 

5.3 Menjelaskan teknik- teknik dalam menggambar 

 ekspresi 

                                                                                             Rata-rata butir 4 = K        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

    Rata-rata butir 6 = L 

 

7.   Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

Rata-rata butir 7 = M 

Nilai APKG PP = P 

P= =  

Observer, 
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LAMPIRAN 25 

DESKRIPTOR 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG) 

Pelaksanaan Pembelajaran 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Indikator : 1.1 Menyiapkan ruang, media pembelajaran, dan sumber 

belajar 

Penjelasan :Indikator ini meliputi penyiapan media pembelajaran dan 

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas.  

   Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Media pembelajaran yang diperlukan tersedia. 

b. Media pembelajaran mudah dimanfaatkan. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Sumber belajar mudah dimanfaatkan 

 Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Deskriptor a atau c tampak 

Deskriptor a dan c atau b dan d tampak 

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

dan d tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 1.2Melaksanakan tugas harian kelas 
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 Penjelasan: Tugas-tugas harian kelas mungkin berhubungan atau tidak   

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan tugas harian kelas 

yang efektif dan efisien sangat menunjang proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah guru/ calon guru 

memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal berikut. 

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

b. Pengecekan kehadiran siswa. 

c. Kebersihan dan kerapian papan tulis, pakaian siswa, dan perabotan kelas. 

d. Kesiapan alat-alat pelajaran siswa serta kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

2.  Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

 Indikator: 2.1Memulai kegiatan pembelajaran 

 Penjelas : Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental siswa untuk mulai 

belajar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 
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Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara : 

 a. Memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan yang   menantang atau 

menceritakan peristiwa yang sedang hangat. 

b. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa ( apersepsi) 

c. Memberikan acuan dengan cara mengambarkan garis besar materi dan 

kegiatan. 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 2.2Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuan, 

kondisi siswa, situasi kelas, dan lingkungan (kontekstual). 

 Penjelasan :  Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara jenis 

kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan 

siswa, perubahan situasi yang dihadapi, dan lingkungan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 
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a. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan hakikat materi 

pembelajaran. 

b. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. 

c. Kegiatan pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus pada pelajaran, disiplin 

kelas terpelihara). 

d. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual (sesuai tuntutan situasi dan 

lingkungan). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 2.3  Menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, kondisi siswa, dan tuntutan situasi serta 

lingkungan (kontekstual). 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan media 

pembelajaran yang dipergunakan guru dalam kelas. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 
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Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

Guru tidak menggunakan media  

Guru menggunakan satu media namun 

tidak sesuai dengan materi dan kebutuhan 

peserta didik. 

Guru menggunakan satu media dan sesuai 

dengan materi serta kebutuhan anak. 

Guru menggunakan lebih dari satu media 

dan sesuai dengan materi serta kebutuhan 

anak  

 

 

 Indikator : 2.4  Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam urutan yang 

logis.  

 Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru dapat 

memilih dan mengatur secara logis kegiatan pembelajaran 

sehingga kegiatan satu dengan dengan yang lain merupakan 

tatanan yang runtun. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Kegiatan disajikan dari mudah ke sukar. 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang lain. 

c.  Kegiatan bermuara pada kesimpulan. 
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d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-tugas atau PR pada 

akhir pelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Deskriptor a atau b tampak 

Deskriptor a dan b ; atau a danc ; atau b 

dan c tampak 

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

atau b, c, dan d tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

 Indikator : 2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara individual, 

kelompok atau klasikal. 

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat individual, 

kelompok atau klasikal sangat penting dilakukan untuk 

memenuhi perbedaan individual siswa dan/ atau membentuk 

dampak pengiring. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

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

tujuan/ materi/ kebutuhan siswa. 

b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau individual sesuai dengan 

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

kelompok atau sebaliknya berlangsung dengan lancar. 

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

individual) yang sedang dikelola. 

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

secara optimal. 

f. Guru melakukan perubahan kegiatan sesuai kebutuhan supaya tidak terjadi 

stagnasi. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua / tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

Lebih dari empat  deskriptor tampak 

 

Indikator : 2.6  Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal 

waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut. 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

b. Pembelajaran diakhiri tepat waktu  

c. Pembelajaran dilaksanakan sesuai perincian waktu yang   
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  ditentukan. 

d. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang telah dialokasikan. 

 e. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

f.  Tidak terjadi penyimpangan waktu selama pembelajaran.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua / tiga deskriptor tampak 

Empat / lima deskriptor tampak 

Enam deskriptor tampak 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

Indikator : 3.1Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan isi 

pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru dalam 

menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur yang 

bertalian dengan isi pembelajaran.Penilaian perlu mengamati 

reaksi siswa agar skala penilaian dapat ditentukan secara tepat. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

Petunjuk dan penjelasan sulit dimengerti dan tidak ada 

usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa. 



192 
 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 

usaha guru untuk mengurangi tetapi tidak efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti, ada usaha 

guru untuk mengurangi kebingungan siswa dan efektif. 

Petunjuk dan penjelasan guru sudh jelas dan mudah 

dipahami siswa. 

 

     Indikator : 3.2  Menangani pertanyaan dan respon siswa. 

Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani pertanyaan 

dan komentar siswa. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

Mengabaikan siswa yang mengajukan 

pertanyaan / pendapat  atau tidak 

menanggapi pertanyaan / pendapat siswa. 

Tanggap terhadap siswa yang mengajukan 

pertanyaan / pendapat, sesekali menggali 

respons atau pertanyaan siswa dan 

memberi respons yang sepadan. 

Menggali respons atau pertanyaan siswa 

selama pembelajaran berlangsung dan 
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4 

 

 

 

memberikan balikan kepada  siswa. 

Guru meminta siswa lain untuk merespon 

pertanyaan temannya atau menampung 

respons dan pertanyaan siswa untuk 

kegiatan selanjutnya. 

 

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

termasuk gerakan badan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat 

termasuk gerakan badan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a.Pembicaraan lancar. 

b.Pembicaraan dapat dimengerti. 

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

atau gambar) dan lembar kerja dapat dibaca dengan jelas. 

d.Isyarat termasuk gerakan badan tepat.  

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 
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4 Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.4  Memicu dan mempertahankan keterlibatan siswa. 

 Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara 

yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik minat, 

dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 

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

hal-hal berikut. 

 a.Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan yang sudah 

diperolehnya. 

b.Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

c.Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang mampu 

menggali reaksi siswa. 

d.Merespon/ menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 Indikator : 3.5  Memantapkan penguasaan materi pembelajaran. 
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 Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru memantapkan 

penguasaan materi pembelajaran dengan cara merangkum, 

meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan sebagainya. 

Kegiatan ini dapat terjadi beberapa kali selama proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang tetapi tidak lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang secara lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau 

meninjau ulang dengan melibatkan siswa. 

Guru membimbing siswa membuat 

rangkuman atau ringkasan atau meninjau 

ulang. 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

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

pengertian, dan sabar kepada siswa. 
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  Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap guru yang ramah, hangat, 

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

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

hal-hal berikut: 

     a.Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. *) 

     b.Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang berperilaku kurang 

sopan/negatif *) 

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

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

dengan siswa. *) 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

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

tidak dilakukan, karena perkembangan keadaan memang tidak menuntut 

dilakukannya tindakan dimaksud. Oleh karena itu, dalam penilaian terhadap  

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

keadaan tidak menuntut tindakan b, c, dan d, sehingga deskriptor tersebut sama 

sekali tidak muncul, maka praktikan dianggap telah melakukan tindakan a, b, c, 

dan d, dengan nilai maksimal yaitu 4, (2) apabila keadaan menuntut tindakan b, 
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c, atau d, sehingga salah satu atau lebih deskriptor tersebut muncul, maka 

praktikan diberi nilai 1 untuk setiap tindakan tepat yang dilakukannya, dan (3) 

apabila keadaan menuntut tindakan b, c, atau d, namun ditangani tidak sesuai 

dengan semangat deskriptor yang bersangkutan, maka praktikan dianggap belum 

mampu melakukan tindakan b, c, atau d, sehingga tidak diberi nilai untuk 

tindakan salah yang dilakukan itu.  

Indikator : 4.2  Menunjukkan kegairahan belajar. 

Penjelasan : Indikator ini mengukur tingkat kegairahan mengajar. 

   Tingkat kegairahan ini dapat diperhatikan melalui wajah, nada, 

suara, gerakan, isyarat, dan sebagainya. 

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

kesungguhan dengan : 

  a.Pandangan mata dan ekspresi wajah. 

  b.Nada suara pada bagian pelajaran penting. 

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

  d.Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang penting. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 
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Indikator : 4.3 Mengembangkan hubungan antar-pribadi yang sehat 

dan serasi. 

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

hal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka mengahapi 

kesulitan. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan *) 2 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Memberi perhatian dan tanggapan 

terhadap siswa yang membutuhkan. 

Memberikan bantuan kepada siswa yang 

membutuhkan. 

Mendorong siswa untuk memecahkan 

masalahnya sendiri. 

Mendorong siswa untuk membantu 

temannya yang membutuhkan.  

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

nilai untuk butir ini adalah nilai maksimal (4). 

Indikator  : 4.4  Membantu siswa menyadari kelebihan dan kekurangannya. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru dalam 

menerima kenyataan tentang kelebihan dan kekurangan setiap 

siswa. 
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Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor sebagai berikut. 

a.Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b.Memberikan perhatian kepada siswa yang menampakkan penyimpangan 

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

c.Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kelebihan dalam 

belajar atau membantu siswa yang lambat belajar. 

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

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator : 4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru membantu siswa 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

  a.Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat sendiri. 

  b.Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan tentang 

pendapatnya. 

 c.Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 
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 d.Memberi pujian kepada siswa yang berhasil atau memberi semangat kepada 

siswa yang belum berhasil. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

5.   Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu.  

Mendemostrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran SBK 

Indikator : 5.1 Menerapkan langkah metode ekspresi bebas secara benar 

Penjelasan:    a.  Menyajikan tema menggambar atas persetujuan bersama 

siswa. 

b. Menyediakan media menggambar yang variatif. 

c. Menentukan dan menjelaskan jenis kertas yang dipakai 

d. Memberi teknik menggambar dengan tetap membebaskan 

ekspresi siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan kemunculan penguasaan guru dalam 

keempat aspek di atas. 

Skala Penilaian Penjelasan 
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1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator  : 5.2 Memberi kebebasan siswa secara bertanggungjawab. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

    a.  Guru memberi kesempatan kepada siswa mengajukan tema yang diinginkan. 

b. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan karyanya 

melalui unsur- unsur seni rupa. 

c. Guru memberi kesempatan kepada siswa menikmati hasil karya sendiri 

melalui demonstrasi sesuai hasil karya menggambar siswa. 

d. Guru memberi kebebasan ruang dalam proses menggambar (tidak hanya 

diruang kelas) dengan tetap bertanggungjawab atas kebebasan siswa 

tersebut. 

        

 

 

 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Indikator  : 5.3 Menjelaskan teknik- teknik dasar menggambar 

ekspresi 

     Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru menjelaskan unsur spontanitas. 

b. Guru menjelaskan unsur ekspresi garis dan warna. 

c. Guru menjelaskan cara dalam menuangkan ide pada masing- masing diri 

siswa. 

d. Guru menjelaskan  kepada siswa agar mampu mewujudkan ide dan 

ekspresi agar tidak monoton/ secara dinamis. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

Deskriptor a, b dan c tampak  

Deskriptor a, b, c dan d tampak 

 

6. Melaksanakan evaluasi proses hasil belajar. 

Indikator : 6.1  Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tingkat pencapaian tujuan selama proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu dipergunakan skala penilaian sebagai berikut: 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Tidak melakukan penilaian selama proses 

pembelajaran. 

Mengajukan pertanyaan atau memberikan 

tugas kepada siswa 

Menilai penguasaan siswa melalui kinerja 

yang ditunjukkan siswa. 

Menilai penguasaan siswa melalui isyarat 

yang ditunjukkan siswa. 

 

Indikator : 6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. 

Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan mengetahui 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut: 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Guru memberikan tes akhir tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan. 

Sebagian kecil soal tes akhir sesuai 

dengan tujuan. 

Sebagian besar soal tes akhir sesuai 

dengan tujuan. 
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Semua soal tes akhir sesuai dengan tujuan. 

 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

Indikator : 7.1  Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru dalam 

mengelola pembelajaran sesuai dengan perkembangan proses 

pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembelajaran lancar. 

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

d. Mengarah kepada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada 

kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, bertanggung jawab, 

tenggang rasa). 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Deskriptor a tampak 

Deskriptor a dan b tampak 

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

tampak 

Deskriptor a, b, c dan d tampak 
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Indikator : 7.2  Penggunaan bahasa Indonesia lisan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

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

atau asing). 

d. Berbicara dengan menggunakan tata bahasa yang benar. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator :  7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. 

Penjelasan :    Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa, agar siswa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 

secara baik dan benar. Rasa peka dapat ditunjukkan dengan 

berbagai cara seperti menegur, menyuruh, memperbaiki atau 

menanyakan kembali. 
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Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Memberi tahu kesalahan siswa dalam 

berbahasa tanpa memperbaiki. 

Memperbaiki langsung kesalahan 

berbahasa siswa. 

Meminta siswa lain menemukan dan 

memperbaiki kesalahan berbahasa 

temannya dengan menuntun. 

Mengarahkan kesalahan berbahasa 

sendiri. 

*)  Jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan kesalahan 

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

Indikator : 7.4 Penampialn guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Berbusana rapi dan sopan. 

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

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

d. Tegas dalam mengambil keputusan.  
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 
 

 

LAMPIRAN 26 

 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus I 

Pertemuan I  

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 
 

1.   Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

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

pengukuran di bawah ini. 

4.   Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

 

 

1.  NAMA GURU :  Vella Zufrida 

2. SEKOLAH : SD Negeri 02 Pesucen 

3. MATA PELAJARAN : SBK 

4. KELAS : II/ 2 

5. TANGGAL : 14 April 2012 
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1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

         1 2         3         4 

1.2 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

           

        Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.2 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.3 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3  Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logi 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

       Rata-rata butir 2 = H 

3.  Mengelola interaksi kelas 

√

√

3,5

√

√

√

√

√

√

2,3
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3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.2 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, 

isyarat dan gerakan badan 

3.3 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.4 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

        Rata-rata butir 3 = I 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar                        

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

√

√

√

√

√

3,2

√

√

√

√

√
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kepercayaan diri  

        Rata-rata butir 4 = J 

5. Menerapkan metode ekspresi bebas pada 

 materi menggambar ekspresi 

5.4 Menerapkan metode ekspresi bebas dengan 

langkah- langkah yang benar. 

5.5 Memberikan kebebasan kepada seluruh siswa 

 secara tanggung jawab. 

5.6 Menjelaskan teknik- teknik dalam menggambar 

 ekspresi 

 

                                                                                             Rata-rata butir 4 = K        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.3 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.4 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

    Rata-rata butir 6 = L 

 

7.   Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.5 Keefektifan proses pembelajaran 

7.6 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

3,2

√

√

4

√

√

√

√

√

√

3
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7.7 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.8 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

Rata-rata butir 7 = M 

 

Nilai APKG PP = P 

P= = 

3,13 

                Observer, 

 

                Istiqomah, S.Pd.SD 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√

3,25
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus I 

Pertemuan II 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 
1.   Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

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

pengukuran di bawah ini. 

4.   Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

1       2          3        4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

 

√

 

1.  NAMA GURU :  Vella Zufrida 

2. SEKOLAH : SD Negeri 02 Pesucen 

3. MATA PELAJARAN : SBK 

4. KELAS : II/ 2 

5. TANGGAL : 21 April 2012
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1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

           

        Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

        Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

√

3,5

√

√

√

√

√

√

3,33

√

√



215 
 

 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

        Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar                        

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

        Rata-rata butir 4 = J 

5. Menerapkan metode ekspresi bebas pada 

 materi menggambar ekspresi 

5.1 Menerapkan metode ekspresi bebas dengan 

√

√

√

3,6

√

√

√

√

3,5

√

√
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langkah- langkah yang benar. 

5.2 Memberikan kebebasan kepada seluruh siswa 

secara tanggung jawab. 

5.3 Menjelaskan teknik- teknik dalam menggambar 

ekspresi 

Rata-rata butir 4 = K        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

    Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajara 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

 

√

√

4

√

√

√

√

3,75

√

√

3,7 
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   Rata-rata butir 7 = M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nilai APKG PP = P 

  P= =  

   3,64 

Observer, 

 

Istiqomah, S.Pd.SD 
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus I 

Pertemuan III 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 
 

1.   Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

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

pengukuran di bawah ini. 

4.   Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

1      2          3         4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

√

 

1.  NAMA GURU :  Vella Zufrida 

2. SEKOLAH : SD Negeri 02 Pesucen 

3. MATA PELAJARAN : SBK 

4. KELAS : II/ 2 

5. TANGGAL : 28 April 2012
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1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

           

        Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

 pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

        Rata-rata butir 2 = H 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan   

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

√

3,5 

√

√

√

√

√

√

3,83

√

√
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3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

Siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran 

        Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari  

kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan   

kepercayaan diri 

        Rata-rata butir 4 = J 

5. Menerapkan metode ekspresi bebas pada 

 materi menggambar ekspresi 

5.1 Menerapkan metode ekspresi bebas dengan 

√

√

√

4

√

√

√

4

√

√

√
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langkah- langkah yang benar. 

5.2 Memberikan kebebasan kepada seluruh siswa 

 secara tanggung jawab. 

5.3 Menjelaskan teknik- teknik dalam menggambar 

             ekspresi 

                                                                                             Rata-rata butir 4 = K        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran 

    Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

Rata-rata butir 7 = M 

√

√

4

√

√

√

√

4

√

√

3,7
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Nilai APKG PP = P 

P= =  

= 3,86 

Observer, 

 

Istiqomah, S.Pd.SD 
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LAMPIRAN 27 
 

ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus II 

Pertemuan I  

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 
 

 

1.   Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

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

pengukuran di bawah ini. 

4.   Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

 

1.  NAMA GURU :  Vella Zufrida 

2. SEKOLAH : SD Negeri 02 Pesucen 

3. MATA PELAJARAN : SBK 

4. KELAS : II/ 2 

5. TANGGAL : 5 Mei 2012
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1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

 

1     2           3         4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas  

           

        Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

        Rata-rata butir 2 = H 

√

√

3,5

√

√

√

√

√

√

3,83
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3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

pembelajaran  

        Rata-rata butir 3 = I 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar. 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar                        

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari   

√

√

√

√

√

4

√ 

√

√

√
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kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

        Rata-rata butir 4 = J 

5. Menerapkan metode ekspresi bebas pada 

 materi menggambar ekspresi 

5.1 Menerapkan metode ekspresi bebas dengan 

langkah- langkah yang benar. 

5.2 Memberikan kebebasan kepada seluruh siswa 

 secara tanggung jawab. 

5.3 Menjelaskan teknik- teknik dalam menggambar 

 ekspresi 

Rata-rata butir 4 = K       

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

akhir pembelajaran Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

√

4

√

√

4

√

√

√

√

√

√

4

√
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7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

Rata-rata butir 7 = M 

 

Nilai APKG PP = P 

P= =  

3,9 

Observer, 

 

Istiqomah, S.Pd.SD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
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ALAT PENGUKURAN KOMPETENSI GURU (APKG)  

 Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus II 

Pertemuan II  

 

 

 

 

 

PETUNJUK! 
 

 

1.   Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

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

pengukuran di bawah ini. 

4.   Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

 

 

 

1.  NAMA GURU :  Vella Zufrida 

2. SEKOLAH : SD Negeri 02 Pesucen 

3. MATA PELAJARAN : SBK 

4. KELAS : II/ 2 

5. TANGGAL : 12 Mei 2012 
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1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

1      2          3         4 

1.1 Menyiapkan alat, media,  

dan sumber belajar. 

1.3 Melaksanakan tugas harian kelas  

 

        Rata-rata butir 1 = G 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang  

 sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  

dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media)  

pembelajaran yang sesuai dengan  

 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

secara individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran  

 secara efisien 

               Rata-rata butir 2 = H 

 

√

√

3,5

√

√

√

√

√

√

4
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3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 .Memberi petunjuk dan penjelasan  

yang berkaitan dengan isi pembelajaran 

3.2  Menangani pertanyaan dan 

respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan,  

isyarat dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan  

   siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi 

  pembelajaran     

  Rata-rata butir 3 = I 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu  

 mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 

 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

hangat, luwes, terbuka, penuh  

pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar                        

4.3 Mengembangkan hubungan antar- 

pribadi yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari   

√

√

√

√

√

4

√

√

√

√
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kelebihan dan kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan  

kepercayaan diri 

        Rata-rata butir 4 = J 

5. Menerapkan metode ekspresi bebas pada 

 materi menggambar ekspresi 

5.1 Menerapkan metode ekspresi bebas dengan 

langkah- langkah yang benar. 

5.2 Memberikan kebebasan kepada seluruh siswa 

 secara tanggung jawab. 

5.3 Menjelaskan teknik- teknik dalam menggambar 

 ekspresi 

Rata-rata butir 4 = K        

6. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

6.1 Melaksanakan penilaian selama  

            proses pembelajaran 

6.2 Melaksanakan penilaian pada 

            akhir pembelajaran 

    Rata-rata butir 6 = L 

7. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 

7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

√

4

√

√

4

√

√

√

√

√

√

4
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7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

Rata-rata butir 7 = M 

 

Nilai APKG PP = P 

P= =  

3,92 

Observer, 

 

Istiqomah, S.Pd.SD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√

4
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DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.1 Guru Menerangkan Materi Menggunakan LCD 

 

Gambar 1.2 Siswa Melaksanakan Kegiatan Menggambar 
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Gambar 1.3 Guru Menerangkan Materi di Kelas 

 

Gambar 1.4 Siswa Mengerjakan Tes Tertulis 
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Gambar 1.5 Media Menggambar 

 

 

Gambar 1.6 Hasil Karya Siswa 
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