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ABSTRAK
Raphita Ilmiyati. 2013. Pemanfaatan Tinta dan Pastel (Mixed Media) untuk
Pembelajaran Seni Lukis di Kelas VIII SMP N 3 Doro. Skripsi Jurusan
Seni Rupa Fakultas Bahasan dan Seni Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing I: Drs. Aryo Sunaryo, M.Pd, pembimbing II: Dr. Sri
Iswidayati, M. Hum.
Kata Kunci: Media Seni Rupa, Belajar dan Pembelajaran, Pembelajaran Seni
Rupa, Pembelajaran Seni Lukis.
Media merupakan hal pokok dalam proses berkreasi siswa. Selama ini,
kreativitas anak dalam berkarya seni rupa cenderung masih terkekang dan
terhambat karena keterbatasan media. Keterbatasan media tersebut dapat terjadi
karena beberapa sebab, salah satunya adalah karena faktor latar belakang siswa
dengan kemampuan ekonomi orang tua siswa yang tergolong menengah ke
bawah. Hal di atas terjadi di SMP Negeri 3 Doro Kabupaten Pekalongan. Pada
sekolah tersebut dalam pembelajaran seni lukis masih menggunakan media lukis
yang seadanya. Media yang digunakan siswa untuk kegiatan melukis antara lain:
pastel, pensil warna dan cat air. Akan tetapi tidak semua siswa memiliki media
lukis yang digunakan untuk berkarya, karena memang kemampuan ekonomi siswa
yang lemah. Untuk mengatasi hal tersebut, kiranya diperlukan suatu pemanfaatan
media yang bisa diaplikasikan untuk pembelajaran seni lukis, dengan hasil karya
yang lebih baik dan lebih merangsang kreativitas siswa untuk berkarya. Media
yang dapat digunakan adalah tinta dan pastel. Sebab, kedua media tersebut
merupakan media yang mudah diperoleh siswa, dan harganya tidak mahal.
Sehingga semua siswa dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah akan
sanggup untuk mendapatkannya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini
adalah: (1) bagaimana pemanfaatan tinta dan pastel untuk pembelajaran seni lukis
di SMP N 3 Doro, (2) bagaimana hasil pembelajaran seni lukis dengan
pemanfaatan tinta dan pastel di SMP N 3 Doro.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Prosedur penelitian
yang diterapkan meliputi; (1) survei pendahuluan ke sekolah, (2) pengamatan
sebelum perlakuan, (3) pengamatan terkendali I, (4) evaluasi dan rekomendasi, (5)
pengamatan terkendali II, dan (6) evaluasi dan rekomendasi atau hasil. Teknik
pengumpulan data menggunakan pengamatan/observasi terkendali dengan
didukung wawancara, dokumentasi foto, serta tes penugasan. Analisis data
dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemanfaatan tinta yang
sifatnya cair dan pastel yang mengandung minyak dapat digunakan secara
vii
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bersama seperti membuat batik untuk pembelajaran seni lukis di kelas VIII B
SMP Negeri 3 Doro Kabupaten Pekalongan. Diketahui bahwa melukis dengan
tinta dan pastel hasil karya lukis siswa kelas VIII B berkembang dalam aspek
perencanaan, kreativitas, teknik dan komposisi. Pemanfaatan tinta dan pastel ini
dilakukan dalam pembelajaran dengan 2 kali pertemuan, yang digunakan untuk
membuat karya untuk melukis dengan objek ikan dan binatang yang ada di
sekitar. Setelah peneliti melakukan pengamatan terkendali I dan terkendali II,
diketahui bahwa siswa telah dapat memahami materi melalui pemanfaatan tinta
dan pastel dalam berkarya seni lukis. Nilai rata-rata kelas dari 24 siswa pada
pengamatan terkendali I dan terkendali II meningkat dari 78 (kategori cukup)
menjadi 81 (kategori baik).
Saran yang diberikan peneliti: (1) perlu penggunaan media berkarya yang
sesuai dengan keadaan siswa, yang mudah diperoleh siswa dan ekonomis, (2) guru
Seni Rupa tidak ada jeleknya jika menggunakan tinta dan pastel sebagai media
berkarya dalam pembelajaran seni lukis, karena kedua bahan tersebut ekonomis
dan mudah diperoleh siswa, (3) kurangnya kemampuan siswa dalam menentukan
ide dan mengembangkan kreativitas, hendaknya guru lebih memotivasi baik itu
secara visual maupun verbal, dan memberikan penjelasan tentang kreativitas
sehingga ide siswa mampu berkembang dengan baik.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seni merupakan hasil usaha pemenuhan kebutuhan manusia untuk
mengungkapkan perasaan (Garha, 1982:5). Banyak anggapan bahwa seni
merupakan pelajaran yang tidak penting dan dikesampingkan. Padahal seni
merupakan unsur penting dalam kehidupan sehari-hari. Melestarikan budaya
tradisi menjadi salah satu tugas lembaga pendidikan, yaitu melalui pendidikan
seni di sekolah.
Pendidikan seni terbentuk dari kata pendidikan dan seni. Hal ini
membawa implikasi bahwa pendidikan seni tidak hanya difungsikan sebagai
sarana untuk melatih anak agar mampu menguasai proses dan teknik berkarya
seni, namun melalui proses ini juga difungsikan sebagai alat pendidikan dalam
rangka mengembangkan peserta didik secara optimal. Menurut Sobandi
(2008:45) proses pendidikan seni merupakan bentuk upaya untuk mewariskan,
mengembangkan, dan melestarikan berbagai jenis kesenian yang ada di sekitar
lingkungan peserta didik sehingga mereka mengenal keragaman khasanah
budaya bangsa ini.
Melalui

pendidikan

seni

diharapkan

siswa

dapat

dibantu

perkembangan fisik dan psikisnya secara seimbang. Selain itu, diharapkan
masyarakat, khususnya generasi muda, tumbuh sikap apresiatif terhadap
segala sesuatu mengenai seni dan budaya Indonesia. Persoalan Pendidikan
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Seni terletak pada kurangnya sumber daya manusia yang berwawasan luas
mengenai seni dan pendidikan, derasnya pengaruh budaya luar melalui media
massa dan sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan semakin kurangnya
pengetahuan dan pemahaman mengenai seni dan budaya di Indonesia.
Salah satu peran sekolah adalah sebagai lembaga pendidikan yang
turut melestarikan budaya bangsa serta mengarahkan siswa ke arah yang
positif secara optimal. Untuk menjalankan peran tersebut sekolah dituntut
untuk menyajikan bahan ajar yang sesuai dengan keadaan siswa. Dalam bahan
ajar seni rupa, media yang akan digunakan untuk proses berkarya harus dipilih
dengan baik.
Menurut Sunaryo (2009:19) media ialah bahan dan alat, serta
perlengkapan yang biasa digunakan untuk memproduksi karya seni rupa,
termasuk cara menggunakannya. Dalam pembelajaran seni rupa, media
merupakan hal pokok dalam proses berkreativitas siswa. Berdasarkan hasil
karya yang sudah ada, kreativitas anak dalam berkarya seni rupa dapat
terhambat karena keterbatasan media. Keterbatasan media tersebut dapat
terjadi karena beberapa sebab, salah satunya adalah karena faktor latar
belakang siswa dengan kemampuan ekonomi orang tua siswa yang tergolong
menengah kebawah.
Hal di atas terjadi di SMP Negeri 3 Doro Kabupaten Pekalongan. Pada
sekolah tersebut dalam pembelajaran seni lukis masih menggunakan media
lukis yang seadanya. Media yang digunakan siswa untuk kegiatan melukis
antara lain; pastel, pensil warna dan cat air. Akan tetapi tidak semua siswa
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memiliki media lukis yang digunakan untuk berkarya, karena memang
kemampuan ekonomi siswa yang lemah.
Untuk mengatasi hal tersebut, kiranya diperlukan suatu pemanfaatan
media yang bisa diaplikasikan untuk pembelajaran seni lukis, dengan hasil
karya yang lebih baik dan lebih merangsang kreativitas siswa untuk berkarya.
Media yang dapat digunakan adalah tinta dan pastel. Sebab, kedua media
tersebut merupakan media yang mudah diperoleh siswa, dan harganya tidak
mahal. Sehingga semua siswa dengan kemampuan ekonomi menengah
kebawah sanggup untuk mendapatkannya.
Selain itu pemanfaatan tinta dan pastel yang digabungkan dipilih
karena media campur atau mixed media dari kedua media tersebut dapat
menciptakan hasil karya dengan efek yang unik. sehingga memberikan daya
tarik kepada siswa untuk senang saat berkarya dan memberikan hasil yang
memuaskan. Goresan pastel yang tebal dan berwarna terang jika dikuaskan
tinta yang gelap dan pekat di atasnya maka akan menghasilkan efek yang
menarik dan dapat memberi kesempatan siswa untuk bereksperimen.
Dalam pembelajaran seni lukis dengan pemanfaatan tinta dan pastel
(media campur), menuntut siswa untuk lebih berani bereksperimen dan
mengembangkan ekspresi artistik siswa. Menurut Ismiyanto (2010:22) dalam
proses pembelajaran seni yang terpenting adalah mengupayakan terciptanya
situasi dan kondisi yang kondusif bagi kegiatan belajar yang menyangkut
ekspresi artistik dan menciptakan lingkungan yang dapat membantu
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perkembangan anak untuk “menemukan” sesuatu melalui eksplorasi dan
eksperimentasi dalam belajar.
Pemanfaatan tinta dan pastel untuk pembelajaran seni lukis
dikembangkan ke dalam kegiatan mengekspresikan diri melalui karya seni
rupa yang ada dalam kurikulum Seni Budaya SMP kelas VIII. Kegiatan ini
termasuk dalam Standar Kompetensi (SK) mengekspresikan diri melalui karya
seni rupa. Seorang guru hendaknya memilih media yang tepat dalam
menyampaikan materi agar kegiatan belajar dapat berlangsung dengan efektif
dan efisien, sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar
(KD)

pada kurikulum. Adapun Kompetensi dasar yang terkait dalam

pembelajaran seni lukis dengan pemanfaatan tinta dan pastel ini adalah
mengekspresikan diri melalui karya seni lukis/gambar.
Dari uraian di atas maka kiranya perlu diteliti tentang pemanfaatan
tinta dan pastel untuk pembelajaran seni lukis di kelas VIII SMP Negeri 3
Doro Kabupaten Pekalongan.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan
yang muncul dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana proses pemanfataan tinta dan pastel (mixed media) untuk
pembelajaran seni lukis di kelas VIII SMP Negeri 3 Doro Kabupaten
Pekalongan?
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2. Bagaimana hasil pemanfaatan tinta dan pastel (mixed media) untuk
pembelajaran seni lukis di kelas VIII SMP Negeri 3 Doro Kabupaten
Pekalongan?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui dan
menjelaskan tentang:
1. Proses pemanfaatan tinta dan pastel (mixed media) untuk pembelajaran
seni lukis di SMP Negeri 3 Doro Kabupaten Pekalongan.
2. Hasil pemanfaatan tinta dan pastel (mixed media) untuk pembelajaran seni
lukis di kelas VIII SMP Negeri 3 Doro Kabupaten Pekalongan.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat teoretis
maupun manfaat praktis.
1. Manfaat teoretis : Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah
khasanah ilmu pengetahuan khususnya proses pemanfaatan tinta dan pastel
untuk pembelajaran seni lukis.
2. Manfaat Praktis :
a. Bagi siswa
Dengan pembelajaran seni lukis melalui pemanfaatan tinta dan pastel
ini siswa dapat menyalurkan ide kreativitas.
b. Bagi guru
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Dapat menambah pengetahuan baru untuk merencanakan pembelajaran
agar lebih efektif dengan variasi dan metode yang lebih kreatif dalam
mengarahkan siswa, mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal.
c. Bagi pihak sekolah
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi pihak
sekolah untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran di sekolah.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi
Secara umum dan menyeluruh, skripsi ini disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
1. Bagian Awal
Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul,
halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan
persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar
bagan, daftar tabel, dan daftar lampiran.
2. Bagian Isi
Bagian isi terdiri atas lima bab, yaitu bab pendahuluan,
landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan,
dan bab penutup.
BAB I

Pendahuluan yang berisi: latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
penulisan skripsi.
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BAB II

Landasan teori yang membahas mengenai: media seni rupa,
belajar dan pembelajaran, dan pembelajaran seni rupa, dan
pembelajaran seni lukis.

BAB III Metode penelitian yang berisi: pendekatan penelitian,
prosedur penelitian, lokasi dan sasaran penelitian, teknik
pengumpulan data, dan teknik analisis data..
BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan berisi uraian yang
menjelaskan data yang diperoleh kemudian dianalisis dan
dibahas secara tuntas.
BAB V

Penutup berisi: simpulan dan saran.

3. Bagian akhir
Bagian akhir berupa daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB 2
LANDASAN TEORI

2.1 Media Seni Rupa
2.1.1 Pengertian Media Seni Rupa
Secara umum, media adalah semua bentuk perantara yang dipakai
orang untuk menyampaikan ide atau gagasan, sehingga ide atau gagasan itu
sampai kepada penerima. Media berasal dari kata medium yang artinya
tengah. Medium dalam konteks ilmu bahan berarti bahan pengikat, yaitu
bahan yang berfungsi untuk mengikat bahan lain agar menjadi satu (Rondhi,
2002:22). Menurut Susanto (2003) medium berarti media, perantara atau
penengah. Biasa dipakai untuk menyebut berbagai hal yang berhubungan
dengan bahan (termasuk alat dan teknik) yang dipakai dalam karya seni.
Menurut Haryanto (dalam Kurniawati, 2011:26) secara umum media
mencakup media desain, yaitu pengetahuan tentang bahan, alat, dan proses
dalam desain dan produk desain, media komunikasi yaitu mengenai bahan,
alat, dan proses dalam komunikasi dan jenis produknya, dan media seni rupa
yaitu tentang pengetahuan bahan, alat dan proses atau teknik dalam seni rupa
dan jenis produk seni rupa. Jadi, media dalam konteks berkarya seni rupa
mencakup: pengertian bahan, alat dan teknik tertentu. Lebih lanjut Haryanto
(dalam Kurniawati, 2011:26) menyatakan bahwa media dalam seni rupa
memiliki tiga substansi, yaitu bahan atau material sebagai sesuatu yang
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diubah atau digarap, alat yaitu benda untuk mengubah, dan teknik artistik
(teknik khusus) yang akhirnya menjadi style atau gaya. Gaya atau style
dalam konteks ini berarti ciri dari ekspresi yang khas dari seniman yang
menyajikan karyanya.
Istilah media juga dipakai dalam mengidentifikasi materi-materi
spesifik karya seni, seperti lukisan akrilik, lukisan cat minyak, lukisan cat air
dan sebagainya. Media berarti juga sarana atau alat untuk mencapai tujuan.
Dalam kegiatan berekspresi di pendidikan seni rupa, sangat dibutuhkan
sarana dan prasarana yang memadai atau disebut juga media. Sunaryo
(2009:19) mengemukakan bahwa media adalah bahan dan alat, serta
perlengkapan yang biasa digunakan untuk memproduksi karya seni rupa,
termasuk cara menggunakannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
media merupakan suatu perantara yang dipakai untuk menyampaikan suatu
ide atau gagasan kepada orang lain.
Berdasarkan pada pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media
seni rupa adalah sarana untuk kegiatan berkarya seni rupa yang mencakup
alat, bahan serta teknik yang digunakan. Pemilihan media yang hendak
digunakan dalam kegiatan berekspresi disesuaikan dengan keadaan di lokasi
pembelajaran. Untuk mewujudkan proses aktivitas pembelajaran yang
lancar, diperlukan media seni rupa yang ideal. Maksud dari media seni rupa
yang ideal adalah kapan pun dan suasana apa pun, media diperlukan dapat
segera diatasi dan bisa digunakan dengan lancar aman dan nyaman (Utomo,
2008).
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2.1.2 Tinta dan Pastel
2.1.2.1 Tinta
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:1198) tinta adalah
barang cair yang berwarna (hitam, merah, dan sebagainya) biasanya untuk
menulis, disebut juga dawat, mangsi. Akan tetapi tinta juga sering disebut
sebagai bahan berwarna yang mengandung pigmen warna yang digunakan
untuk mewarnai suatu permukaan. Tinta umumnya digunakan untuk
menulis dan untuk stempel, namun, tinta juga dapat digunakan untuk
melukis. Tinta yang sering digunakan untuk melukis antara lain adalah
tinta China disebut juga tinta bak, tinta stempel, tinta tulis dan tinta isi
spidol. Tinta China memiliki mutu yang baik, jejak goresan dan hasil
sapuan lebih pekat. Selain tinta china, tinta tulis juga bisa (yang berwarnawarni) digunakan untuk melukis. Tinta stempel dipilih untuk media seni
rupa dalam pembelajaran karena tinta stempel memiliki banyak pilihan
warna, yaitu: biru, hijau, merah dan hitam.
2.1.2.2 Pastel
Pastel merupakan media menggambar yang berupa batangan padat
seperti kapur dalam berbagai macam warna, mengandung bahan
lilin/minyak. Karena mengandung minyak, pastel memiliki sifat menolak
air yang disapukan di atasnya. Menurut Wartono (1987:62) material ini
tepatnya digunakan di atas kertas gambar atau kertas karton. Dengan
kandungan lilinnya itu, krayon dapat melengket dengan baik di atas bidang
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gambar, tetapi sukar dihapus bila ada kekeliruan atau kesalahan. Berrill
(2008:8-9) menjelaskan bahwa pastel dibagi menjadi 4 jenis.
Jenis-jenis pastel :
1) Pastel lunak
Pastel lunak terbuat dari campuran pigmen yang sangat lembut,
tanah liat dan kapur yang dicampur dengan air. pastel ini tidak rusak
termakan usia dan lukisan yang telah jadi tidak akan retak, memudar,
atau menjadi gelap selama bertahun-tahun.
2) Pastel keras
Pastel kaku atau keras biasanya berbentuk batang kotak dan
terutama berbahan dasar kapur. Yang terkenal adalah pastel atau
krayon “Conte Carres”.
3) Pensil pastel
Pensil pastel adalah pastel kaku atau keras yang terbungkus
kayu sama seperti pensil grafit tradisional. Pensil pastel berguna bagi
seniman yang ingin membuat karya lukisan yang lebih detail tetapi
memerlukan penampilan pastel yang lembut.
4) Pastel minyak
Pastel minyak dengan bahan campuran penguat lemak padat
relatif lebih lunak dibandingkan dengn lilin, namun bahan ini tidak
mempengaruhi kecerahan warna pigmen. Hal tersebut termasuk
kelebihan pastel minyak di samping kelunakannya yang memudahkan
pengguna mencampur warna.
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Namun dalam pembelajaran di sekolah, jenis pastel yang paling
sering digunakan, khususnya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)
adalah jenis pastel minyak (oil pastel) dan krayon. Dua jenis pastel
tersebut dipilih karena bentuk serta teksturnya mudah digunakan oleh
anak-anak. Selain itu, krayon dan pastel minyak mudah untuk
didapatkan dan harganya terjangkau.
2.2 Belajar dan Pembelajaran
2.2.1 Belajar
Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu
proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi
dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian
belajar dapat didefinisikan sebagai berikut: “Belajar ialah suatu proses
usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan
tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya
sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya” (Slameto, 2003: 2).
Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah
laku.
Proses usaha tersebut, erat kaitannya dengan lingkungan yang ada
disekitarnya, termasuk antara individu satu dengan yang lainnya. Seperti
yang dijelaskan oleh Dimyati dan Mudjiono (1994: 156), bahwa belajar
adalah proses melibatkan manusia secara orang per orang sebagai satu
kesatuan organisme sehingga terjadi perubahan pada pengetahuan,
keterampilan dan sikap. Selain itu Sardiman (2007: 20) menyatakan bahwa
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belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan
serangkaian

kegiatan

misalnya

dengan

membaca,

mengamati,

mendengarkan, meniru dan sebagainya. Dalam pengertian ini “perubahan”
berarti seseorang yang telah mengalami proses belajar akan mengalami
perubahan tingkah laku menjadi lebih baik, yang dilakukan dengan cara
membaca agar mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak, mengamati
agar lebih memahami, meniru menjadikan yang sebelumnya tidak bisa
menjadi bisa, dan lain sebagainya.
Belajar

adalah

suatu

tingkahlaku

atau

kegiatan

dalam

mengembangkan diri, baik dalam aspek kognitif, psikomotor, maupun
sikap atau afektif (Darsono dalam Susmiyati, 2008: 9). Gagne (dalam
Slameto, 2003: 13) memberikan dua definisi belajar, yaitu (1) belajar ialah
suatu

proses

untuk

memperoleh

motivasi

dalam

pengetahuan,

keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku, (2) belajar adalah penguasaan
pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari intruksi.
Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa belajar adalah suatu proses

usaha seseorang yang

mengalami perubahan tingkah laku baik dalam aspek kognitif, afektif,
psikomotorik sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya.
Dalam kaitannya dengan sebuah sistem, Gagne (dalam Rifa‟i,
2011: 84) menjelaskan bahwa belajar merupakan sebuah sistem yang di
dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling kait-mengait sehingga
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menghasilkan perubahan perilaku. Berberapa unsur yang dimaksud adalah
sebagai berikut: (a) Peserta didik, (b) Rangsangan (stimulus), (c) Memori,
dan (d) Respon.
Menurut Rifa‟i (2011: 85) keempat unsur belajar tersebut dapat
dijelaskan bahwa kegiatan belajar akan terjadi pada diri peserta didik
apabila terdapat interaksi antara stimulus dengan isi memori, sehingga
perilakunya berubah dari waktu sebelum dan setelah adanya stimulus
tersebut. Apabila terjadi perubahan perilaku, maka perubahan perilaku itu
menjadi indikator bahwa peserta didik telah melakukan kegiatan belajar.
2.2.2

Pembelajaran
Belajar merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat terpisahkan
dari kehidupan manusia. Dalam belajar seseorang akan mengalami proses
perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Perubahan tingkah laku
tersebut adalah bagian dari kegiatan pembelajaran. Seperti yang dijelaskan
oleh Briggs (dalam Rifa‟i, 2011: 191) bahwa pembelajaran adalah
seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi peserta didik
sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Dari
definisi tersebut mengandung pengertian bahwa proses pembelajaran
dilakukan oleh siswa dan guru. Siswa melakukan kegiatan belajar secara
aktif dan menggali potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan
sumber belajar secara optimal. Guru berfungsi sebagai fasilitator kegiatan
pembelajaran yang dilakukan oleh siswa.
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Dalam pembelajaran terdapat beberapa komponen pembelajaran.
Pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah
merupakan sistem dengan komponen-komponen yang saling berhubungan
satu sama lainnya. Djamarah (2002: 48) mengemukakan bahwa kegiatan
belajar

mengandung

sejumlah

komponen

yang

meliputi

tujuan,

penampilan guru, aktivitas siswa, materi atau bahan, kegiatan belajar
mengajar, metode, alat dan sumber, dan evaluasi.

a.

Tujuan Pembelajaran
Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan

suatu kegiatan. Tidak ada suatu kegiatan yang diprogramkan tanpa tujuan,
karena hal itu adalah suatu hal yang tidak memiliki kepastian dalam
menentukan ke arah mana kegiatan itu dibawa (Djamarah, 2002: 48).
Dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran merupakan rumusan
tingkah laku dan kemampuan yang harus dicapai oleh siswa setelah
menyelesaikan serangkaian kegiatan belajar.
b.Bahan atau Materi Pembelajaran
Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam
proses belajar mengajar (Djamarah, 2002: 50). Senada dengan pernyataan
tersebut, Slameto (1991: 99) menjelaskan bahwa materi pembelajaran
yaitu bahan yang disajikan dalam pembelajaran. Dari pendapat di atas
dapat disimpulkan

materi pembelajaran adalah bahan pelajaran yang
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dipilih dan disampaikan oleh guru kepada siswa guna mencapai tujuan
tertentu.

c. Kegiatan Belajar Mengajar
Kegiatan belajar mengajar adalah kegiatan inti dari proses
pembelajaran. Hal ini artinya bahwa dalam kegiatan belajar mengajar akan
melibatkan semua komponen pembelajaran seperti bahan, kegiatan, metode,
media, serta evaluasi pembelajaran yang menjadi tolok ukur ketercapaian
tujuan bembelajaran. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Djamarah
(2002: 51), dalam kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua
komponen pengajaran, kegiatan belajar mengajar akan menentukan sejauh
mana arah tujuan yang telah ditetapkan akan dicapai
d.

Metode Pembelajaran
Tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif jika pembelajaran

menggunakan cara-cara yang tepat.Cara yang digunakan dalam pembelajaran
disebut metode. Menurut Djamarah (2002: 53) metode adalah suatu cara yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemilihan metode
dapat dikatakan sebagai salah satu kiat atau keterampilan yang dilakukan
oleh guru. Dengan pemilihan metode yang tepat maka pembelajaran akan
lebih menarik.
Ada beberapa jenis metode pembelajaran yang diungkapkan oleh para
ahli, jenis- jenis metode pembelajaran di antaranya adalah: metode ceramah,

17

metode tanya jawab, metode latihan (drill), metode demonstrasi, metode
mencontoh, metode dikte, metode karya wisata, dan metode ekspresi bebas.
e.

Media Pembelajaran
Dalam penyampaian sumber belajar maupun bahan ajar, guru
memerlukan media pembelajaran. Sukmadinata (2009: 108), mendefinisikan
media pembelajaran sebagai segala macam bentuk perangsang dan alat yang
disediakan oleh guru untuk menolong siswa belajar. Djamarah (2002: 54)
mengemukakan bahwa yang dimaksud alat atau media adalah segala sesuatu
yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan.
Gagne dalam Sukmadinata (2009: 110) membagi perangsang belajar
menjadi kata-kata tertulis (buku pengajaran berprogram, bagan, proyektor,
slide, checklist, dan sebagainya), lisan (guru, rekaman suara), gambar dan
lisan (slide-tape, slide bersuara, ceramah, poster), gambar bergerak, katakata dan suara (proyektor film bergerak, televisi, dan demonstrasi), serta
konsep teoretis melalui gambar (film bergerak, permainan boneka/ wayang).
Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa
media pembelajaran adalah segala macam bentuk perangsang dan
alat/wahana yang digunakan oleh guru untuk membatu penyampaian pesan
dan sekaligus mendorong siswa untuk belajar agar tujuan pembelajaran
dapat tercapai.

f.

Sumber Pembelajaran
Menurut Winataputra dan Ardiwinata (dalam Djamarah, 2002: 55)
mengemukakan bahwa sumber-sumber pembelajaran adalah segala sesuatu
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yang dapat digunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat.
Sumber belajar sesungguhnya banyak sekali terdapat di mana-mana yaitu di
sekolah, di halaman, di pusat kota, di pedesaan, dan sebagainya.
Pemanfaatan sumber-sumber pengajaran tersebut tergantung pada kreativitas
guru, waktu, biaya, serta kebijakan-kebijakan lainnya (Sudirman, dalam
Djamarah, 2002: 56).
g.

Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata evaluation, yang
mengandung makna pemberian nilai atau penilaian untuk memberi
keputusan tentang bagus atau buruk, benar atau salah. Menurut Syafi‟i
(2006:35) evaluasi pembelajaran dilakukan guna mengetahui sejauhmana
perubahan prilaku siswa telah terjadi, dengan kata lain evaluasi
pembelajaran dilakukan dalam rangka mengetahui ketercapaian tujuan yang
telah direncanakan.

2.3 Pembelajaran Seni Rupa
2.3.1

Konsep Pembelajaran Seni Rupa
Seni rupa di SMP merupakan salah sub dari mata pelajaran seni
budaya. Pembelajaran seni rupa merupakan seperangkat peristiwa yang
memudahkan siswa dalam proses belajar. Pendidikan seni mempunyai
fungsi yang sangat penting sebagai media dan alat untuk mencapai tujuan
pendidikan, yaitu untuk mengembangkan kesadaran atau kepekaan estetik,
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mengembangkan daya cipta (kreativitas) dan mengembangkan kesempatan
bagi siswa untuk berekspresi.
Linderman dan Linderman (dalam Syafii, 2006: 12) menjelaskan
bahwa pendidikan seni rupa sebagai pendidikan estetis dapat dilakukan
dengan jalan memberikan pengalaman perseptual, kultural, dan artistik.
Pendapat lain menyebutkan, dalam belajar artistik terdapat tiga aspek
utama yakni kemampuan produktif, kritis, dan kultural (Eisner, dalam
Syafii, 2006: 12). Dari pendapat-pendapat diatas, dapat diketahui bahwa
ada tiga aspek yang terdapat dalam pembelajaran seni rupa, yaitu: aspek
pemahaman, apresiasi seni dan pengalaman kreatif.
Aspek pemahaman diperoleh dari pembahasan karakteristik suatu
karya seni rupa dan sejarah seni rupa. Aspek apresiasi berkaitan dengan
kegiatan menanggapi karya seni rupa baik karya siswa itu sendiri maupun
karya dari seniman. Pengalaman kreatif dapat diperoleh dari kegiatan
penciptaan karya seni. Dalam kegiatan penciptaan karya seni diharapkan
adanya gagasan baru yang muncul dari masing-masing siswa. Untuk
memunculkan gagasan-gagasan baru dalam belajar, perlu adanya situasi
mendukung. Seperti yang dijelaskan oleh Ismiyanto (2010:22) dalam
proses pembelajaran yang terpenting adalah mengupayakan terciptanya
situasi dan kondisi yang kondusif bagi kegiatan belajar yang menyangkut
ekspresi artistik dan menciptakan lingkungan yang dapat membantu
perkembangan anak untuk „menemukan‟ sesuatu melalui eksplorasi dan
eksperimentasi dalam belajar.
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2.3.2

Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Seni Rupa
Fungsi dan tujuan pendidikan seni rupa erat kaitannya dengan
konsep pembelajaran seni rupa. Menurut Ismiyanto (2010: 33-34), fungsi
pembelajaran seni rupa adalah (1) sebagai media ekspresi, (2) sebagai
media komunikasi, (3) sebagai media pengembangan kreativitas, (4)
sebagai

media

pengembangan

sensitivitas,

(5)

sebagai

media

pengembangan hobi dan bakat, dan (6) sebagai media rekreasi.
Berdasarkan fungsi pembelajaran seni rupa di atas, maka Ismiyanto
(2010: 34) menjelaskan ada 3 tujuan pembelajaran seni yaitu: (1)
mengembangkan

kreativitas

dan

sensitivitas

perserta

didik,

(2)

meningkatkan kapasitas dan kualitas pengetahuan kesenian peserta didik,
dan (3) meningkatkan keterampilan peserta didik.
Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan mata pelajaran Seni Budaya
yang tercantum pada KTSP. Mata pelajaran Seni Budaya bertujuan agar
peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) Memahami konsep
dan pentingnya seni budaya, (2) Menampilkan sikap apresiasi terhadap
seni budaya, (3) Menampilkan kreativitas melalui seni budaya, dan (4)
Menampilkan peran serta dalam seni budaya dalam tingkat lokal, regional,
maupun global.
Tujuan pembelajaran seni rupa menjadi hal penting karena tujuan
menunjukkan arah belajar siswa yang akan dicapai siswa tertulis dalam
tujuan pembelajaran. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan Syafii
(2006: 29) yang menyatakan bahwa tujuan pembelajaran merupakan ke
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arah mana siswa akan dibawa. Oleh karena itu tujuan pembelajaran lazim
disebut juga sasaran pembelajaran.

2.4 Pembelajaran Seni Lukis
2.4.1 Seni Lukis
Seni berarti halus, kecil dan rumit. Seni juga berarti indah (Rondhi,
2002: 4). Dari kesenian yang beraneka ragam dapat dibedakan berdasarkan
media penyampaiannya, yaitu seni rupa, seni musik dan seni tari. Seni
rupa adalah suatu karya seni yang penyampaiannya menggunakan media
rupa (visual).
Seni lukis adalah salah satu cabang seni rupa yang digunakan
untuk mengungkapkan pengalaman estetis. Seni lukis menurut Sunaryo
(2006:3) diartikan sebagai ungkapan perasaan dan pikiran pada suatu
bidang datar melalui susunan garis, bidang atau raut, tekstur, dan warna
atas hasil pengamatan dan pengalaman estetis seseorang. Media yang
umum digunakan dalam melukis yaitu cat air, cat akrilik, crayon, cat
minyak dan lain sebagainya.
Lukis (seni lukis) pada dasarnya merupakan bahasa ungkapan dari
pengalaman artistik maupun ideologis yang

menggunakan warna dan

garis, guna mengungkapkan perasaan. Warna dan garis termasuk dalam
unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa memegang peranan penting
dalam melukis atau berkarya seni. Sunaryo (2002: 5) mengungkapkan
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bahwa, pada umumnya yang termasuk unsur-unsur rupa ialah (1) garis
(line), (2) raut atau bangun, (3) warna (colour), (4) gelap terang atau nada
(light-dark, tone), (5) tekstur atau barik (texture), dan (6) ruang (space).

2.4.2

Corak atau gaya dalam seni lukis
Corak seringkali disamakan dengan gaya.

Menurut Sunaryo

(2006:9) ada yang mengelompokkan corak seni lukis ke dalam corak
realistis, abstrak dan simbolis. Corak realistis merupakan bentuk lukisan
yang menggambarkan objek-objek alam dalam hubungan nyata atau wajar,
corak abstrak merupakan corak yang objek lukisannya tidak dapat
diidentifikasi,

sedangkan

corak

simbolis

merupakan

corak

yang

menunjukkan penggambaran objek-objek dalam hubungan simbol atau
metafora.
Selain corak seni lukis yang disebutkan di atas, Sunaryo (2006:9)
juga menjelaskan bahwa ada corak lain di luar corak atau gaya yang telah
disebutkan, yaitu corak dekoratif yang banyak terdapat pada lukisan Bali
dan lukisan tradisional Indonesia. Corak dekoratif memiliki ciri utama
watak kegarisan, pewarnaan yang datar tanpa pengolahan ilusi ruang, dan
kecenderungan ornamentik.
2.4.3 Media seni lukis
Menurut Sunaryo (2006:10) media dalam seni lukis merupakan
sarana yang digunakan dalam berkarya. Media atau sarana berkarya
tersebut berupa bahan, alat dan perlengkapan. Adapun media seni lukis

23

yang biasa digunakan antara lain: cat minyak (oil color), cat air (water
color), cat poster, pastel, cat akrilik, dan tinta.
2.4.4

Teknik Melukis dengan Tinta dan Pastel
Dalam melukis menggunakan media campur (mixed media) tinta
dan pastel, perlu memperhatikan teknik dalam menggunakan media-media
tersebut. Media pastel yang mengandung minyak, setelah dikuaskan tinta
yang bersifat cair, kedua media tersebut tidak akan menyatu. Pada karya
lukis yang dihasilkan akan terlihat efek-efek dan tekstur menarik yang
berasal dari tinta dan pastel yang digunakan. Hal tersebut seperti yang
dijelaskan oleh Sunaryo (2009:31) krayon atau pastel menolak cat air atau
tinta, karena itu dapat menciptakan tekstur yang menarik.
Teknik menggunakan pastel dalam melukis dengan dicampurkan
dengan tinta adalah dengan menggoreskan pastel yang berwarna terang
dengan kuat tanpa ragu-ragu sehingga hasil goresan yang terlihat berani
dan tegas. Goresan diusahakan tidak menutup seluruh permukaan kertas
gambar. Jadi masih ada ruang tersisa yang masih dapat diiisi dengan warna
tinta.

Jika goresan pastel kurang tebal atau terlalu tipis akan mudah

tertindih dengan warna yang berasal dari tinta yang dikuaskan.
Sedangkan teknik dalam menggunakan tinta adalah dengan
menguaskan tinta yang berwarna gelap dan pekat. Warna dari tinta akan
mengisi bagian-bagian pada kertas yang tidak tergores pastel. Akan tetapi
bagian kertas yang sudah digoreskan pastel akan menolak tinta.
2.4.5

Unsur-unsur dalam karya lukis menggunakan tinta dan pastel
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Tinta dan pastel yang digunakan dalam seni lukis akan
menghasilkan unsur-unsur seni rupa. Adapun unsur-unsur seni rupa yang
terdapat pada karya lukis menggunakan tinta dan pastel yaitu:
a.

Garis
Garis merupakan unsur rupa (visual element) yang paling sederhana

setelah titik. Garis dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu garis yang
nyata (konkret) dan garis maya (imajinatif). Garis nyata yaitu garis sebagai
wujud konkret benar benar nyata atau berwujud kehadirannya, misalnya
garis yang menggambarkan batas keliling suatu benda. Garis maya
(imajinatif) adalah

garis

yang secara

visual

tidak ada namun

keberadaannya dapat kita pahami (Rondhi dan Sumartono, 2002:31).
Dapat dikatakan garis maya dapat berupa khayalan atau pikiran. Misalnya
garis batas bidang, warna, bentuk atau ruang. Pertemuan antara dua bidang
yang berwarna sering menghasilkan efek garis. Garis tersebut merupakan
garis imajinatif, karena kenyataannya tidak ada. Dilihat dari bentuknya
garis dapat dibedakan menjadi garis lurus, garis lengkung, garis tekuk,
atau zigzag.

b.

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

dapat dikenali dari rautnya, apakah sebagai suatu bangun yang pipih datar,
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yang menggumpal padat atau berongga bervolume, lonjong, bulat, persegi,
dan sebagainya. Raut dapat ditampilkan dengan kontur.

c.

Warna
Warna ialah kualitas rupa yang dapat membedakan kedua obyek atau

bentuk yang identik raut, ukuran, dan nilai gelap terangnya. Warna-warna
pokok disebut warna primer, yakni warna yang bebas dari unsur-unsur
warna lain. Hasil percampurannya disebut warna sekunder, yakni warna
kedua (jingga, hijau, ungu) dan warna tersier, yakni warna ketiga sebagai
hasil percampuran yang mengandung ketiga warna primer.
d.

Gelap Terang
Unsur rupa gelap terang juga disebut nada. Unsur gelap terang juga

terdapat pada karya lukis dengan memanfaatkan tinta dan pastel. Dalam
karya lukis tersebut unsur gelap terang terlihat dari penggunaan gradasi
warna (chiaroscuro). Gradasi warna adalah penggunaan sebuah warna
yang tersusun dari warna yang lebih tua sampai ke yang yang lebih muda,
atau dari yang gelap hingga terang. Gradasi warna tercipta karena dimensi
value (tingkat perbedaan warna).
e.

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

permukaan dapat halus, polos, kasap, licin, mengkilap, berkerut, lunak,
keras, dan sebagainya. Kesan tekstur diserap baik melalui indera
penglihatan maupun rabaan. Menurut Sunaryo (2002: 17) tekstur
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dibedakan menjadi dua, yaitu: tekstur visual dan terkstur taktil. Tekstur
visual merupakan tekstur yang dapat diserap oleh penglihatan, walaupun
dapat pula membangkitkan pengalaman raba dan terdapat pada bentuk
dwimatra.
Tekstur visual ada tiga macam, yaitu: (1) terktur hias, (2) tekstur
spontan, dan (3) tektur mekanis. Sunaryo (2002: 17) menjelaskan bahwa
tekstur hias merupakan tekstur yang menghiasi permukaan bidang dan
merupakan isian tambahan yang dapat dibuang tanpa menghilangkan
identitas bidangnya, dan seterusnya.
2.4.6

Pembelajaran Seni Lukis dengan Pemanfaatan Tinta dan Pastel
Pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah
merupakan sistem dengan komponen-komponen yang saling berhubungan
satu sama lainnya. Dalam Proses belajar mengajar pembelajaran lukis
dengan tinta dan pastel, sama saja dengan pembelajaran dengan materi
berkreasi seni lukis lainnya. Seni lukis yang menuntut siswa untuk
berekspresi sesuai dengan media yang digunakannya. Media yang umum
digunakan dalam seni lukis di sekolah antara lain cat air, pastel,cat poster
dan cat minyak.
Seperti pada pembelajaran yang lainnya, pembelajaran seni lukis
juga memiliki komponen pembelajaran, antara lain:
a. Tujuan pembelajaran
Tujuan pembelajaran merupakan rumusan tingkah laku dan
kemampuan yang harus dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan
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serangkaian kegiatan belajar. Dalam hal ini, tujuan pembelajaran melukis
memiliki

tujuan

yaitu

mengembangkan

kreativitas

siswa

dalam

menuangkan ide yang diwujudkan dalam bentuk karya lukis dengan tinta
dan pastel, memahami dan menerapkan prosedur dalam berkarya lukis
dengan tinta dan pastel. Serta memahami dan menerapkan teknik melukis
dengan tinta dan pastel.
Tujuan yang ada pada pembelajaran melukis dengan tinta dan
pastel disesuaikan dengan SK dan KD yang ada. Tujuan pembelajaran
dalam mata pelajaran seni rupa ini khususnya materi melukis dengan tinta
dan pastel juga merujuk pada tujuan mata pelajaran Seni Budaya yang
tercantum pada KTSP. Sesuai tujuan KTSP, yaitu mengerkpresikan diri
melalui berkarya lukis dengan tinta dan pastel, siswa dapat menampilkan
peran sertanya dalam pengembangan seni budaya dalam tingkat lokal,
regional, maupun global.
b. Materi pembelajaran
Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam
proses belajar mengajar (Djamarah, 2002:

50). Terkait dengan

pembelajaran seni rupa, menurut Garha (Sunaryo,2009: 5) materi pelajaran
atau bahan ajar ialah satuan pelajaran terkecil yang dapat disampaikan
kepada anak-anak (siswa) dalam satu kali pertemuan yang paling banyak
memakan waktu dua jam pelajaran. Adapun materi dari pembelajaran lukis
adalah:
1) Pengertian Seni Lukis
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2) Media yang umum digunakan dalam melukis antara lain:
- cat air
- cat akrilik
- pastel
- cat minyak
3) Bahan dan alat berkarya:
Bahan:

Alat:

-

Tinta stempel

- Penghapus

-

Pastel

- Palet

-

Kertas gambar Ukuran 29x40 cm (A3)

- Pensil

4) Langkah-langkah berkarya:
-

Menyiapkan alat dan bahan

-

Membuat sket

-

Mewarnai karya

-

Karya selesai
c. Metode pembelajaran
Dalam pembelajaran seni rupa guru dapat memanfaatkan metodemetode yang umum digunakan, misalnya ceramah, tanya jawab,
diskusi, demonstrasi, drill (latihan), memola, dikte (bimbingan setahap
demi setahap), dan ekspresi bebas. Metode yang digunakan dalam
pembelajaran lukis yaitu: (1) metode ceramah dan tanya jawab (2)
metode demonstrasi, (3) metode drill atau pemberian tugas.
d. Sumber pembelajaran

29

Materi untuk pembelajaran lukis dengan memanfaaatkan tinta
dan pastel berasal dari beberapa buku antara lain: Panduan Melukis
dengan Pastel (Philip Berrill), Seni Lukis Dasar, Bahan ajar seni lukis I
(Aryo Sunaryo dan Anton Sumartono). Selain buku, guru juga dapat
memanfaatkan sumber dari media elektronik, misalnya televisi dan
akses internet. Di samping itu guru juga memanfaatkan lingkungan
sekolah, kekayaan alam dapat menjadi sumber pembelajaran seni rupa.
e. Evaluasi pembelajaran
Menurut Syafi‟i (2006:35) evaluasi pembelajaran dilakukan
guna mengetahui sejauhmana perubahan prilaku siswa telah terjadi,
dengan kata lain evaluasi pembelajaran dilakukan dalam rangka
mengetahui ketercapaian tujuan yang telah direncanakan. Fungsi
utama evaluasi pembelajaran seperti yang dijelaskan dalam Soehardjo
(2011:313) adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses
pembelajaran dan fungsi selanjutnya sebagai balikan, jika dalam fungsi
utamanya menunjukkan hasil rerata pada tingkat ketidakberhasilan.
Kegiatan evaluasi akan menghasilkan data berupa biji (score)
dan nilai (grade). Soehardjo (2011:313) menjelaskan bahwa tindakan
evaluasi yang akan menghasilkan biji disebut pembijian (scoring) dan
tindakan evaluasi yang akan menghasilkan nilai disebut penilaian
(grading). Pembijian berfungsi untuk menentukan jenjang kuantitas
kompetensi hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Sedangkan penilaian
berfungsi untuk menentukan jenjang kualitas kompetensi.
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Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang lebih obyektif maka
digunakan teknik evaluasi gabungan dengan cara pembijian yang
diikuti oleh penilaian. Teknik evaluasi gabungan tersebut dilakukan
dengan cara konversi yakni pengubahan biji (score) menjadi nilai
(grade). Hasil yang diperoleh dari pembijian berwujud simbol
kuantitas yang berupa angka berubah menjadi simbol kualitas yang
berupa huruf (A, B, C, D, dan E) atau menjadi pernyataan kualitas
(Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, dan Sangat Kurang).

BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian
Bila dilihat dari sifat permasalahan yang akan diteliti, maka
pendekatan penelitian yang dianggap sesuai dalam penelitian ini adalah
pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif
yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh
subjek penelitian misalnya persepsi, motivasi, tingkah laku, tindakan, dan
sebagainya, secara menyeluruh, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan
berbagai metode ilmiah (Moleong 2007:6). Sementara Sugiyono (2010:15)
menyatakan bahwa:
“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk
meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya
adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen
kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara
purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi
(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada
generalisasi”.
Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan data secara
mendalam, yakni data yang mengandung makna, terdapat nilai di balik suatu
data yang tampak. Ismiyanto (2003:MP/III/3) menambahkan bahwa penelitian
deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara
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sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi, daerah atau
bidang tertentu.
Berdasarkan pandangan tersebut, maka secara garis besar dapat
disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan
untuk menyajikan suatu peristiwa, fenomena, fakta-fakta, perilaku, segala hal
yang berkaitan dengan manusia dan aktivitasnya, yang bersifat kompleks dan
utuh/holistik ke dalam bentuk dekkripsi berupa kalimat atau bahasa dengan
menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan dan
berbagai metode ilmiah yang ada. Dengan demikian, dalam penelitian
kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif berupa tingkah laku, proses,
serta hasil karya siswa dalam pembelajaran seni lukis dengan memanfaatkan
tinta dan pastel.

3.2 Prosedur Penelitian
3.2.1

Survei Pendahuluan: Survei Sekolah
Survei sekolah dilakukan orientasi bagaimana keadaan SMP Negeri

3 Doro yaitu dengan cara mendatangi secara langsung dan melakukan
observasi tentang keadaan sekolah. Wawancara dilakukan terhadap beberapa
narasumber.

3.2.2

Pengamatan sebelum perlakuan
Pengamatan sebelum perlakuan dilakukan dengan cara mengamati

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran melukis sebelum dilakukannya
penelitian pada kelas VIII SMP Negeri 3 Doro.
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3.2.3

Pengamatan Terkendali
Dalam tahap ini, peneliti dan Guru Seni Budaya SMP Negeri 3 Doro

bersama-sama mengadakan pembelajaran melukis sesuai dengan SKKD
yang telah ada pada kurikulum Seni Budaya SMP. Pembelajaran melukis
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melukis dengan memanfaatkan
tinta dan pastel. Pengamatan terkendali pada penelitian ini meliputi
pengamatan terkendali I dan pengamatan terkendali II.

3.2.4 Pengamatan Terkendali I
Tahap ini berupa rencana kegiatan menentukan langkah-langkah
yang akan dilakukan peneliti dalam pelaksanaan pengembangan RPP untuk
pembelajaran seni lukis melalui pemanfaatan tinta dan pastel yang disusun
dalam bentuk desain pembelajaran. Pelaksanaan pengamatan terkendali 1
tersebut meliputi beberapa tahap, antara lain: (1) perencanaan, (2)
pelaksanaan pembelajaran, (3) evaluasi pembelajaran, dan (5) rekomendasi
pengamatan terkendali.
Berikut adalah rincian langkah-langkah pelaksanaan pengamatan terkendali
I:
a. Perencanaan
Sebelum pelaksanaan pembelajaran seni lukis dilakukan, peneliti
terlebih dahulu telah membuat rancangan pembelajaran seni lukis, antara
lain: (1) panduan RPP, (2) panduan evaluasi, dan (3) panduan observasi
terkendali yang berupa data lembar observasi.
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b. Pelaksanaan Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran pada pengamatan terkendali I dilaksanakan
setelah diberikan

treatment. Selama kegiatan pembelajaran melukis

berlangsung peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas guru dan
siswa.

Aspek yang diamati terhadap aktivitas guru meliputi: (1) aktivitas

guru saat kegiatan awal pembelajaran, (2) aktivitas guru saat kegiatan inti
pembelajaran, (3) aktivitas guru saat kegiatan penutup. Adapun aspek yang
diamati terhadap aktivitas siswa meliputi: (1) perhatian siswa penuh
terhadap penjelasan guru, (2) siswa antusias terhadap pengarahan dan
penjelasan guru mengenai materi seni lukis dengan memanfaatkan tinta dan
pastel, (3) siswa antusias dalam memperhatikan contoh-contoh karya lukis
dengan tinta dan pastel, (4) siswa aktif dan bersemangat dalam kegiatan
berkarya lukis dengan memanfaatkan tinta dan pastel.
Pengamatan ini berupa lembar observasi yang berisi pertanyaan
mengenai aktivitas guru dan siswa pada saat kegiatan pembelajaran melukis
berlangsung. Melalui kegiatan observasi ini, dapat diketahui sikap guru dan
siswa baik yang positif maupun negatif selama pembelajaran. Berkaitan
dengan proses pengamatan terkendali ini peneliti juga menggunakan teknik
wawancara dan dokumentasi foto sebagai teknik pendukung sehingga
diharapkan hasil pengamatan akan lebih jelas.
Aspek yang diwawancarai terhadap guru seni rupa SMP N 3 Doro
Kabupaten Pekalongan antara lain: (1) perilaku siswa kelas VIII, (2)
Perangkat Pembelajaran seni rupa, (3) pembelajaran seni rupa di SMP N 3
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Doro, (4) pembelajaran seni lukis saat pengamatan terkendali I. Selanjutnya
hal-hal yang diwawancarai terhadap siswa kelas VIII SMP N 3 Doro antara
lain: (1) pendapat siswa mengenai pembelajaran seni lukis dengan tinta dan
pastel, (2) perilaku guru saat pembelajaran seni lukis. Sedangkan untuk
dokumentasi foto peneliti gunakan untuk mendokumentasikan aktivitas guru
dan siswa saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.
c. Evaluasi dan Rekomendasi
Evaluasi dalam penelitian ini, merupakan langkah peneliti untuk
mengkaji dan menilai data mengenai aktivitas guru dan siswa saat kegiatan
pembelajaran berlangsung, dan hasil karya lukis dengan tinta dan pastel
siswa pengamatan terkendali I yang peneliti peroleh dari hasil penilaian
yang dilakukan oleh peneliti dan guru. Penilaian hasil karya lukis siswa ini
diperoleh dengan menentukan lima kategori, yakni (1) kategori sangat baik,
(2) kategori baik, (3) kategori cukup, (4) kategori kurang, dan (5) kategori
sangat kurang yang penilaiannya didasarkan pada penilaian tertinggi dari
nilai yang diperoleh siswa. Sedangkan rekomendasi dalam penelitian ini
merupakan langkah yang berupa saran dan anjuran untuk melakukan
pengamatan terkendali II dari hasil diskusi antara peneliti dan guru
berdasarkan kekurangan dan kelebihan pada pengamatan terkendali I.

3.2.5

Pengamatan Terkendali II
Pengamatan terkendali II merupakan tahap peneliti dan guru

memberikan perlakuan baru berdasarkan hasil rekomendasi pengamatan
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terkendali I. Kekurangan dan kelebihan pengamatan terkendali I akan
diperbaiki dan dikembangkan pada tahap pengamatan terkendali 2 sehingga
perencanaan akan lebih matang. Berikut penjelasan proses pengamatan
terkendali II yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan pembelajaran,
observasi, evaluasi, dan rekomendasi.
a.

Perencanaan
Perencanaan dalam pengamatan terkendali II merupakan rencana

baru yang dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi pengamatan terkendali
I. Pertimbangan dan pemilihan upaya-upaya pemecahan masalah pada
pengamatan terkendali I diterangkan dalam perencanaan pengamatan
terkendali II.
b.

Pelaksanaan Pembelajaran
Kegitan pembelajaran pada pengamatan terkendali II dilaksanakan

setelah diberikan perlakuan berdasarkan pada hasil pengamatan terkendali I.
Selama kegiatan pembelajaran seni lukis berlangsung peneliti melakukan
pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa. Aspek-aspek yang diamati
terhadap aktivitas guru dan siswa pada prinsipnya sama seperti pengamatan
terkendali I. Pengamatan

pada pelaksanaan pembelajaran tersebut

merupakan upaya untuk memaksimalkan hal-hal yang perlu diperbaiki dan
dikembangkan berdasarkan hasil pengamatan terkendali I, sehingga
diharapkan dapat ditemukan pembelajaran yang efektif.
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c.

Evaluasi dan Rekomendasi
Evaluasi pembelajaran dalam penelitian ini pada prinsipnya sama

seperti pada pengamatan terkendali I, yang merupakan langkah peneliti
untuk menilai dan mempelajari data mengenai aktivitas guru dan siswa saat
kegiatan pembelajaran berlangsung, serta hasil karya lukis siswa yang
diperoleh dari hasil penilaian kolaborasi antara peneliti dan guru terhadap
karya lukis siswa pada pengamatan terkendali I. Tahap rekomendasi dalam
pengamatan terkendali II merupakan tahap pengambilan keputusan berupa
saran dan anjuran setelah diadakan diskusi antara peneliti dan guru
berdasarkan hasil evaluasi yang berupa kekurangan dan kelebihan
pengamatan terkendali II serta menentukan langkah selanjutnya, dan
menentukan langkah-langkah serta upaya-upaya baru dalam pembelajaran
seni lukis, sehingga diharapkan dapat ditemukan pembelajaran seni lukis
dengan memanfaatkan tinta dan pastel yang efektif dan efisien sesuai situasi
dan kondisi.
Prosedur penelitian tersebut divisualisasikan pada bagan di bawah ini.
Survei Pendahuluan:
Survei Sekolah

Pengamatan Sebelum
Perlakuan

Pengamatan Terkendali I

Evaluasi
dan
Rekomendasi

Pengamatan terkendali II

Evaluasi dan Rekomendasi
atau Hasil

Bagan 3.1. Prosedur Penelitian
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3.3 Lokasi dan Sasaran Penelitian
3.3.1 Lokasi penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di SMP Negeri 3 Doro, yang beralamatkan di
Desa Harjosari Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan.

3.3.2 Sasaran dan Subjek Penelitian
Sasaran dalam penelitian ini adalah pemanfaatan tinta dan pastel
(mixed media) untuk pembelajaran seni lukis bagi siswa kelas VIII B SMP N 3
Doro. Dalam hal ini yang menjadi sasaran penelitian adalah :
1) Pemanfaatan tinta dan pastel (mixed media) untuk pembelajaran seni lukis
bagi siswa kelas VIII SMP N 3 Doro.
2) Hasil karya siswa setelah dilakukan pembelajaran pemanfaatan tinta dan
pastel (mixed media) untuk pembelajaran lukis bagi siswa kelas VIII SMP
N 3 Doro Kabupaten Pekalongan.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII B yang berjumlah
25 siswa dengan rincian 8 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan, dan guru
mata pelajaran seni rupa SMP N 3 Doro Kabupaten Pekalongan.
3.4

Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data kualitatif
adalah sebagai berikut :

3.4.1

Tes
Teknik pengumpulan data tes yang digunakan dengan menggunakan

instrumen tes berupa soal untuk tes unjuk kerja berkarya lukis dengan
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menggunakan tinta dan pastel yang harus dikerjakan siswa. Tes dilakukan
sebanyak dua kali. Kemudian data tes dalam penelitian diperoleh dari hasil tes
yang dikerjakan siswa.
Soal untuk tes unjuk kerja penelitian terkendali I berbunyi : “Buatlah
sebuah karya seni lukis dengan menggunakan tinta dan pastel dengan tema “ikan”
pada kertas berukuran 29x40 cm (A3) sesuai dengan prosedur yang telah
dijelaskan!”. Sedangkan untuk tes unjuk kerja pada terkendali II berbunyi:
“Buatlah sebuah karya seni lukis dengan menggunakan tinta dan pastel dengan
tema “binatang yang ada di sekitar kita” pada kertas berukuran 29x40 cm (A3)
sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan!”
Dalam mengevaluasi hasil karya siswa, diperlukan pedoman penilaian
berisi tentang aspek penilaian berikut dengan sistem penskorannya.
Tabel 3.1 Pedoman Skor Penilaian Berkarya Lukis
No.

Aspek
Penilaian

Kategori

Keterangan dan Skala Skor

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

2.

3.

Perencanaan

Teknik

Komposisi

Baik

15-20

Cukup

8-14

Kurang

0-7

Baik

20-30

Cukup

10-19

Kurang

0-9

Baik

15-20

40

4.

Kreativitas

Cukup

8-14

Kurang

0-7

Baik

20-30

Cukup

10-19

Kurang

0-9

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) SB/Seni Budaya di SMP Negeri 3
Doro adalah 70. Adapun penggolongan pedoman kriteria penilaian kemampuan
melukis dengan menggunakan tinta dan pastel dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Pedoman penilaian kemampuan melukis

3.4.2

No.

Rentang nilai

Kriteria

1.

91-100

Sangat baik

2.

81-90

Baik

3.

71-80

Cukup

4.

61-70

Kurang

5.

0-60

Sangat Kurang

Observasi
Observasi digunakan untuk mengetahui:
1. Kondisi fisik sekolah dan lingkungan seperti kondisi bangunan, letak
geografis sekolah, luas bangunan, sarana dan prasarana pembelajaran,
kebersihan sekolah, tingkat kebisingan, kenyamanan lingkungan sekitar
untuk konsentrasi belajar siswa, lingkungan dan kondisi masyarakat di
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sekitar sekolah, jumlah guru, siswa dan tenaga kependidikan, dan
interaksi sosial di sekolah.
2. Pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kesiapan siswa, keaktifan siswa
saat bertanya dalam proses pembelajaran, keaktifan siswa dalam
mempersiapkan alat dan bahan, keaktifan siswa dalam berkarya.
ketertarikan

siswa

terhadap

materi

dan

metode

pembelajaran,

ketertarikan siswa terhadap media seni rupa yang digunakan, respon
siwa terhadap kegiatan pembelajaran seni lukis dengan tinta dan pastel,
interaksi siswa dengan guru pada saat pelaksanaan pembelajaran,
aktivitas guru saat awal, inti dan penutup pembelajaran, serta hasil karya
pembelajaran melukis dengan tinta dan pastel.
Hal tersebut dapat juga dilakukan dengan bantuan kamera untuk
mengambil gambar-gambar atau foto pada saat kegiatan penelitian
berlangsung. Dengan demikian dapat membantu peneliti dalam melakukan
penelitian secara jelas sehingga penelitian dapat dipertanggungjawabkan.
3.4.3

Wawancara
Dalam penelitian, wawancara merupakan teknik utama dalam
pengumpulan data karena dengan wawancara akan dapat diperoleh data
selain yang diketahui dan dialami subjek juga data yang tersembunyi, yang
melatarbelakangi perilaku subjek, dan juga datanya dapat bersifat lintas
waktu (Ismiyanto,2003: MP/X/8). Dalam penelitian ini wawancara
dilakukan dengan Kepala SMP Negeri 3 Doro, Guru Seni Rupa, dan
beberapa Siswa kelas VIII, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
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1) Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Doro bertujuan
untuk mengetahui tentang gambaran secara global mengenai keadaan
sekolah. Hal yang ditanyakan meliputi; sejarah sekolah , luas tanah
SMP N 3 Doro, jumlah ruang kelas di SMP N 3 Doro dan kondisi
ruangannya, fasilitias yang terdapat di SMP N 3 Doro, jumlah guru dan
tenaga kependidikan di SMP N 3 Doro, keadaan guru dan tenaga
kependidikan di SMP N 3 Doro, jumlah siswa SMP N 3 Doro,
prosedur pembagian kelas di SMP N 3 Doro, aktivitas siswa di sekolah
dan latar belakang keluarganya, pembelajaran seni budaya khususnya
seni rupa di SMP N 3 Doro.
2) Wawancara dengan guru bidang studi Seni Budaya SMP Negeri 3
Doro, wawancara dilakukan untuk mengetahui :
a. Pembelajaran berkarya seni lukis
-

Perencanaan proses pembelajaran, yang meliputi silabus dan RPP

-

Alokasi waktu yang diberikan sekolah untuk pembelajaran seni
rupa

-

Strategi dan metode yang digunakan dalam pembelajaran melukis

-

Media yang sering digunakan dalam pembelajaran melukis

-

Jenis evaluasi yang digunakan guru dalam pembelajaran melukis

-

Kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi hasil karya siswa

b. Pembelajaran melukis dengan tinta dan pastel
-

Respon siswa pada saat pembelajaran melukis dengan tinta dan
pastel
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-

Pendapat mengenai materi melukis dengan tinta dan pastel

-

Pendapat mengenai hasil karya siswa melukis dengan tinta dan
pastel

-

Kesesuaian hasil karya siswa dengan kriteria dari tujuan
pembelajaran melukis dengan tinta dan pastel

-

Kesesuaian penggunaan media seni rupa dalam pembelajaran seni
lukis.

3) Wawancara kepada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Doro, wawancara
menyangkut

tentang

bagaimana

cara

guru

dalam

mengajar,

pembelajaran yang menarik, pemahaman terhadap materi yang
disampaikan guru, kesulitan penggunaan tinta dan pastel yang
digunakan dalam melukis, pendapat tentang pembelajaran melukis
dengan menggunakan tinta dan pastel, dan mudah atau tidak dalam
mendapatkan tinta dan pastel.
3.4.4

Dokumentasi
Adapun yang disajikan oleh dokumen sehubungan dengan metode
dokumentasi adalah data pada profil sekolah dan papan monograf SMP
Negeri 3 Doro yang berisikan lokasi sekolah SMP N 3 Doro, keadaan
sekolah SMP N 3 Doro, sejarah sekolah dan perkembangannya, keadaan
siswa SMP N 3 Doro, keadaan guru dan tenaga kependidikan SMP N 3
Doro, visi misi dan tujuan, serta sarana dan prasarana sekolah.
Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data
dokumentasi

dengan

menggumpulkan

foto-foto

dan

video

untuk
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mengetahui bangunan sekolah SMP N 3 Doro, lokasi dan lingkungan
sekolah, fasilitas, guru, murid dan juga proses pembelajaran seni rupa serta
hasil karya yang dibuat siswa. Hasil dokumentasi yang diperlukan untuk
mengumpulkan data sekunder yang melengkapi atau mendukung data
primer hasil wawancara dan observasi.

3.5 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif
kualitatif. Suharsini Arikunto (1998: 309) menerangkan bahwa penelitian
deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi
mengenai status suatu gejala, yaitu keadaan gejala sebagaimana adanya pada saat
peneletian dilakukan serta tidak memerlukan administrasi atau pengontrolan
terhadap suatu perlakuan.
Ada beberapa cara yang dapat diikuti dalam menganalisis data. Menurut
Miles dan Huberman (dalam Ismiyanto 2003: MP/XI/13), yaitu:
a. Reduksi Data
Tahap ini dilakukan sebagai proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan,
dan abstraksi catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang
pelaksanaan penelitian, yang bahkan dimulai sebelum proses pengumpulan data.
Reduksi data sebenarnya sudah dimulai sejak peneliti mengambil keputusan
(walaupun masih berupa dugaan) berhubungan dengan kerangka kerja konseptual,
kasus, pertanyaan yang diajukan, dan cara pengumpulan data yang digunakan.
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Kegiatan mereduksi data dalam penelitian ini meliputi: pemilihan data
dengan bagian-bagian yang dinyatakan sebagai data pendukung serta membuang
data yang dianggap tidak mendukung atau tidak sesuai dengan sasaran penelitian.
b. Penyajian Data
Penyajian data merupakan upaya menyusun informasi yang membantu
dalam menarik simpulan. Penyajian data dapat berupa gambar, skema, dan
sebagainya dapat membantu menganalisis data. Dengan melihat suatu sajian data,
penganalisis akan memahami apa yang terjadi, serta memberikan peluang bagi
penganalisis untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasar
pemahaman tersebut.
Dalam penyajian data juga dijelaskan tentang proses pengembangan
kreativitas berkarya lukis melalui pemanfaatan tinta dan pastel yang meliputi:
kegiatan pembelajaran lukis melalui pemanfaatan tinta dan pastel, proses berkarya
lukis, dan bagaimana aktivitas guru dan siswa saat pembelajaran lukis
berlangsung yang diperoleh dari observasi terkendali.
c. Verifikasi (Penarikan Simpulan)
Verifikasi merupakan upaya untuk melihat dan mempertanyakan kembali
simpulan yang telah ditarik dan meninjau catatan lapangan untuk memperoleh
pemahaman yang lebih tepat. Simpulan

dalam

penelitian

kualitatif

yang

diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.
Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya
masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat
berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2009:345).
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Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian
kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam
bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah
dipahami keadaanya baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain.
Pengumpulan
Data

Penyajian data

Reduksi data
Penarikan simpulan
dan verifikasi
Bagan 3.2. Analisis Data
(dikutip dari Miles and Huberman dalam Sugiyono, 2009:338)

Penarikan simpulan atau verifikasi dilakukan sejak awal artinya pada saat
pertama kali peneliti menyimpulkan data yang berkaitan dengan pembelajaran
seni lukis di SMP N 3 Doro secara bertahap. Peneliti sudah mencari makna dari
data yang dikumpulkan dengan cara melakukan keteraturan, pola, pertanyaan dari
berbagai konfigurasi yang mungkin, arah hubungan dan proporsi. Simpulan akhir
yang ditarik kemudian diverifikasi dengan melihat dan menyederhanakan
kembali, sambil meninjau secara spintas pada catatan lapangan agar memperoleh
pemahaman yang lebih tepat. Hal ini dilakukan untuk menguji validitasnya agar
simpulan menjadi jelas.
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BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1 Kondisi Fisik SMP Negeri 3 Doro
Lokasi penelitian ini adalah SMP Negeri 3 Doro, yang didirikan pada tahun
2003 dan mulai beroperasi pada tahun itu juga. Sekolah ini memiliki luas
bangunan 3.720 m² dan tanah 10.960 m² dengan status milik pemerintah daerah.
SMP Negeri 3 Doro dengan No. Statistik sekolah 201032606056 tersebut
beralamatkan di desa Harjosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan Provinsi
Jawa Tengah dan berakreditasi B.

Gambar 4.1. Gerbang depan SMP N 3 Doro
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Sebagai sekolah yang berakreditasi B, SMP Negeri 3 Doro memiliki visi
dan misi yang jelas dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai. Visi
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yang dirumuskan adalah “unggul dalam prestasi, berpijak pada iman dan taqwa”.
Sedang misi yang diemban yaitu “mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif,
menerapkan pola managemen persuasip kekeluargaan dengan tingkat pelayanan
yang prima untuk meningkatkan kualitas akademik maupun non-akademik”.
Letak SMP Negeri 3 Doro di lingkungan pesawahan dan perkebunan.
Sekolah tersebut berada tepat di tengah-tengah area pesawahan sehingga tidak
berada di tengah desa. Meskipun demikian lokasi SMP negeri 3 Doro masih
mudah dijangkau oleh siswa, hampir semua siswa berangkat ke sekolah dengan
berjalan kaki. SMP Negeri 3 Doro pada sebelah kiri dan belakangnya berbatasan
dengan area sawah, sebelah kanan juga area sawah namun dibatasi oleh jalan.
Untuk bagian depan yang juga sawah dengan dibatasi jalan, akan tetapi sawah
tersebut masih termasuk tanah dari SMP Negeri 3 Doro.
Letak geografis SMP Negeri 3 Doro yang kurang strategis tersebut dapat
memberi keuntungan dan kerugian bagi siswa dan guru dalam proses
pembelajaran. Keuntungannya, dengan letak geografis SMP Negeri 3 Doro yang
jauh dari kebisingan dapat mendukung proses belajar mengajar yang berlangsung
di SMP Negeri 3 Doro. Sedangkan kerugian atau kelemahannya, dengan letak
SMP Negeri 3 Doro yang jauh dari pusat keramaian maka cukup sulit bagi siswa
untuk memiliki sarana belajar yang lengkap. Terutama sarana khusus untuk
pembelajaran seni rupa.
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, halaman SMP N 3 Doro terdapat
taman dan pepohonan yang rapi dan bersih, fasilitas tempat ibadah berupa
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mushola, UKS, parkir kendaraan guru dan siswa, serta bangunan panjang yang
merupakan gabungan dari beberapa ruangan yang temboknya juga berwarna hijau.
Pada bagian timur tampak tempat parkir kendaraan, beberapa ruang kelas,
perpustakaan, dan rumah penjaga sekolah. Pada bagian utara terdapat satu
ruangan yang terpisah dengan bangunan yang lain, yaitu ruang laboratorium IPA.
Sedangkan pada bagian barat sekolah terdapat beberapa ruang kelas, WC siswa,
ruang serbaguna dan ruang keterampilan. Berikut ini denah lokasi SMP Negeri 3
Doro.
DENAH LOKASI
SMP Negeri 3 DORO

Gambar 4.2. Denah Lokasi SMP Negeri 3 Doro
(Sumber: Dokumen Peneliti)
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4.1.2 Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran SMP N 3 Doro
4.1.2.1 Fasilitas Sekolah
Fasilitas yang terdapat di SMP Negeri 3 Doro cukup memadahi untuk
melaksanakan kegiatan belajar mengajar, walaupun ada beberapa yang masih
kurang, namun fasilitas penting yang digunakan dalam proses pelaksanaan
kegiatan belajar mengajar sudah tersedia. Fasilitas yang ada meliputi; ruang
kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang BK, ruang komputer, ruang kelas,
kamar kecil, perpustakaan, ruang serbaguna, laboratorium, mushola, UKS dan
lapangan olah raga. Berikut adalah rincian fasilitas yang ada di SMP Negeri 3
Doro.
Tabel 4.1. Fasilitas SMP Negeri 3 Doro

(No

Jenis Fasilitas

Kondisi

Jumlah

1

Ruang Kelas

Baik

6

2

Labotorium IPA

Baik

1

3

Ruang Komputer

Baik

1

4

Ruang Perpustakaan

Baik

1

5

Ruang Kepala Sekolah

Baik

1

6

Ruang BK

Baik

1

7

Ruang Guru

Baik

1

8

Ruang Mushola

Baik

1

9

Ruang UKS

Kurang

1

10

Ruang Serbaguna

Baik

1

11

Ruang Keterampilan

Baik

1

12

Ruang TU

Baik

1

13

KM/WC Guru

Baik

1

14

KM/WC Siswa Laki-laki

Baik

1

15

KM/WC Siswa Perempuan

Baik

1

Sumber: Data Statisktik SMP Negeri 3 Doro
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Selain fasilitas yang disebut diatas, SMP Negeri 3 Doro juga memiliki
lapangan yang dapat digunakan untuk upacara yang juga difungsikan untuk
menunjang kegiatan pembelajaran olah raga, dan memiliki sebuah taman yang
dirawat dengan baik.
Berdasarkan tabel di atas, fasilitas sekolah sudah cukup memadai untuk
melaksanakan pembelajaran yang baik. Fasilitas yang baik dapat mendukung
keberhasilan pembelajaran. Fasilitas yang dimaksud antara lain: ruang kelas,
perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain yang telah disebutkan dalam tabel.

4.1.2.2 Keadaan Lingkungan Sekolah
(1) Tingkat Kebersihan
Tingkat kebersihan di SMP Negeri 3 Doro cukup baik. Setiap pagi penjaga
sekolah selalu membersihkan halaman sekolah dan kantor. Sedangkan untuk
kelas, setiap pulang sekolah siswa yang piket kelas selalu bertanggung jawab
untuk membersihkan kelas, mulai dari membersihkan papan tulis, menyapu
sampai merapikan kursi.
Membersihkan lingkungan sekolah, bukan hanya tanggung jawab penjaga
sekolah, tetapi warga sekolah yang lainnya juga turut bertanggung jawab. Setiap
jumat pagi, siswa beserta para guru bergotong royong untuk membersihkan
sekolah. Kegiatan itu rutin dilaksanakan, sehingga kesadaran siswa untuk menjaga
kebersihan sekolahnya selalu tertanam dengan baik. Hal ini terbukti dari
banyaknya siswa yang membawa alat kebersihan dari rumah. Berikut gambar
kegiatan kebersihan sekolah yang dilaksanakan pada hari Jum‟at.
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Gambar 4.3. Kegiatan Kebersihan Sekolah di SMP N 3 Doro
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

(2) Tingkat Kebisingan
Tingkat kebisingan di SMP Negeri 3 Doro tergolong rendah. Letaknya
yang berada di daerah pesawahan, suara bising yang berasal dari kendaraan yang
lalu lalang di sekitar jalan SMP Negeri 3 Doro tidak terlalu banyak. Tingkat
kebisingan sangat memperngaruhi kegiatan pembelajaran di sekolah. Sebab jika
tingkat kebisingan tinggi, maka dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar di
kelas. Siswa akan sulit berkonsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini tentu
akan mempengaruhi hasil belajar siswa.

Gambar4.4. Suasana Jalan di Depan SMP N 3 Doro
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(Sumber: Dokumentasi peneliti)

(3) Masyarakat Sekitar SMP N 3 Doro
Masyarakat di sekitar SMP Negeri 3 Doro umumnya bermata pencaharian
sebagai petani, buruh, dan TKI/TKW. Dari segi ekonomi, masyarakat di sekitar
SMP Negeri 3 Doro tergolong dalam tingkat ekonomi rendah. Para pekerja tani di
lingkungan sekitar SMP Negeri 3 Doro, sebagian besar merupakan buruh tani,
sawah yang dikelola bukan sawah milik sendiri, akan tetapi sawah milik orang
lain. Sehingga penghasilan tergolong cukup rendah.

Gambar 4.5. Lingkungan sekitar SMP N 3 Doro
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

4.1.2.3 Sarana Sekolah
(1) Ruang Kelas
Ruang

kelas

merupakan

ruang

khusus

yang

digunakan

untuk

melangsungkan kegiatan belajar mengajar. Jumlah ruang kelas di SMP Negeri 3
Doro yaitu 6 ruang. Terdiri dari 2 ruang digunakan sebagai kelas VII, 2 ruang
untuk kelas VIII dan 2 ruang untuk kelas IX. Ruang kelas di SMP Negeri 3 Doro
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memiliki luas rata-rata 63 m2, dengan luas tersebut ruang kelas di SMP Negeri 3
Doro tergolong cukup luas untuk menampung 25 hingga 27 siswa pada masingmasing kelas. Secara kualitas ruang kelas yang terdapat di SMP Negeri 3 Doro
cukup memadai. Fasilitas yang ada di dalam kelas antara lain; meja, kursi, dan
papan tulis. Berikut adalah gambaran fisik kondisi salah satu ruang kelas yang
terdapat di SMP Negeri 3 Doro.

Gambar 4.6. Bagian Depan Salah Satu Ruang Kelas di SMP N 3 Doro
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Gambar 4.7. Salah Satu Ruang Kelas di SMP N 3 Doro
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

(2) Ruang Kepala Sekolah

55

Ruang kepala sekolah merupakan ruang khusus yang digunakan oleh
kepala sekolah untuk melakukan segala aktivitasnya di dalam sekolah. Ruang
kepala sekolah terletak paling ujung sebelum ruang TU, ruang BK, laboratorium
komputer dan ruang guru. Ruang kepala sekolah yang terdapat di SMP Negeri 3
Doro tergolong cukup memadai. Fasilitas yang terdapat di ruang kepala sekolah
antara lain; meja kerja, kursi tamu, almari kaca tempat untuk meletakkan piala,
dan almari dokumen.

Gambar 4.8. Bagian Depan Ruang Kepala Sekolah di SMP N 3 Doro
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Gambar 4.9. Ruang Kepala Sekolah di SMP N 3 Doro
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

56

(3) Ruang Tata Usaha (TU)
Ruang tata usaha (TU) merupakan ruang yang digunakan para staf
karyawan sekolah untuk melakukan aktivitas kerja. Peran TU di sekolah ini
sebagai pengelola administrasi sekolah. Unit tata usaha ini dipimpin seorang
kepala TU yang lansung dibawah koordinasi kepala sekolah. Kepala TU dalam
menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa staf yang memiliki bidang yang
berbeda-beda.
Ruang TU terletak di samping kiri ruang kepala sekolah. Sarana
pendukung pekerjaan TU di SMP Negeri 3 Doro sudah memadai misalnya dalam
menjalankan tugas administrasi sudah menggunakan komputer dan sarana-sarana
penunjang lainnya.

Gambar 4.10. Ruang TU SMP Negeri 3 Doro
(Sumber: Dokumentasi peneliti)
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(4) Ruang Guru
Ruang guru merupakan ruangan yang digunakan guru untuk ruang kerja
dan santai jika sedang tidak ada jam mengajar. Ruang guru terletak dibagian
paling kiri pada deretan ruang TU dan kepala sekolah. ruang guru ini memiliki 2
pintu, satu mengarah menuju ruang TU, sedangkan yang satunya menghadap
lapangan. Ruang guru yang terdapat di SMP Negeri 3 Doro tergolong cukup
memadai, karena cukup untuk memapung seluruh meja masing-masing guru, dan
juga dilengkapi papan informasi. Berikut gambaran fisik ruang guru yang terdapat
di SMP Negeri 3 Doro.

Gambar 4.11. Bagian Depan Ruang Guru
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Gambar 4.12. Ruang Guru
(Sumber: Dokumentasi peneliti)
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(5) Ruang Bimbingan Konseling (BK)
Ruang Bimbingan Konseling (BK) SMP Negeri 3 Doro letaknya
berdekatan dengan ruang laboratorium Komputer. BK merupakan salah satu
komponen penting di lingkungan sekolah. BK memiliki visi membantu
melaksanakan masa depan siswa. Tidak hanya masa depan secara luas tetapi
secara sempit seperti menuntun siswa merencanakan apa yang dilakukan tahun
depan, bahkan minggu depan atau setelah hari ini.
(6) Perpustakaan
Perpustakan adalah ruang yang digunakan untuk menyimpan buku-buku
sebagai sumber referensi, baik buku mata pelajaran maupun buku karya ilmiah.
Ruang ini juga digunakan untuk ruang baca siswa SMP Negeri 3 Doro. Ruang
perpustakaan ini terletak di bagian timur sekolahan, terpisah dari bangunan yang
lain. Perpustakaan yang terdapat di SMP Negeri 3 Doro memiliki ukuran 8x15 m,
cukup memadai untuk menyimpan beraneka ragam buku.

Di perpustakaan

tersebut juga disediakan 4 buah meja baca yang cukup lebar untuk digunakan
siswa-siswa saat membaca buku di perpustakaan.

Gambar 4.13. Ruang Perpustakaan SMP Negeri 3 Doro
(Sumber: Dokumentasi peneliti)
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(7) Kamar Kecil
Kamar kecil untuk guru dan siswa dibedakan. Kamar kecil untuk guru
hanya satu ruang, terletak di dekat ruang kepala sekolah, ruang TU dan guru.
Sedangkan kamar kecil untuk siswa berjumlah 2 ruang, satu untuk siswa
perempuan dan satu untuk laki-laki. Letak kamar kecil siswa di dekat ruang kelas,
yaitu di samping kelas VIII A.

Gambar 4.14. Lorong Menuju Kamar Kecil Siswa
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Gambar 4.15. Kamar Kecil Siswa
(Sumber: Dokumentasi peneliti)
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(8) Lapangan
Terdapat satu tempat lapangan di SMP Negeri 3 Doro. Lapangan tersebut
terletak di tengah-tengah sekolah. Lapangan sekolah di SMP Negeri 3 Doro
memiliki fungsi ganda, yaitu digunakan sebagai lapangan upacara dan lapangan
olahraga. Lapangan adalah fasilitas sekolah yang mempunyai ukuran paling luas.

Gambar 4.16. Lapangan di SMP Negeri 3 Doro
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

(9) Mushola
Mushola yang terdapat di SMP Negeri 3 Doro terletak di sebelah kanan
bagian depan sekolah. Ukuran ruangan 7x10 meter, ruangan ini cukup luas.
Mushola sekolah dimanfaatkan warga sekolah untuk tempat beribadah dan
sebagai tempat praktikum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).
Kebersihan mushola di SMP Negeri 3 Doro sangat diperhatikan oleh seluruh
warga sekolah, karena sebagai tempat ibadah.
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Gambar 4.17. Mushola SMP N 3 Doro
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

(10)

UKS, Koperasi dan Ruang Komite.
Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), ruang koperasi dan ruang komite

di SMP Negeri 3 Doro berada dalam satu bangunan. Terletak di bagian depan
sekolah, sebelah kiri pintu gerbang sekolah. Berdasarkan pengamatan peneliti,
dari ketiga ruang tersebut yang digunakan oleh warga sekolah hanya ruang UKS
saja. Ruang UKS di SMP Negeri 3 Doro berfungsi sebagai tempat untuk merawat
dan istirahat siswa yang sedang sakit. Di dalam ruang UKS terdapat fasilitas 1
kamar tidur, 1 meja dan kursi. Ruang UKS diciptakan senyaman mungkin dan
selalu dalam keadaan bersih.

Gambar 4.18. Ruang UKS SMP Negeri 3 Doro
(Sumber: Dokumentasi peneliti)
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(11)

Ruang serbaguna dan Keterampilan
Ruang serbaguna dan Keterampilan yang terdapat di SMP Negeri 3 Doro

digunakan sebagai gudang, termasuk untuk menyimpan barang-barang peralatan
pramuka, PMR dan peralatan olah raga. Ruang serbaguna terletak di sebelah kiri
WC siswa dan ruang kelas VIII A, sedangkan ruang keterampilan terletak di
sebelah kiri ruang serbaguna.

Gambar 4.19. Ruang Serbaguna dan Ruang Ketrampilan
SMP Negeri 3 Doro
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

(12)

Laboratorium
Laboratorium di SMP Negeri 3 Doro sampai saat ini masih dalam tahap

pengembangan. Laboratorium yang dimiliki adalah satu ruang laboratorium IPA
dan laboratorium komputer. Laboratorium IPA terletak di sebelah utara sekolah,
terpisah dengan bangunan yang lain. Sedangkan laboratorium komputer terletak di
sebelah ruang BK. Untuk menambah peralatan-peralatan laboratorium biasanya
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dilakukan pengajuan oleh guru mata pelajaran kepada kepala sekolah yang
kemudian diajukan pada rapat komite untuk pendanaan.
4.1.3 Penggunaan Sekolah
Ruang kelas SMP Negeri 3 Doro digunakan untuk kegiatan belajar mengajar
pada pagi hari dan sore hari untuk kegiatan ekstrakulikuler. Kegiatan
ekstrakulikuler yang dilaksanakan pada sore hari tidak hanya menggunakan
ruangan saja, tetapi juga menggunakan lapangan. Kegiatan di luar ruangan
misalnya di lapangan yang digunakan untuk kegiatan pramuka, PMR (Palang
Merah Remaja), dan ekstrakulikuler yang sifatnya olah raga.
SMP Negeri 3 Doro menyelenggarakan semua kegiatan belajar mengajar
dimulai pada pagi hari 07.15 WIB dan berakhir pada pukul 12.30 WIB untuk hari
Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Sedangkan untuk hari Jum‟at berakhir pada pukul
10.30 WIB dan hari Sabtu berakhir pukul 11.50 WIB. Semua kegiatan
dilaksanakan secara rutin kecuali ada kegiatan lain (seperti rapat guru, senam
bersama, kebersihan sekolah dan sebagainya) sewaktu-waktu ada perubahan jam
pelajaran.

4.1.4 Keadaan Guru dan Tenaga Kerja Administrasi SMP N 3 Doro
SMP Negeri 3 Doro memiliki 16 guru dan 4 karyawan. Setiap guru
mengampu mata pelajaran masing-masing, yang terdiri atas dua orang guru BK,
satu orang guru Matematika, dua orang guru Bahasa Indonesia, satu orang guru
Penjaskes, satu orang guru Bahasa Jawa, satu orang guru Bahasa Inggris, satu
orang guru Fisika, satu orang guru Biologi, satu orang guru TIK, satu orang guru
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PAI, dan satu orang guru PKN. Sedangkan karyawan SMP Negeri 3 Doro terdiri
dari 4 orang staf Tata Usaha (TU).
Semua guru dan staf karyawan dapat bekerjasama dengan baik. Hubungan
antar guru berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari kerjasama antar guru
dalam peningkatan kegiatan belajar mengajar dan hubungan sosial yang terjalin
dengan baik.
Tabel 4.2 Daftar Guru SMP Negeri 3 Doro

Daftar Guru SMP Negeri 3 Doro
NO

NAMA

JABATAN

1

Relawana, S.Pd

Kepsek/ Ilmu Pengetahuan Sosial

2

Dra. Yumaroh

Wakasek/ BK

3

Moh. Dakhori, BA

BP/BK

4

Tri Yuliarti, S.Pd

Seni Budaya

5

Dwi Lestari S, S.Pd

Ilmu Pengetahuan Sosial

6

Siti Chasanah, S.Pd

Ilmu Pengetahuan Alam

7

Renggani, S.Pd

Bahasa Inggris

8

Muryati, SS

Bahasa Jawa

9

Nor Risiyati, S.Pd

Bahasa Indonesia

10

Reni Rindawati, S.Pd

PKN

11

Pri Hartini, S.Si

Matematika

12

Usmiyati, S.Pd

Bahasa Indonesia

13

Tri Asmujiono, S.Pd

Ilmu Pengetahuan Alam

14

Casmunah, S.Pd

Ilmu Pengetahuan Sosial

15

Netty Kurnia Dewi, S.Pd

PAI

16

Iwan Setiawan, S.Si

Penjaskes/TIK
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Sumber: Data Statistika SMP Negeri 3 Doro

Tabel 4.3

Daftar Karyawan SMP Negeri 3 Doro
TANGG
AL
LAHIR
4

N
O
1

NAMA /
NIP
2

1

ADYI
PURWOJA
TMIKO

PEKALONGAN

16
JANUA
RI 1982

DORO,
RT.03/RW.01
KEC. DORO
KAB.
PEKALONGAN

GOL. II

2

ABDUL
GHOFUR

PEKALONGAN

26 MEI
1972

DS.
BANJARSARI
KEC. TALUN.
KAB.PEKALON
GAN

GOL. II

3

AMAT
BAHRI

PEKALONGAN

CASMANI

PEKALONGAN

DS. DORO
KEC.DORO
KAB.PEKALON
GAN
DS.
KEDUNGKEBO
KEC. KARANG
DADAP
KAB.PEKALON
GAN

GOL. II

4

05
SEPTEM
BER
1966
09
APRIL
1976

TEMPAT
3

ALAMAT
5

KET
6

GOL. II

Sumber: Data Statistika SMP Negeri 3 Doro

Tabel 4.4

Latar Belakang Pendidikan Guru SMP Negeri 3 Doro
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NAMA
Relawana, S.Pd
Dra. Yumaroh
Moh. Dakhori, BA
Tri Yuliarti, S.Pd
Dwi Lestari S, S.Pd
Siti Chasanah, S.Pd
Renggani, S.Pd
Muryati, SS
Nor Risiyati, S.Pd
Reni Rindawati, S.Pd
Pri Hartini, S.Si
Usmiyati, S.Pd

Latar Belakang Pendidikan
Sarjana Pendidikan
Sarjana Pendidikan
D3
Sarjana Pendidikan
Sarjana Pendidikan
Sajana Pendidikan
Sarjana Pendidikan
Sarjana Pendidikan
Sarjana Pendidikan
Sarjana Pendidikan
Sarjana Pendidikan
Sarjana Pendidikan
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13
Tri Asmujiono, S.Pd
14
Casminah, S.Pd
15
Netty Kurnia Dewi, S.Pd
16
Iwan Setiawan, S.Si
Sumber: Data Statistika SMP Negeri 3 Doro

Sarjana Pendidikan
Sarjana Pendidikan
Sarjana Pendidikan
Sarjana

4.1.5 Keadaan Siswa SMP N 3 Doro
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari tahun 2012, jumlah siswa di
SMP Negeri 3 Doro adalah 146 siswa. Dengan rincian kelas VII sebanyak 56
siswa, kelas VIII sebanyak 51 siswa dan kelas IX sebanyak 39 siswa.
Berkaitan dengan jenis kelamin siswa, jumlah siswa SMP Negeri 3 Doro
pada tahun ajaran 2011/2012 yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak
daripada jumlah siswa yang berjenis kelamin laki-laki. Di SMP Negeri 3 Doro,
perbedaan jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan tidak berpengaruh
terhadap proses belajar mengajar. Hanya saja, siswa perempuan lebih rajin
dibandingkan dengan siswa laki-laki. Misalnya pada saat melukis dengan tinta dan
pastel, sebagian besar siswa yang mendapat nilai baik adalah siswa perempuan.
Hal ini karena siswa perempuan lebih tekun dan bersungguh-sungguh dalam
mengerjakan tugasnya dibanding siswa laki-laki.
Latar belakang sosial ekonomi siswa SMP Negeri 3 Doro berasal dari
golongan ekonomi menengah ke bawah. Sebagian besar orang tua siswa SMP
Negeri 3 Doro bekerja di luar rumah sebagai petani, buruh di luar kota dan di luar
negeri sebagai TKI dan TKW. Hal ini berpengaruh pada kelengkapan sumber
belajar yang dimiliki siswa misalnya buku pegangan siswa maupun peralatan
melukis, sehingga berpengaruh juga terhadap pelaksanaan proses belajar
mengajar.
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Berdasarkan letak geografis SMP Negeri 3 Doro, tidak memungkinkan
adanya transportasi umum. Sehingga untuk berangkat dan pulang sekolah siswa
berjalan kaki.
4.1.6 Karakteristik Siswa Kelas VIII B SMP Negeri 3 Doro
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru seni budaya kelas VIII B SMP
Negeri 3 Doro Ibu Tri Yuliarti, diperoleh data kelas VIII B berjumlah 25 siswa,
yang terdiri atas 8 anak laki-laki dan 17 anak perempuan. Hubungan antar sesama
siswa kelas VIII B dengan seluruh siswa SMP Negeri 3 Doro terjalin baik dan
akrab. Hal ini karena jumlah siswa di SMP Negeri 3 Doro yang cukup sedikit dan
berasal dari desa yang berdekatan. Hubungan antara siswa kelas VIII B dengan
seluruh guru SMP Negeri 3 Doro terjalin akrab dan harmonis, serta tidak hanya
terjalin di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas.
Dari hasil wawancara dengan guru BK SMP Negeri 3 Doro Ibu Yumaroh,
diperoleh informasi tentang karakteristik kedisplinan kelas VIII B terutama
masalah-masalah yang dihadapi di sekolah hanya pelanggaran-pelanggaran
ringan; seperti terlambat sekolah, seragam kurang rapi, dan tidak membawa
perlengkapan upacara. Peyelesaian pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan
ditindak lanjuti dari sanksi oleh guru BK dengan diberi pengarahan agar tidak
mengulangi lagi.

4.2 Pembelajaran Seni Rupa di SMP Negeri 3 Doro
4.2.1 Pembelajaran Seni Rupa Secara Umum di SMP Negeri 3 Doro
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sekolah SMP Negeri 3 Doro,
yaitu Bapak Relawani diketahui bahwa pembelajaran seni rupa di SMP Negeri 3
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Doro yang diberikan pada setiap jenjang kelas sudah sesuai dengan KTSP. Materi
pada pelajaran seni rupa yang disampaikan sudah mencakup materi yang bersifat
praktik maupun teori. Pelajaran seni rupa untuk kelas VII, VIII, dan IX setiap
minggunya mendapat jam pelajaran 2x40 menit.

Gambar 4.20. Wawancara Peneliti dengan Kepala Sekolah
SMP Negeri 3 Doro
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Pelajaran seni rupa merupakan mata pelajaran yang memerlukan waktu
yang lama, karena terdiri dari pembelajaran teori yang berupa teori-teori mengenai
seni dan pembelajaran praktik yang berupa berkarya seni rupa. Pada umumnya
tugas yang diberikan guru kepada siswa tidak pernah terselesaikan disekolah.
Akan tetapi, siswa melanjutkan pekerjaan praktik di rumah masing-masing karena
waktu praktik yang tersedia tidak cukup.
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Gambar 4.21. Wawancara Peneliti dengan Guru Seni Rupa
SMP Negeri 3 Doro
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Berdasarkan wawancara dengan guru seni rupa di SMP Negeri 3 Doro,
dalam pembelajaran seni rupa di SMP Negeri 3 Doro, biasanya tugas yang
diberikan guru adalah tugas kelompok, karena tidak semua siswa memiliki media
seni rupa untuk berkarya. Hal ini disebabkan karena siswa-siswa di SMP Negeri 3
Doro berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Pemberian tugas secara
kelompok menurut guru lebih meringankan siswa dalam mengerjakan tugas.
Karena tugas yang terlalu berat bagi siswa akan mengakibatkan siswa malas untuk
bersekolah.
Pembelajaran seni rupa dilakukan di dalam ruang kelas dan ketika guru
menyampaikan materi, guru bisa memanfaatkan fasilitas sekolah berupa papan
tulis dan LCD projector, ketika ada kegiatan praktik guru bisa memanfaatkan
lingkungan sekolah.
Pembelajaran seni rupa dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni kegiatan
perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan evaluasi. Dalam pelaksanaannya
guru menyiapkan segala sesuatunya dengan matang, sehingga materi yang
diberikan kepada siswa dapat diterima dengan baik. Kegiatan perencanaan,
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kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan evaluasi mata pelajaran seni rupa yang terjadi
di SMP Negeri 3 Doro terinci sebagai berikut.
(1) Kegiatan Perencanaan
Kegiatan perencanaan dilakukan sebelum adanya proses pembelajaran.
Dalam kegiatan pembelajaran guru menyiapkan perangkat pembelajaran seperti
silabus, program tahunan (prota), program semester (promes), serta rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP). Prota dibuat setahun sekali, promes dibuat
setiap satu semester sekali, sedangkan RPP dibuat oleh guru sebelum proses
pembelajaran belangsung, RPP juga diperiksa oleh guru bidang kurikulum dan
disahkan oleh kepala sekolah.
RPP dibuat setiap akan mengadakan pembelajaran. RPP berisi tentang
standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, tujuan pembelajaran,
indikator, kegiatan belajar, materi, sumber dan media belajar, metode yang
digunakan, serta penilaian hasil belajar.
(2) Kegiatan Pelaksanaan
Pembelajaran Seni Rupa yang berlangsung di SMP Negeri 3 Doro menurut
rencana pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan menjadi tiga tahapan yaitu:
kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pembelajaran mengacu pada RPP
yang telah dibuat oleh guru. Alokasi pelaksanaan pembelajaran 80 menit yang
terbagi oleh tiga kegiatan tersebut. Kegiatan awal berupa pembukaan dilakukan
sekitar 10 menit dengan beberapa kegiatan diantaranya guru mengucapkan salam,
guru mengkondisikan kelas, guru memimpin doa, dan guru membuat apresepsi
sebelum penyampaian materi. Pada kegiatan inti dibagi dua yaitu kegiatan
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penyampaian materi secara lisan yang berupa teori dan parktik dengan durasi 60
menit. Kegiatan inti dalam pelaksanaan pembelajaran guru menggunakan metode,
media, dan sumber belajar yang telah disiapkan. Kegiatan akhir, yakni penutup
dilakukan dengan alokasi waktu 10 menit, kegiatan yang dilakukan di antaranya;
guru bersama murid menyimpulkan materi pembelajaran yang baru saja
dilakukan, guru memberikan sedikit pertanyaan secara langsung kepada siswa
terkait materi yang telah disampaikan, dan guru mengucapkan salam.
Penyampaian materi seni rupa yang berupa teori biasanya dilaksanakan di
dalam kelas, karena guru lebih dapat mengkondisikan kelas agar dapat mengikuti
pembelajaran dengan baik. Pada pelajaran teori guru biasanya menggunakan
metode ceramah dan metode penugasan. Sedangkan pada saat praktik berkarya,
selain menggungakan metode ceramah dan penugasan, guru menggunakan metode
demonstrasi.
(3)

Kegiatan Evaluasi
Evaluasi dilakukan pada setiap pembelajaran, maksudnya evaluasi

diselenggarakan dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan maupun tulisan
yang berupa penugasan, ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan
akhir semester. Sebelum menilai, guru sudah mempunyai kriteria penilaian atas
tugas. Melalui evaluasi pembelajaran, guru dapat melihat keberhasilannya dalam
mengajar. Guru dapat mengerti tujuan dari pembelajaran sudah tercapai atau
belum, kalau belum tercapai perlu diadakannya remidi atau ujian ulang. Biasanya
siswa yang perlu diremidi adalah siswa yang nilainya belum mencapai nilai
Kriteria Kelulusan Minimal(KKM).
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Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) adalah sebuah kriteria yang disepakati
oleh tim MGMP SMP Negeri 3 Doro tentang standar nilai minimal yang harus
dicapai siswa untuk tiap mata pelajaran. KKM antara mata pelajaran yang satu
dengan mata pelajaran yang lainnya tidak sama. Untuk mata pelajaran seni rupa
standar KKM-nya adalah 70. Bila perolehan nilai siswa setelah melaksanakan
ulangan harian, ulangan tengah semester atau ulangan akhir semester mendapat
nilai kurang dari 70, maka siswa tersebut wajib mengikuti ulangan remidi.
4.2.2

Pembelajaran Seni Lukis di SMP Negeri 3 Doro : Sebelum Perlakuan
Seni lukis merupakan salah satu materi pembelajaran seni rupa di kelas

VIII SMP Negeri 3 Doro. Materi tersebut didukung dengan mengacu pada standar
kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang tertera pada silabus mata
pelajaran seni rupa jenjang menengah pertama (SMP) kelas VIII semester
pertama.
Media yang digunakan dalam pembelajaran seni lukis di SMP Negeri 3
Doro adalah pastel, pensil warna dan spidol warna. Alasan mengapa guru
menggunakan

media-media

tersebut

karena

pertimbangan

keterbatasan

kemampuan ekonomi siswa. Siswa di SMP Negeri 3 Doro dengan latar belakang
ekonomi menengah ke bawah, tidak dapat dipaksa untuk memiliki suatu peralatan
untuk melukis. Hal ini merupakan salah satu penghambat dalam pembelajaran
seni rupa. Namun, guru mengatasinya dengan membebaskan siswa melukis
dengan menggunakan media lukis apa yang sanggup siswa beli dan apa yang
memang siswa miliki. Berikut uraian guru seni rupa ibu Tri Yuliatri berdasarkan
wawancara pada tanggal 10 November 2012.
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“Dalam pembelajaran seni lukis, saya membebaskan siswa untuk
menggunakan media lukis sesuai dengan apa yang mereka miliki.
Karena memang dengan latar belakang ekonomi mereka yang lemah,
saya rasa itulah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran seni lukis
di sekolah ini. Jika siswa dipaksa untuk membeli sesuatu yang
menurut mereka terlalu mahal, seringnya siswa jadi malas untuk
berangkat sekolah”.
Dalam proses pembelajaran berkarya seni lukis yang ada di SMP Negeri 3
Doro ini, tidak semua siswa memiliki media untuk melukis. Karena alasan
ekonomi yang lemah, maka guru memperbolehkan siswa untuk melukis dengan
media pastel, spidol warna maupun pensil warna sesuai dengan media lukis apa
yang siswa miliki.
(1)Perencanaan
Perencanaan pelaksanaan pembelajaran seni lukis yang dibuat oleh guru
seni rupa SMP Negeri 3 Doro meliputi; penetapan standar kompetensi dan
kompetensi dasar (SKKD), tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode
pemebelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media dan sumber belajar, serta
evaluasi atau penilaian. Standar kompetensi (SK) yang digunakan adalah
mengekspresikan diri melalui karya seni rupa, sedangkan Kompetensi Dasar (KD)
yang digunakan adalah mengekspresikan diri melalui karya seni lukis/gambar.
Pembelajaran seni rupa dengan materi seni lukis di SMP Negeri 3 Doro
guru membebaskan siswanya dalam menentukan objek lukisan. Pembelajaran seni
lukis ini memiliki tujuan yang akan dicapai oleh siswa setelah melakukan
pembelajaran. Tujuan merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan dari
pembelajaran. Tujuan atau kompetensi dari pembelajaran seni lukis ini menurut
RPP adalah siswa mampu berkarya seni lukis. Dalam pembelajaran ini siswa

74

diharapkan mampu membuat karya seni lukis dengan mengggunakan media yang
dimiliki siswa.
(2)

Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran seni lukis di SMP Negeri 3 Doro berlangsung

selama satu kali pertemuan, dengan alokasi waktu 2x40 menit. Guru mengatur
pertemuan pembelajaran seefektif mungkin, mengingat waktu pembelajaran seni
rupa membutuhkan waktu yang lama, akan tetapi keadaan siswa dengan media
lukis yang terbatas.
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dalam pembelajaran seni
lukis ini, interaksi antara guru dan siswa berlangsung cukup baik, Walaupun pada
saat kegiatan belajar mengajar beberapa siswa masih ada yang bergurau sendiri
dan tidak memperhatikan saat guru berbicara. Kegiatan awal dalam pembelajaran
seni rupa dengan materi berkarya lukis, guru mengkondisikan kelas, setelah kelas
tertib, guru sebelum menjelaskan materi pelajaran terlebih dahulu membuat
apresepsi tentang seni lukis kepada siswa tentang seni lukis.
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Gambar 4.22. Aktivitas guru saat kegiatan awal pelajaran
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Pada pertengahan kegiatan pembelajaran setelah guru menyampaikan
materi, selanjutnya guru memberikan kesempatan bertanya bagi siswa yang belum
paham dengan materi yang telah dijelaskan. Hal ini dilakukan agar siswa lebih
memahami isi materi yang telah dijelaskan dan lebih mudah dalam mengikuti
pembelajaran.
Setelah guru menjelaskan materi, guru memberikan beberapa contoh karya
lukis dan kemudian melakukan demonstrasi di depan kelas. Akan tetapi,
berdasarkan pengamatan peneliti, saat demonstrasi guru hanya memberikan
demonstrasi pada langkah membuat sket. Sebelum guru melakukan demonstrasi
guru terlebih dahulu memberikan arahan dengan berkata “perhatikan demonstrasi
yang akan ibu lakukan, dan perhatikan dengan baik, jika ada di antara kalian ada
yang masih bingung, silahkan mengajukan pertanyaan”.
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Gambar 4.23. Aktivitas Siswa Saat Memperhatikan Penjelasan Guru
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Selanjutnya guru memberikan tema “pemandangan” dan menginstruksikan
semua siswa untuk mengeluarkan peralatan melukis yang telah siswa persiapkan.
Beberapa siswa nampak tidak membawa peralatan untuk melukis, tetapi guru
tidak menegur siswa-siswa tersebut, karena hal tersebut dikarenakan keterbatasan
kemampuan ekonomi siswa.
Pada saat siswa berkarya, beberapa siswa tampak bingung dalam
menentukan ide dan membuat sket. Melihat hal itu, guru senantiasa membimbing
dan mengarahkan siswa. Guru mengelilingi kelas membantu siswa yang masih
bingung dalam berkarya dan menegur apabila ada siswa yang bercanda
mengganggu temannya. Setelah siswa selesai membuat sket, siswa mulai
mewarnai karya dengan menggunakan peralatan dan media lukis yang dibawa
siswa.
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Gambar 4.24. Aktivitas guru saat membimbing siswa
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Pada kegiatan akhir guru segera menginstruksikan semua siswa untuk
mengakhiri kegiatan dan mengumpulkan karya yang telah dibuat. Selanjutnya
membereskan perlengkapan berkarya yang telah digunakan dan guru menjelaskan
kesimpulan dari semua rangkaian kegiatan dan membuka pertanyaan bagi siswa
yang belum jelas.
(3)Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi pembelajaran dilakukan setelah pembelajaran seni lukis
berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan penugasan. Penugasan dilakukan dengan
menugaskan siswa membuat karya seni lukis. Ada beberapa aspek penilaian
terhadap karya seni lukis. Menurut Ibu Tri Yuliarti dalam wawancara tanggal 10
November 2012, ada empat aspek dalam penilaian karya lukis ini “ Saya
memberikan penilaian terhadap karya siswa dengan didasarkan pada empat aspek
yaitu; kesesuaian tema, komposisi warna, kreativitas, dan penampilan”.
Dalam pembelajaran seni lukis, guru menggunakan metode ceramah, tanya
jawab, demonstrasi, dan penugasan. Sebagaimana dijelaskan guru seni sebagai
berikut.
Saya memberikan pembelajaran melukis dengan cara
menerapkan empat metode yaitu ceramah, tanya jawab, demosntrasi,
dan penugasan. Metode ceramah saya gunakan untuk menjelaskan
materi dan tanya jawab untuk berinteraksi dengan siswa serta untuk
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mengetahui siswa sudah memahami atau belum. Dalam menjelaskan
materi saya usahakan setiap pengertian saya ulang dua kali, hal ini
disebabkan agar siswa paham. Untuk demonstrasi saya lakukan agar
siswa paham bagaimana langkah berkarya. Sedangkan metode
penugasan saya gunakan untuk mendapatkan hasil evaluasi.
Penerapan beberapa metode ini berjalan sesuai dengan perencanaan dari
guru dan sejauh ini menurut hasil penelitian, guru mampu menyampaikan materi
kepada siswa dengan baik, walaupun masih ada siswa yang kurang paham. Hal ini
disebabkan karena pada saat pembelajaran berlangsung siswa kurang dapat
memperhatikan materi yang disampaikan guru.

(4) Hasil Penilaian Terhadap Karya Lukis Siswa Sebelum Perlakuan
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran seni rupa di
SMP N 3 Doro, diketahui bahwa aspek-aspek penilaian yang digunakan dalam
evaluasi pembelajaran melukis di kelas VIII B sebelum perlakuan meliputi;
kesesuaian tema dengan skor maksimal 30, komposisi warna dengan skor
maksimum 20, kreativitas dengan skor maksimal 30 dan penampilan dengan
skor maksimal 20.
Berikut disajikan hasil karya beberapa siswa kelas VIII B dalam pembelajaran
melukis sebelum perlakuan, antara lain sebagai berikut:
Nama: Huda
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Nama: Khofiyah

Nama: Fitri Yulianti

Nama: Sabdun

Gambar 4.25 Karya lukis siswa sebelum perlakuan
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

4.3 Pemanfaatan Tinta dan Pastel untuk Pembelajaran Seni Lukis
di Kelas VIII B SMP Negeri 3 Doro
4.3.1 Pengamatan Terkendali I
Pengamatan terkendali I merupakan suatu tindakan berupa pengamatan
terkendali setelah diberikan perlakuan. Dalam observasi ini peneliti menggunakan
pedoman observasi yang didukung dengan pedoman dokumentasi foto. Hal yang
diamati adalah aktivitas guru dan siswa selama pelaksanaan pembelajara melukis
dengan tinta dan pastel, yang berlangsung dari awal sampai akhir pembelajaran.
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4.3.1.1 Perencanaan
Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap lokasi dan keadaan latar
belakang ekonomi siswa yang tergolong menengah ke bawah di SMP Negeri 3
Doro, serta hasil pengamatan peneliti berupa data wawancara dengan guru seni
rupa terhadap kondisi awal pembelajaran seni rupa dengan materi seni lukis,
dengan media yang beraneka macam sesuai dengan media yang dimiliki siswa di
kelas VIII B SMP Negeri 3 Doro, perlakuan yang akan diberikan pada siswa kelas
VIII B di SMP Negeri 3 Doro adalah berupa pengembangan materi dari
pembelajaran seni lukis yang sederhana, yakni dengan memanfaatkan tinta dan
pastel.
Adapun alat dan bahan yang digunakan siswa dalam pembelajaran melukis
yaitu; tinta, pastel, kuas, palet, air, pensil, penghapus dan kertas gambar ukuran
A3. Tinta yang digunakan adalah tinta stempel, dibeli siswa dengan cara iuran
kelas. Tinta yang digunakan ada empat warna yaitu biru, ungu, hijau dan merah,
tinta tersebut disiapkan dengan cara iuran.
Berikut gambar bahan yang digunakan dalam pembelajaran melukis dengan tinta
dan pastel:

Gambar 4.26. Tinta Stempel
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)

Gambar 4.27. Pastel
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)

81

Gambar 4.28. Kertas Ukuran A3
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)

Berikut gambar alat yang digunakan dalam pembelajaran melukis dengan tinta
dan pastel:

Gambar 4.29. Kuas dan Palet
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)

Gambar 4.30. Pensil dan penghapus
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)

Gambar 4.31. Air
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)

Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah papan
tulis, media LCD proyektor, kertas A3 untuk demontrasi di depan kelas dan karya
lukis dengan tinta dan pastel yang dibuat oleh guru dan peneliti. Sumber belajar
yang digunakan adalah beberapa buku tentang seni lukis, selain itu peneliti dan
guru juga menentukan prosedur pembelajaran melukis dengan memanfaatkan
tinta dan pastel. Dalam penerapan perlakuan ini, guru mengajar di kelas dan
peneliti mengamati aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung.
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Tujuan perlakuan pada pengamatan terkendali I antara lain; (1) dapat
ditemukan kekurangan dan kelebihan pembelajaran seni lukis dengan tinta dan
pastel, (2) diketahui kekurangan dan kelebihan guru dalam mengajar siswa dalam
mengikuti pembelajaran, serta aktivitas siswa dalam pembelajaran, sehingga
peneliti bersama guru dapat menentukan perlakuan baru untuk memperbaiki
pembelajaran berikutnya, dan (3) dapat ditemukan pembelajaran yang efektif dan
efisien.
Dalam upaya pemanfaatan tinta dan pastel untuk pembelajaran seni lukis
ini, peneliti bersama guru telah membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran
(RPP) yang dilaksanakan pada pengamatan terkendali I (lihat lampiran).
Pembelajaran ini sesuai dengan SKKD yang terdapat pada silabus kelas VIII
semester I. Standar Kompetensi (SK) yang digunakan adalah SK no 2.
Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa, dan Kompetensi Dasar (KD) no.
2.3 mengekspresikan diri melalui karya seni lukis.
Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu; (1) mengembangkan
gagasan yang diwijudkan dalam bentuk karya seni lukis menggunakan tinta dan
pastel, (2) siswa mampu mengembangkan kreativitas diwujudkan dalam bentuk
karya seni lukis menggunakan tinta dan pastel dengan objek ikan, (3) menerapkan
teknik yang digunakan dalam berkarya lukis menggunakan tinta dan pastel dengan
objek ikan, dan (4) memahami penggunaan warna tinta dan pastel dalam melukis
dengan media campuran.
Ada beberapa metode pembelajaran dalam pembelajaran melukis dengan
tinta dan pastel ini, metode tersebut yaitu; (1) ceramah dan tanya jawab, (2)
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metode demonstrasi, dan (3) metode drill atau pemberian tugas. Metode ceramah
dilakukan dengan memaparkan materi di depan kelas dengan menggunakan media
dan alat bantu, sedangkan tanya jawab dilakukan dengan tanya jawab dengan
siswa

melalui

pertanyaan-pertanyaan

yang

berhubungan

dengan

materi

pembelajaran melukis dengan tinta dan pastel. Metode demonstrasi diberikan guru
di depan kelas dengan menggunakan media kertas gambar ukuran 29x40 cm (A3)
dan media papan tulis. Sedangkan metode penugasan digunakan untuk
mengetahui potensi siswa dalam berkarya lukis dengan tinta dan pastel yang
berupa tugas praktik.
Pada pengamatan terkendali I, penilaian yang digunakan adalah tes
keterampilan berkarya seni lukis dengan tinta dan pastel dengan objek “ikan”.
Objek ikan dipilih karena siswa sering berkegiatan di sungai, seperti memancing,
dan MCK(mandi cuci kakus). Penilaian ini berdasarkan beberapa aspek yaitu; (1)
perencanaan, (2) kreativitas, (3) teknik, dan (4) komposisi, termasuk di dalamnya
yaitu pewarnaan.

4.3.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran
Proses kegiatan belajar mengajar pada pengamatan terkendali I dilakukan
dalam satu kali pertemuan, yaitu pada hari Jumat tanggal 16 November 2012.
Alokasi waktu yang digunakan adalah 80 menit, dimulai dari pukul 07.55 sampai
pukul 09.15. berikut adalah hasil pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa
selama berlangsungnya proses pembelajaran melukis dengan tinta dan pastel.
4.3.1.2.1 Pengamatan terhadap Aktivitas Guru
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Mata pelajaran seni rupa pada kelas VIII B di SMP Negeri 3 Doro,
berlangsung pada hari Jum‟at. Pada hari Jum‟at sebelum jam pelajaran
berlangsung, ada kegiatan rutin yang dilakukan siswa yaitu kebersihan sekolah.
Berdasarkan pengamatan peneliti, setelah bel tanda jam pelajaran pertama
berbunyi guru langsung menuju ke ruang kelas VIII B. Sesampainya di ruang
kelas, guru melakukan pengkondisian kelas dengan cara berdiri sejenak di depan
kelas untuk memastikan semua siswa sudah masuk ke kelas. Selanjutnya semua
siswa masuk ke kelas dan guru mengatur seluruh siswa untuk duduk dengan rapi
serta bersiap memulai pelajaran. Apabila terdapat siswa yang masih berpakaian
olah raga, guru segera menegur dan menyuruh siswa tersebut untuk segera
mengganti dengan seragam sekolah.
Pada kegiatan awal pelajaran, guru mengawali dengan mengucapkan
salam, dan mencatat/melihat presensi siswa. Setelah semua selesai guru
mengawali pelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian
melakukan apresepsi selama kurang lebih 5 menit yang disesuaikan dengan
pengalaman siswa. Kegiatan pendahuluan dilakukan ibu Tri Yuliatri selaku guru
pegampu dengan cara memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai
pengetahuan siswa tentang lukis seni lukis. Hal tersebut dilakukan untuk menarik
perhatian siswa. Diantaranya guru memberikan pertanyaan dengan berkata “apa
yang kamu ketahui tentang seni lukis?”. Selain itu, guru juga menunjuk salah satu
siswa bernama Zulfa Rofiqoh untuk menjawab pertanyaan mengenai seni lukis,
dengan berkata “media apa saja yang dapat digunakan untuk melukis?”.
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Ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut guru menyampaikan
dengan suara lantang agar semua siswa memperhatikan. Berdasarkan pertanyaanpertanyaan yang dikemukakan oleh Ibu Tri Yuliarti kepada semua siswa kelas
VIII B, diketahui bahwa dalam kegiatan pendahuluan, guru berusaha untuk
menarik perhatian siswa.

Gambar 4.32. Aktivitas guru saat kegiatan awal pelajaran
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Setelah melalui kegiatan awal pembelajaran, Ibu Tri Yuliarti melanjutkan
pembelajaran dengan menyampaikan pokok bahasan atau masuk pada inti
pembelajaran.

Kegiatan

inti

dalam

pembelajaran

diawali

dengan

menginstruksikan kepada semua siswa untuk mendengarkan penjelasan guru juga
sambil memperhatikan materi dasar yang ditayangkan lewat LDC projector.
Materi dasar yang diberikan meliputi; pengenalan pengertian seni lukis, melukis
dengan corak dekoratif, media yang biasa digunakan dalam melukis, penjelasan
tentang tinta dan pastel, alat dan bahan untuk berkarya, teknik dan langkah
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berkarya dalam melukis dengan tinta dan pastel. Dalam menjelaskan materi Ibu
Tri Yuliasrti mengacu pada rancangan pembelajaran yang telah disusun
sebelumnya.

Gambar 4.33. Aktivitas guru saat penjelasan materi
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Penjelasan materi dilakukan guru dengan ceramah di depan kelas. Dalam
menjelaskan materi pelajaran, suara guru cukup lantang dan bisa tertangkap cukup
jelas sampai ke belakang kelas, sehingga semua siswa dapat mendengarnya dan
mudah memahami materi yang dijelaskan. Cara guru dalam menjelaskan materi
banyak disukai siswa. Hal ini sesuai dengan penuturan siswa bernama Dwi Astuti
“saya dan teman-teman senang dengan cara Ibu Guru ketika menjelaskan
pelajaran, karena suaranya jelas saya dan teman-teman jadi mudah dalam
memahami materi yang dijelaskan”.
Dalam kegiatan inti, guru menjelaskan tentang pengertian seni lukis,
namun sebelumnya guru menanyakan pengetahuan tentang pengertian seni lukis
menurut siswa, setelah itu guru memberikan gambaran tentang melukis dengan
corak dekoratif, corak dekoratif dipilih karena di kabupaten pekalongan siswa
sering melihat batik , dimana banyak terdapat corak dekoratif, agar siswa mudah
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dalam berkarya maka corak yang digunakan adalah dekoratif. Selanjutnya guru
menjelaskan tentang media yang biasa digunakan untuk melukis, kemudian untuk
media yang akan digunakan yaitu tinta dan pastel, guru tidak menjelaskan
karakteristik tinta dan pastel, akan tetapi guru memberi kesempatan kepada siswa
untuk mencoba di depan kelas dalam menggoreskan pastel dan menguaskan tinta
pada kertas gambar, dengan hal tersebut siswa dapat menemukan sendiri
bagaimana karakteristik tinta dan pastel yang akan siswa gunakan untuk melukis,
selanjutnya guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan sendiri
bagaimana jika tinta dan pastel digunakan dengan dicampur, dengan kata lain
guru hanya mengarahkan siswa untuk memahami karakteristik tinta dan pastel.
Selain itu guru juga menunjukkan contoh karya lukis dengan tinta dan pastel serta
menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam melukis dengan tinta
dan pastel, guru menjelaskan dengan menunjukkan satu persatu alat dan bahan
yang digunakan. Penjelasan materi tersebut dilakukan guru dengan bantuan media
LCD projector dengan slide power point yang telah disiapkan sebelumnya oleh
peneliti dan guru.

Gambar 4.34. Aktivitas guru saat penjelasan materi
dengan menggunakan media LCD proyektor.
(Sumber: Dokumentasi peneliti)
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Setelah guru menjelaskan materi yang ditayangkan melakui slide LCD
projector, guru menjelaskan langkah-langkah berkarya dengan melakukan
demonstrasi di depan kelas. Penjelasan langkah berkarya juga disertai dengan
contoh tahapan yang telah disiapkan oleh guru dan peneliti. Ketika menjelaskan
langkah berkarya, guru sambil berinteraksi dengan siswa. Seperti memberikan
pertanyaan “Apakah kalian sudah paham?”. Guru melakukan demonstrasi pada
kertas berukuran A3 yang ditempel di papan tulis. Untuk mempersingkat waktu
pembelajaran, tahapan membuat sket tidak didemonstrasikan, sudah disiapkan
terlebih dahulu. Sedangkan tahapan yang didemonstrasikan adalah cara
penggunaan tinta dan pastel.

Gambar 4.35. Aktivitas guru saat melakukan demonstrasi
berkarya lukis dengan tinta dan pastel
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Kegiatan selanjutnya guru menginstruksikan kepada seluruh siswa untuk
menyiapkan perlengkapan dalam berkarya lukis dengan menggunakan tinta dan
pastel pada kertas, kemudian guru memberikan objek “ikan”. Sebelum guru
menginstruksikan kepada semua siswa kelas VIII B untuk memulai berkarya,
terlebih dahulu Ibu Tri Yuliarti memberi kesempatan bagi siswa yang ingin
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bertanya “Hari ini kita akan melukis dengan tinta dan pastel, sebelumnya apakah
ada yang ingin bertanya? Adakah yang belum paham tentang langkah berkarya?”.

Gambar 4.36. Aktivitas guru saat memberi instruksi siswa
untuk mulai berkarya
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Selama kegiatan inti berlangsung guru memberikan pengarahan dan
bimbingan kepada semua siswa dan menerima pertanyaan bagi siswa yang belum
jelas dalam berkarya lukis dengan tinta dan pastel. Guru juga memberikan
penguatan bagi siswa yang terlihat aktif dan antusias dalam berkarya lukis dengan
tinta dan pastel, sehingga diharapkan siswa yang lain dapat termotivasi untuk ikut
aktif dalam mengikuti pelajaran.
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Gambar 4.37. Aktivitas guru saat membimbing siswa dalam berkarya
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Pada kegiatan akhir guru menginstruksikan kepada siswa untuk
mengakhiri kegiatan berkarya melukis dengan tinta dan pastel yang telah dibuat.
Setelah semua karya terkumpul, guru memerintahkan semua siswa untuk
membereskan semua perlengkapan yang telah dipakai, kemudian membersihkan
kelas bersama-sama. Setelah semua selesai dikerjakan, guru bersama siswa
menarik kesimpulan pembelajaran dan memerintahkan semua siswa untuk duduk
dengan tenang dan mengumumkan bahwa agar semua siswa membawa
perlengkapan berkarya lukis dengan tinta dan pastel pada pertemuan selanjutnya.
4.3.1.2.2 Pengamatan terhadap Aktivitas Siswa
Sebelum pembelajaran jam pertama dimulai, siswa yang baru saja selesai
melaksanakan kegiatan kebersihan sekolah tampak segera menyiapkan diri untuk
mengikuti kegiatan pembelajaran seni rupa. Setelah bel jam pertama berbunyi dan
guru datang, semua siswa kelas VIII B tampak segera masuk ke kelas satu per satu
dengan tertib dan teratur, serta mengkondisikan diri masing-masing, berdoa
bersama, dan mengikuti presensi sesuai instruksi dari guru.
Pada kegiatan awal pelajaran terdapat beberapa siswa perempuan yang
duduk di bangku belakang tidak memperhatikan penjelasan guru dan bergurau
sendiri. Ketika guru memberikan pertanyaan kepada salah satu siswa, yakni
pertanyaan mengenai pengetahuan siswa tentang media yang digunakan untuk
melukis, hanya ada satu siswa yang merespon pertanyaan dan menjawabnya
dengan benar. Hal lain yang terjadi yaitu ketika guru meminta salah satu siswa
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untuk menanggapi pertanyaan, hanya beberapa siswa yang menanggapi
pertanyaan guru.

Gambar 4.38. Aktivitas siswa pada saat kegiatan awal pembelajaran
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Pada kegiatan inti pelajaran siswa nampak memperhatikan materi yang
ditayangkan melalui LCD proyektor dan mendengarkan penjelasan guru dengan
serius. Ketika guru menunjuk salah satu siswa untuk menjawab, siswa memiliki
keberanian untuk menjawab. Dalam mengenalkan kararkteristik tinta dan pastel,
siswa diminta untuk melakukan demonstrasi di depan kelas, tanpa penjelasan dari
guru tentang karakteristik tinta dan pastel, siswa mampu untuk menemukan
seperti apa karakteristik pastel yang mengandung lilin, dan seperti apa karakater
tinta yang cair, sehingga siswa dapat aktif dalam menarik kesimpulan bagaimana
jika tinta dan pastel dicampur dalam melukis.
Pada saat guru menunjukkan beberapa contoh karya lukis dengan tinta dan
pastel, siswa tampak memperhatikan dengan serius. Hal itu dikarenakan materi
tersebut adalah materi yang baru mereka ketahui. Pernyataan tersebut berdasarkan
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wawancara dengan salah satu siswa yang bernama Fitri Yuliyanti “Kegiatan
melukis dengan tinta dan pastel ini sangat menyenangkan, karena kita
mendapatkan pengetahuan baru tentang melukis”.

Gambar 4.39. Aktivitas siswa saat memperhatikan penjelasan guru
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Pada saat siswa mendengarkan penjelasan mengenai langkah berkarya dan
mengamati ketika guru melakukan demonstrasi berkarya lukis dengan tinta dan
pastel, sebagian besar siswa senantiasa mengamati dan mengikutinya dengan
cukup serius. Setelah demonstrasi selesai, guru sudah memberikan objek yaitu
ikan, siswa segera bersiap untuk berkarya sesuai dengan instruksi guru. Siswa
mengeluarkan alat dan bahan yang akan mereka gunakan untuk berkarya yang
sebelumnya telah mereka siapkan sebelumnya dari rumah. Pastel sebagian besar
siswa memiliki, sebab pastel mudah diperoleh siswa. Karena keadaan ekonomi
siswa yang rendah, maka untuk tinta, siswa membelinya secara iuran.
Dalam proses berkarya lukis dengan tinta dan pastel, pada awalnya siswa
nampak kesulitan dalam menemukan ide. Berdasarkan pengamatan peneliti, saat
membuat sket siswa membutuhkan waktu cukup lama. Beberapa siswa membuat
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sket dengan bentuk yang mirip satu sama lain, tetapi ketika ditegur guru mereka
tetap tidak mau mengganti sket tersebut.

Gambar 4.40. Aktivitas siswa pada saat membuat sket
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Dalam berkarya seni lukis, siswa menggunakan tinta dan pastel sesuai
dengan langkah-langkah yang dijelaskan guru. Setelah selesai membuat sket,
siswa menggoreskan pastel. Sebagian besar siswa sudah memahami cara untuk
mengoreskan pastel agar goresan pastel tebal dan hasilnya baik ketika dikuaskan
tinta. Sedangkan untuk mengkuaskan tinta beberapa siswa yang menggunakan
kuas dengan ukuran kecil, sedikit mengalami kesulitan. Akan tetapi bagi siswa
yang menggunakan kuas dengan ukuran besar, dengan mudah menguaskan tinta
pada lukisan yang sudah digoreskan pastel.
Berdasarkan

pengamatan

peneliti

siswa

tampak

lebih

semangat

menyelesaikan karyanya ketika mulai menguaskan tinta, goresan dari pastel yang
kemudian disapukan kuas diatasnya warna dari pastel tetap terlihat membuat
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sebagian besar siswa semakin tertarik untuk berkarya. Berikut gambar aktivtitas
siswa saat menggoreskan pastel dan menguaskan tinta.

Gambar 4.41. Aktivitas siswa saat menggoreskan pastel
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Gambar 4.42. Aktivitas siswa saat menguaskan tinta
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Pada kegiatan akhir siswa mengumpulkan karya yang sudah mereka
selesaikan, dan bersama dengan guru menarik kesimpulan pembelajaran yang
telah dilaksanakan. Setelah kesimpulan didapatkan, tidak ada siswa yang
mengajukan pertanyaaan. Setelah itu siswa memperhatikan intruksi guru untuk
membawa peralatan melukis dengan tinta dan pastel lagi minggu depan.
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4.3.1.3 Evaluasi dan Rekomendasi
(1) Evaluasi
Berdasarkan hasil pengamatan terkendali I dari pertemuan pada tanggal 16
November 2012 terhadap aktivitas guru selama pembelajaran melukis dengan
tinta dan pastel berlangsung, diketahui bahwa guru memiliki tingkat kedisiplinan
mengajar yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap guru yang segera
menuju ke ruang kelas setelah mendengar bel tanda jam mengajar. Selain itu guru
juga diketahui melakukan pengkondisian kelas dengan baik pada awal kegiatan
pelajaran, selama kurang lebih 5 menit dengan cara mengatur siswa untuk duduk
dengan tenang dan rapi, memperingatkan siswa yang masih berpakaian olah raga
untuk segera mengganti baju dengan seragam sekolah. Selanjutnya mengucapkan
salam, berdoa, dan presensi siswa sehingga dapat diketahui siswa yang sudah
masuk kelas dan yang belum masuk ke kelas, serta tercipta suasana pembelajaran
yang kondusif, stelah itu guru menginformasikan tujuan pembelajaran
Pada kegiatan inti pembelajaran, diketahui bahwa guru mempunyai
kesiapan dalam mengajar dan nampak sudah mampu melakukan pembelajaran
dengan cukup baik, hal ini dapat diketahui melalui hasil pengamatan peneliti yang
terbukti dengan aktivitas guru sebelum masuk ke materi pembelajaran,
selanjutnya memberikan apersepsi mengenai

materi seni lukis dengan

menggunakan metode tanya jawab berdasarkan pengalaman siswa, kemudian
setelah apersepsi selesai guru memberikan materi dasar yang meliputi; pengenalan
pengertian seni lukis, melukis dengan corak dekoratif, media yang biasa
digunakan untuk melukis, serta alat dan bahan untuk berkarya, teknik dan langkah
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berkarya dalam melukis dengan tinta dan pastel. Namun, seharusnya dalam
menjelaskan langkah berkarya guru menjelaskannya satu persatu terlebih dahulu
sebelum dijelaskan dengan metode demonstrasi.
Selama proses berkarya melukis dengan tinta dan pastel, guru senantiasa
memberikan arahan dan bimbingan pada siswa yang mengalami kesulitan,
sehingga siswa lebih mudah dalam berkarya. Akan tetapi pada kegiatan inti guru
kurang memperhatikan pemahaman siswa tentang pemilihan warna pastel dengan
tinta yang akan digunakan dalam melukis, dan kurangnya penjelasan tentang
langkah berkarya. Selain itu guru juga diketahui kurang mampu memperhatikan
kemampuan awal siswa, hal ini dibuktikan dengan tidak ada salah satu siswa pun
yang berani menjawab pertanyaan kecuali ditunjuk oleh guru, sehingga siswa
terkesan pasif dan pembelajaran dikuasai oleh guru.
Sedangkan untuk pengamatan yang dilakukan terhadap siswa adalah
berupa aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung sampai dengan
berakhirnya waktu pembelajaran. Setelah dilakukan penjelasan mengenai seni
lukis dengan tinta dan pastel, siswa terlihat cukup antusias untuk memperhatikan
penjelasan guru. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa menghadap ke depan
kelas untuk memperhatikan penjelasan guru dan tayangan pada LCD proyektor.
Selain itu siswa tampak aktif saat melakukan demonstrasi,

mencoba

menggoreskan pastel dan menguaskan tinta saat diarahkan guru untuk memahami
karakteristik tinta dan pastel, terlihat siswa cukup aktif dan dapat menemukan
sendiri bagaimana karakter tinta dan pastel.
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Setelah ditunjukkan contoh karya lukis dengan tinta dan pastel yang sudah
jadi, siswa nampak lebih tertarik untuk memperhatikan guru dalam menjelaskan
materi. Akan tetapi setelah siswa diminta untuk membuat karya lukis dengan tinta
dan pastel dengan objek “ikan”, banyak siswa yang terlihat bingung dan ragu
untuk mulai membuat sket. Hal ini dapat dilihat dari adanya siswa yang membuat
sket kemudian menghapus sket yang dibuat secara berulang-ulang, selain itu juga
ada yang bingung untuk mencari ide dan akhirnya siswa tersebut mencontoh
bentuk subjek lukiskan yang ada pada contoh guru pada saat demonstrasi. Hal
tersebut dikarenakan langkah-langkah berkarya sebagai materi pokok kurang jelas
disampaikan oleh guru.
Proses pembuatan karya lukis dengan tinta dan pastel pada saat
pengamatan terkendali I cenderung cepat, siswa dapat menyelesaikan karya sesuai
dengan waktu yang diberikan. Namun, sesuatu yang sangat memperhatikan siswa
pada tahap ini adalah banyaknya siswa yang membuat sket hampir sama
bentuknya sebagai subjek lukisan. Sebagian besar siswa mencontoh bentuk karya
yang digunakan guru saat demonstrasi. Walaupun bentuknya banyak yang hampir
sama, akan tetapi warna-warna yang digunakan cukup bervariasi.
Pada kegiatan akhir pembelajaran guru menginstruksikan kepada siswa
untuk mengumpulkan hasil karya dan bersama-sama menarik kesimpulan dari
pembelajaran melukis pada pengamatan terkendali I. Berdasarkan hasil
pengamatan yang peneliti, pada saat guru menutup kegiatan pembelajaran hanya
ada beberapa siswa saja yang tidak memperhatikan.

98

(2) Rekomendasi
Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum guru sudah melakukan
pembelajaran dengan cukup baik di antaranya; (1) pada kegiatan awal
pembelajaran guru melakukan pengkondisian kelas, salam, guru memberikan
informasi mengenai tujuan pembelajaran, apersepsi sesuai wawasan siswa
mengenai materi, (2) pada kegiatan inti guru memberi penjelasan mengenai materi
melukis dengan tinta dan pastel,

mengarahkan siswa untuk mengetahui

karakteristik tinta dan pastel, menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam
berkarya dengan diselingi pemberian demonstrasi, selanjutnya guru memberikan
tugas kepada siswa untuk melukis dengan tinta dan pastel yang sebelumnya sudah
diberikan pengarahan tentang objek yang akan dilukis dan ketentuan oleh guru.
Akan tetapi masih ada kekurangan guru dalam mengajar, yakni guru kurang
memperhatikan pemahaman siswa tentang pemilihan warna pastel dan tinta yang
akan digunakan dalam melukis, dan kurang mampu memperhatikan kemampuan
awal siswa terutama dalam menentukan ide.
Sedangkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa secara umum dapat
dikatakan baik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa sudah cukup aktif
dalam memahami karakteristik tinta dan pastel, walaupun tanpa penjelasan dari
guru, siswa dapat memahami dan menjelaskan perbedaan karakteristik dari kedua
media tersebut. Akan tetapi siswa masih mengalami kesulitan secara keseluruhan
dalam berkarya lukis dengan tinta dan pastel khususnya menemukan ide dalam
berkarya. Hal ini disebabkan karena guru kurang memberi gambaran tentang
objek yang telah ditentukan.
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Berdasarkan hal di atas dapat ditarik simpulan, bahwa perlu adanya
penelitian lanjutan, sebagai upaya perbaikan dalam beberapa hal terkait dengan
pembelajaran seni lukis pada pengamatan terkendali I antara lain; (1)
pemaksimalan kinerja guru dalam mengajar, yakni penjelasan materi berupa teori
maupun praktik, yang lebih memperhatikan penjelasan lebih lengkap mengenai
langkah-langkah berkarya dan pemahaman siswa tentang pemilihan warna pastel
dan tinta yang akan digunakan, serta kemampuan awal siswa agar siswa tidak
terkesan pasif, dan (2) penambahan media pembelajaran berupa bahan referensi
contoh karya lukis dengan tinta dan pastel.
4.3.2 Pengamatan Terkendali II
Pengamatan terkendali II merupakan suatu tindakan berupa pengamatan
terkendali dengan pedoman observasi, dengan didukung oleh pedoman
wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengamatan terkendali II ini peneliti
menerapkan perlakuan baru sebagai upaya perbaikan pada pengamatan terkendali
I. adapun hal yang diamati adalah aktivitas guru dan siswa selama pelaksanaan
pembelajaran melukis dengan tinta dan pastel, yang berlangsung dari awal sampai
akhir pembelajaran.
4.3.1.1 Perencanaan
Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi pengamatan terkendali I serta
diketahui kekurangan dan kelebihan guru dan siswa dalam pembelajaran seni
lukis dengan memanfaatkan tinta dan pastel, perlakuan yang akan diberikan pada
pengamatan terkendali II adalah berupa pemaksimalan guru dalam mengajar
dengan ketentuan lebih memperhatikan pemaksimalan kinerja guru dalam
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mengajar, yakni penjelasan materi berupa teori maupun praktik, yang lebih
memperhatikan pemahaman siswa tentang langkah-langkah berkarya, pemilihan
warna pastel dan tinta yang akan digunakan, serta kemampuan awal siswa agar
siswa tidak terkesan pasif, dan dan menambah referensi contoh karya lukis dengan
tinta dan pastel.
Dari perlakuan di atas diharapkan dapat ditemukan kekurangan dan
kelebihan pembelajaran seni lukis dengan memanfaatkan tinta dan pastel. Adapun
hal lain yang menjadi harapan dengan diterapkannya perlakuan di atasnya adalah
diketahui kekurangan dan kelebihan guru dalam mengajar dan aktivitas siswa
dalam mengikuti pembelajaran, sehingga peneliti dapat menentukan perlakuan
baru untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya, dengan harapan dapat
ditemukan pembelajaran yang efektif dan efisien.
Media berkarya dalam pengamatan terkendali II ini, masih sama seperti
pada pengamatan terkendali I yakni menggunakan tinta dan pastel. Akan tetapi
terdapat pergantian objek dalam berkarya. Objek yang diberikan lebih luas dari
objek luskis pada pengamatan terkendali I, yakni yang sebelumnya hanya
berobjek “ikan”, pada pengamatan terkendali II menjadi “bintang yang ada di
sekitar”. Objek pada pengamatan terkendali II, yaitu binatang yang ada diselitar
dipilih karena siswa hidup berdekatan dengan alam, lebih luas dari objek pada
pengamatan terkendali I untuk mengembangkan ide yang lebih luas.
Rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada
pengamatan terkendali II yang dibuat oleh peneliti bersama guru meliputi: (1)
standar kompetensi, (2) kompetensi dasar, (3) tujuan pembelajaran, (4) alokasi
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waktu, (5) materi pembelajaran, (6) langkah-langkah pembelajaran, (7) metode
pembelajaran, (8) media dan sumber pembelajaran, dan (9) penilaian hasil karya
lukis.
SKKD yang digunakan masih sama seperti pada pengamatan terkendali I,
yakni standar kompetensi no.2 mengekspresikan diri melalui karya seni rupa, dan
kompetensi dasar no.2.3 mengekspresikan diri melalui melalui karya seni lukis
(pemanfaatan tinta dan pastel untuk pembelajaran seni lukis).
Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu; (1) mengembangkan
gagasan yang diwijudkan dalam bentuk karya seni lukis menggunakan tinta dan
pastel, (2) siswa mampu mengembangkan kreativitas diwujudkan dalam bentuk
karya seni lukis menggunakan tinta dan pastel dengan objek binatang yang ada di
sekitar, (3) menerapkan teknik yang digunakan dalam berkarya lukis
menggunakan tinta dan pastel dengan objek binatang yang ada di sekitar, dan (4)
memahami penggunaan warna tinta dan pastel dalam melukis dengan media
campuran.
Materi pembelajaran dalam penelitian ini adalah praktik berkarya lukis
dengan tinta dan pastel. Dalam hal ini pemanfaatan tinta dan pastel digunakan
untuk pembelajaran seni lukis. Dalam penelitian ini hanya menggunakan metode
penugasan, yakni metode yang digunakan untuk mengetahui potensi siswa dalam
berkarya lukis dengan tinta dan pastel yang berupa tugas praktik.
Media pembelajaran yang digunakan adalah papan tulis, kertas A3 untuk
demontrasi di depan kelas dan karya seni lukis dengan tinta dan pastel yang dibuat
oleh guru dan peneliti. Sumber belajar yang digunakan adalah beberapa buku
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tentang seni lukis. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses berkarya adalah
pensil, penghapus, tinta stempel, pastel, palet, air, kuas, dan kertas gambar ukuran
A3. Tinta yang digunakan ada empat warna yaitu biru, ungu, hijau dan merah,
tinta tersebut disiapkan dengan cara iuran. Berikut gambar alat dan bahan yang
digunakan dalam pembelajaran melukis dengan tinta dan pastel (lihat gambar 25,
26, 27, 28, 29 dan 30).
Penilaian yang digunakan adalah tes keterampilan berkarya seni lukis
dengan tinta dan pastel berobjek “binatang yang ada di sekitar”. Penilaian ini
berdasarkan beberapa aspek yaitu; (1) perncanaan, (2) kreativitas, (3) teknik, dan
(4) komposisi, termasuk di dalamnya yaitu pewarnaan.
4.4.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran
Proses kegiatan belajar mengajar pada pengamatan Terkendali II
dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 dengan alokasi waktu 80
menit, dimulai dari pukul 07.55 sampai pukul 09.15 WIB. Dalam proses
pembelajaran lukis ini peneliti dan guru bidang studi seni rupa SMP Negeri 3
Doro berkolaborasi, yakni dengan cara guru melakukan pengajaran di kelas,
sedangkan peneliti mengamati selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung.
4.3.2.2.1 Pengamatan terhadap Aktivitas Guru
Berdasarkan pengamatan peneliti dari hasil awal data pada pengamatan
terkendali II diketahui bahwa pada kegiatan awal pembelajaran guru melakukan
aktivitas yang sama seperti pada pengamatan terkendali I yakni, melakukan
pengkondisian kelas, mengucapkan salam, berdoa sebelum pelajaran dimulai, dan
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presensi siswa, menginformasikan tujuan pembelajaran dan kemudian melakukan
apresepsi.
Apersepsi dalam kegiatan awal,

yaitu;

guru melakukan sedikit

pengulangan materi sebelumnya kepada siswa dengan cara tanya jawab dengan
berkata “Untuk mengingat materi minggu lalu, Ibu akan mencoba menunjuk
salah satu di antara kalian untuk menjelaskan mengenai pengertian seni lukis.
Sebelum Ibu menunjuk kalian, apakah ada yang berani menjelaskan pengertian
seni lukis?”. Selain itu guru juga mengarahkan siswa untuk mengingatkan
karakteristik tinta dan pastel.

Gambar 4.43. Aktivitas Guru Saat Tanya Jawab Dengan Siswa
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Kegiatan tanya jawab berlangsung selama 10 menit. Dengan adanya tanya
jawab tersebut diharapkan siswa dapat mengingat kembali materi yang
sebelumnya telah diajarkan. Sebelum guru memulai kegiatan inti pembelajaran,
terlebih dahulu guru menunjukkan beberapa hasil karya lukis dengan tinta dan
pastel milik siswa pada pengamatan terkendali I. Karya yang ditunjukkan
merupakan pilihan dari kategori baik, cukup dan kategori kurang. Di samping itu
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guru juga mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan
dari beberapa karya siswa, dengan pertanyaan “karya mana yang menurut kalian
bagus? Mengapa demikian?” siswa tampak aktif dalam menjawab dan
menyebutkan kelebihan serta kekurangan karya yang ditunjukkan guru, dari
kegiatan itu diharapkan dapat digunakan sebagai motivasi dan inspirasi dalam
berkarya selanjutnya

Gambar 4.44. Aktivitas Guru Saat Menjelaskan Kekurangan dan Kelebihan
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Dalam kegiatan apersepsi guru senantiasa membuka pertanyaan bagi siswa
yang belum jelas mengenai hal-hal yang dijelaskan, sehingga siswa akan lebih
paham. Selain itu guru juga memberikan motivasi kepada seluruh siswa dengan
menunjukkan karya dari kategori baik dengan berkata “Ibu yakin, kalian pasti bisa
membuat karya lukis dengan tinta dan pastel seperti yang telah dibuat oleh salah
satu teman kalian ini, dan bisa membuat karya lebih baik dari pertemuan
sebelumnya!”.
Pada kegiatan inti, sebelum guru memberikan tugas berkarya, guru terlebih
dahulu memberi pengarahan tentang pemilihan warna tinta dan pastel yang akan
digunakan dalam berkarya lukis dengan tinta dan pastel, dengan memberikan
kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya mengenai warna-

105

warna cerah yang terdapat pada pastel, dan warna tinta yang gelap. Sebelum
memberikan demonstrasi langkah berkarya, guru memberikan objek, yaitu
binatang yang ada di sekitar. Guru membebaskan siswa untuk mengembangkan
tema, guru memberikan motivasi siswa untuk mengembangkan ide dengan cara
tanya jawab, seperti memberikan pertanyaan “binatang apa saja yang ada di
sekitar?”, setelah tanya jawab dengan siswa, kemudian menjelaskan kembali
langkah berkarya disertai dengan melakukan demonstrasi di depan kelas. Mulamula guru memberi contoh sket dengan objek lukisan binatang yang ada di sekitar
dengan berinteraksi dengan siswa menanyakan tentang binatang apa saja yang ada
di sekitar. Setelah siswa menjawab, guru melanjutkan ke tahap menggoreskan
pastel dengan menjelaskan teknik menggoreskan pastel dengan tegas dan tebal,
disertai dengan menanyakan siswa tentang warna-warna cerah yang dapat dipilih
untuk melukis dengan tinta dan pastel, dan setelah siswa menjawab, warna-warna
tersebut antara lain; kuning, hijau, merah muda, biru muda dan sebagainya.
Kemudian guru menjelaskan tahapan menguaskan tinta disertai dengan
demonstrasi, guru juga memberi penjelasan bahwa tinta yang dikuaskan adalah
tinta yang berwarna pekat. Setelah demontrasi yang dilakukan guru selesai,
selanjutnya guru memberikan tugas berkarya lukis dengan tinta dan pastel dengan
objek lukisan “binatang yang ada di sekitar” dan menginstruksikan kepada semua
siswa untuk membuat sket di bangku masing-masing. Dalam pengamatan
terkendali II siswa masih tetap diarahkan ke corak dekoratif, karena agar siswa
dapat mudah dilihat perkembangannya dalam aspek perncanaan, teknik,
komposisi, dan kreativitas.
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Gambar 4.45. Aktivitas Guru Saat Melakukan Demonstrasi
Berkarya Lukis dengan Tinta dan Pastel
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Selama kegiatan inti pelajaran berlangsung guru senantiasa berkeliling
untuk mengamati kegiatan setiap siswa dan memberikan pengarahan terhadap
siswa yang mengalami kesulitan. Selain itu guru juga senantiasa menegur setiap
siswa yang tidak mengerjakan tugas serta membuka pertanyaan bagi siswa yang
mengalami kesulitan. Berikut adalah dokumentasi foto saat guru membimbing
siswa.

Gambar 4.46. Aktivitas Guru Saat Membimbing Siswa Dalam Berkarya
(Sumber: Dokumentasi peneliti)
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Gambar 4.47. Aktivitas Guru Saat Berkeliling Mengamati Kegiatan Siswa
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Pada kegiatan akhir pembelajaran guru menginstruksikan pada semua
siswa untuk mengumpulkan karya. Setelah semua karya terkumpul, guru bersama
dengan siswa menarik kesimpulan pembelajaran. Sebelum guru menutup kegiatan
pembelajaran dengan salam, guru memerintahkan siswa untuk merapikan
perlengkapan berkarya yang telah dipakai dan membersihkan kelas.
4.3.2.2.2 Pengamatan terhadap Aktivitas Siswa
Berdasarkan pengamatan yang ditujukan terhadap siswa, diketahui bahwa
sebelum guru memasuki kelas sebagian besar siswa sudah berada di kelas. Selain
itu nampak beberapa siswa yang sudah menyiapkan perlengkapan berkarya di atas
meja dan mengkondisikan diri masing-masing sesuai instruksi guru. Selain itu
siswa juga berdoa bersama dan presensi.
Pada kegiatan awal pelajaran saat guru mengarahkan siswa untuk
mengingat materi pertemuan sebelumnya, siswa tampak aktif, terlebih pada saat
diarahkan untuk mengetahui karakteristik tinta dan pastel, siswa tampak antusias
dengan menjawab pertanyaan dari guru.

Kemudian saat guru menunjukkan

beberapa karya siswa dari kriteria baik, cukup, dan kurang, siswa tampak dapat
menyebutkan kekurangan dan kelebihan karya dengan cukup serius. Beberapa
siswa mengemukakan pendapatnya tentang kelebihan dan kekurangan dari
beberapa karya yang ditunjukkan. Pada kegiatan inti, guru memberikan
pengarahan mengenai pemilihan warna tinta dan pastel, dan juga guru
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memberikan demonstrasi berkarya lukis dengan tinta dan pastel, siswa nampak
lebih serius memperhatikan guru.

Gambar 4.48. Aktivitas Siswa Saat Menyebutkan kekurangan dan kelebihan karya
dari Pertemuan Sebelumnya
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Gambar 4.49. Aktivitas Siswa Saat Memperhatikan Demonstrasi Yang Dilakukan Guru
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Selain itu siswa juga tampak mempersiapkan perlengkapan berkarya lukis
dengan tinta dan pastel. Selama kegiatan melukis berlangsung terdapat beberapa
aktivitas siswa, yakni; (1) menengok ke kanan dan ke kiri untuk melihat karya
dari teman yang lain, bahkan ada beberapa siswa yang masih untuk mencontoh
dari karya guru saat demonstrasi yang tertempel di papan tulis, (2) berjalan di
dalam kelas untuk meminjam ataupun meminta bahan dan alat dalam membuat
karya, (3) menanyakan kepada guru apabila mengalami kebingungan dalam
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berkarya, (4) bercanda dengan siswa yang lain, dan (5) keluar kelas untuk pergi ke
kamar kecil.
Dalam tahap pembuatan sket dan tahap mengoreskan pastel, terdapat
beberapa siswa yang masih menengok ke kanan dan ke kiri untuk melihat karya
milik teman yang lain, terlihat bingung ketika mulai membuat sket, dan bertanya
pada siswa lain. Sket yang telah siswa buat secara umum mempunyai subyek yang
sama dan hanya beberapa siswa saja yang membuat subyek berbeda, akan tetapi
bentuk sket lebih beragam dari pada saat pengamatan terkendali I.

Gambar 4.50. Aktivitas Siswa Saat Membuat Sket
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Setelah kegiatan inti berjalan cukup lama, sebagian besar siswa dalam
membuat sket telah selesai. Akan tetapi, ada juga yang belum selesai, selang
beberapa waktu siswa tampak sudah memulai untuk menggoreskan pastel. Pada
pengamatan terkendali II, kemampuan teknik siswa dalam menggoreskan pastel
sudah lebih baik dari sebelumnya. Sebagian besar siswa sudah tidak ragu untuk
menggoreskan pastel dengan tebal, siswa nampak sudah lebih memahami proses
berkarya.
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Gambar 4.51. Aktivitas Siswa Saat Menggoreskan Pastel
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Saat menggoreskan pastel, beberapa siswa nampak bingung dalam
memilih warna, ada yang menengok siswa lain ada juga yang berani untuk
menanyakan kepada guru. Setelah mendapat penjelasan dari guru, siswa langsung
melanjutkan berkarya kembali. Waktu yang digunakan siswa untuk menggoreskan
pastel cukup lama. Akan tetapi ketika siswa sudah selesai menggoreskan pastel,
siswa tampak lebih bersemangat dalam berkarya, terlihat dengan cepat siswa
dapat menguaskan tinta stempel.

Gambar 4.52. Aktivitas Siswa Saat Mendengarkan Pengarahan Dari Guru
(Sumber: Dokumentasi peneliti)
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Gambar 4.53. Suasana Kelas Saat Proses Berkarya
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Gambar 4.54. Aktivitas Siswa Saat Menguaskan Tinta
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Pada kegiatan akhir setelah semua siswa mengumpulkan hasil karya yang
telah selesai dikerjakan, bersama dengan guru, siswa menarik kesimpulan dari
kegiatan pembelajaran yang telah terlaksana. Selanjutnya siswa merapikan
perlengkapan yang telah dipakai dan membersihkan kelas bersama-sama.
4.3.2.3 Evaluasi dan Rekomendasi
(1) Evaluasi
Berdasarkan data lembar observasi (data terlampir) yang ditunjukkan
kepada guru diperoleh simpulan bahwa pada prinsipnya sama seperti pada
pengamatan terkendali I. Akan tetapi secara umum guru sudah melakukan
pembelajaran dengan lebih baik dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya
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diantaranya; pada kegiatan awal pembelajaran guru melakukan pengkondisian
kelas, salam, berdoa sebelum memulai pelajaran, memberikan informasi mengenai
tujuan pembelajaran,

pengulangan materi pada pertemuan sebelumnya

(pengamatan terkendali I), dengan tujuan mengingatkan kembali materi yang telah
diajarkan.
Pada kegiatan inti guru cukup maksimal dan lebih baik dalam mengajar,
diantaranya (1) menunjukkan hasil karya siswa kategori baik, cukup, dan kurang
dari hasil pengamatan terkendali I untuk dijelaskan kekurangan dan kelebihannya,
(2) guru sudah memberikan penjelasan lebih mengenai pemilihan warna, (3) guru
sudah nampak lebih baik dalam memperhatikan pemahaman siswa tentang
berkarya, dan (4) guru senantiasa memberikan arahan dan bimbingan pada siswa,
sehingga siswa mendapat kemudahan dalam berkarya lukis dengan tinta dan
pastel.
Data yang diperoleh pada saat pengamatan terkendali II yang ditujukan
terhadap aktivitas siswa pada prinsipnya sama seperti pada pengamatan terkendali
I, adalah sebagai berikut (data terlampir): pada pengamatan terkendali II setelah
dilakukan pengulangan berupa penjelasan mengenai materi seni lukis dengan tinta
dan pastel diketahui siswa lebih memahami bagaimana berkarya lukis dengan
tinta dan pastel, siswa lebih antusias dan tertarik dalam berkarya, saat diberi
kesempatan untuk mengetahui kembali tentang karakteristik tinta dan pastel siswa
tampak lebih antusias dengan menjawab pertanyaan, keaktifan siswa juga tampak
saat diarahkan guru untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan karya dari
pengamatan terkendali I, siswa juga tampak lebih aktif dalam merespon guru saat
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diarahkan untuk menyebutkan warna-warna yang dipilih dalam melukis dengan
tinta dan pastel, serta ketika guru memotivasi untuk mengembangkan ide
berdasarkan tema siswa tampak lebih antusias, dengan kata lain ada respon yang
lebih dibanding pada pengamatan terkendali I. Akan tetapi masih terdapat
beberapa siswa yang kesulitan, karena masih ragu-ragu dan terpengaruh dengan
karya siswa lain. Hal ini dapat dilihat dari aktivtitas siswa yang segera
mengerjakan tugas berkarya lukis dengan tinta dan pastel setelah ada instruksi
dari guru. Selain itu ada beberapa siswa yang mengajukan pertanyaan kepada guru
saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
Setelah ditunjukkan contoh hasil karya lukis dengan tinta dan pastel, siswa
lebih tertarik untuk memperhatikan penjelasan dari guru. Setelah demonstrasi dari
guru, selanjutnya siswa diminta untuk melukis dengan tinta dan pastel bertema
“binatang yang ada disekitar”. Pada pengamatan terkendali II ini, pembelajaran
berjalan dengan baik dan banyak siswa yang terlihat semangat, serta senang untuk
menentukan subyek apa yang akan siswa lukis. Hal ini ditunjukkan dengan hasil
karya lukis dengan tinta dan pastel sebagian besar siswa telah selesai tepat waktu
dan subyek yang ada pada lukisan karya siswa lebih beragam dari hasil karya pada
pengamatan terkendali I.
(2)Rekomendasi
Berdasarkan hasil evaluasi pengamatan terkendali II, peneliti bersama guru
menyimpulkan untuk menghentikan penelitian karena sudah dianggap cukup
dalam mengupayakan pemanfaatan tinta dan pastel untuk dalam pembelajaran
seni lukis. Akan tetapi karena tidak ditemukan siswa dengan kategori nilai sangat
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baik (maksimal), maka rekomendasi dari pengamatan terkendali II adalah perlu
adanya tindak lanjut dalam kemampuan berkarya siswa, siswa selanjutnya perlu
dilakukan latihan-latihan agar kemampuan siswa dalam berkarya dapat lebih
meningkat, sehingga nilai hasil karya juga meningkat.

4.4 Hasil Penilaian Terhadap Karya Siswa Dalam Pembelajaran
Seni Lukis
Setelah dilakukan pembelajaran berkarya lukis dengan memanfaatkan tinta
dan pastel didapatkan hasil evaluasi dari kegiatan pembelajaran pada pengamatan
terkendali I dan pada pengamatan terkendali II yang berupa evaluasi tes unjuk
kerja. Penilaian karya lukis siswa diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan oleh
guru dan peneliti dengan mengacu pada aspek-aspek yang telah ditentukan oleh
guru dan juga peneliti. Berikut adalah tabel aspek-aspek yang digunakan oleh
guru dan peneliti.
Tabel 4.5 Aspek-aspek evaluasi melukis dengan tinta dan pastel

Tabel Aspek-aspek Penilaian Melukis dengan Tinta dan Pastel
No.

Aspek
Penilaian

Kategori

Keterangan dan Skala Skor

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

2.

3.

Perencanaan

Teknik

Komposisi

Baik

15-20

Cukup

8-14

Kurang

0-7

Baik

20-30

Cukup

10-19

Kurang

0-9

Baik

15-20
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4.

Kreativitas

Cukup

8-14

Kurang

0-7

Baik

20-30

Cukup

10-19

Kurang

0-9

Untuk mengetahui kriteria nilai yang didapat menggunakan pedoman
rentangan nilai tes unjuk kerja. Berikut ini disajikan tabel pedoman rentangan
nilai tes unjuk kerja melukis dengan tinta dan pastel.
Tabel 4.6 Pedoman Rentangan Nilai Tes Unjuk Kerja Melukis dengan Tinta dan
Pastel

No.

Rentang nilai

Kriteria

1.

91-100

Sangat baik

2.

81-90

Baik

3.

71-80

Cukup

4.

61-70

Kurang

5.

0-60

Sangat Kurang

4.4.1 Hasil Evaluasi Pemanfaatan Tinta dan Pastel untuk Pembelajaran Seni
Lukis pada Pengamatan Terkendali I
Setelah diadakan pembelajaran, diperoleh nilai evaluasi tes unjuk kerja
siswa kelas VIII B SMP Negeri 3 Doro tahun 2012 mata pelajaran seni rupa,
dengan materi seni lukis dengan menggunakan tinta dan pastel. Hasil tes unjuk
kerja siswa melukis dengan tinta dan pastel disajikan dalam tabel 4.8 berikut.
Tabel 4.7 Hasil Tes Unjuk Kerja Melukis dengan Tinta dan Pastel Pengamatan
Terkendali I
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HASIL EVALUASI MELUKIS
DENGAN TINTA DAN PASTEL KELAS VIII B
PENGAMATAN TERKENDALI I
Tahun 2012
No

Nama Siswa

L/P

1
1.
2.
3.
4.

2
A
B
C
D

3
L
P
P
L

5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Jumlah Nilai
Rata-rata Nilai Pengamatan
Terkendali I

L
P
P
P
P
L
L
L
P
P
L
L
P
L
P
P
P
P
P
P
P

Nilai
Pengamatan Terkendali
I
4
71
70
82
77
70
89
73
84
85
81
71
70
70
79
71
73
87
89
85
73
81
85
81
74
1871
78

Keterangan

5
Cukup
Kurang
Baik
Cukup
Kurang
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Cukup
Kurang
Kurang
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Cukup
Cukup

Sumber: Dokumen dari guru dan peneliti

Berdasarkan hasil evaluasi tes unjuk kerja di atas dapat diambil simpulan
bahwa, pada pengamatan terkendali I tidak terdapat siswa yang masuk pada
kategori sangat baik,hanya terdapat siswa yang masuk pada kategori baik, cukup
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dan kurang. Tidak terdapat siswa yang masuk pada kategori sangat kurang.
Berikut ini disajikan diagram batang terkait persentase hasil evaluasi siswa kelas
VIII B dalam tes unjuk kerja materi melukis dengan tinta dan pastel pada
pengamatan terkendali I sebagai berikut.

Gambar 4.55. Diagram Batang Persentase Jumlah Siswa Hasil Evaluasi Siswa
Kelas VIII B pada Pengamatan Terkendali I
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Hasil evaluasi pengamatan terkendali I menunjukkan hasil evaluasi siswa
kelas VIII B dalam tes unjuk kerja materi melukis menggunakan tinta dan pastel
mencapai total nilai 1.656 dengan nilai rata-rata 78 dalam kategori cukup. Pada
tabel 4.7 dari 24 siswa yang mengikuti tes, terdapat 11 siswa atau 45,83 %
memperoleh nilai dalam kategori baik dengan rentang nilai 81-90, 9 siswa atau
37,5 % memperoleh nilai dalam kategori cukup dengan rentang nilai 71-80, dan 4
siswa atau 16,67 % memperoleh nilai dalam kategori kurang dengan rentang nilai
61-70.
4.4.2

Hasil Evaluasi Pemanfaatan Tinta dan Pastel untuk Pembelajaran
Seni Lukis pada Pengamatan Terkendali II
Setelah diadakan pembelajaran pada pengamatan terkendali II, diperoleh

nilai hasil evaluasi tes unjuk kerja siswa kelas VIII B SMP Negeri 3 Doro tahun
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2012 mata pelajaran seni rupa materi melukis dengan tinta dan pastel. Hasil tes
unjuk kerja melukis dengan tinta dan pastel disajikan dalam tabel 4.9 berikut.
Tabel 4.8 Hasil Tes Unjuk Kerja Melukis dengan Tinta dan Pastel Pengamatan
Terkendali II

HASIL EVALUASI MELUKIS
DENGAN TINTA DAN PASTEL KELAS VIII B
PENGAMATAN TERKENDALI II
Tahun 2012
No

Nama Siswa

L/P

1
1.
2.
3.
4.

2
A
B
C
D

3
L
P
P
L

E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Jumlah Nilai
Rata-rata Nilai Pengamatan
Terkendali I

L
P
P
P
P
L
L
L
P
P
L
L
P
L
P
P
P
P
P
P
P

Nilai
Pengamatan Terkendali
II
4
71
72
84
-

Keterangan

91
71
82
81
89
85
79
75
81
82
70
88
89
84
82
74
74
90
89
84
75
1942

Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Kurang
Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Baik
Cukup

5
Cukup
Cukup
Baik
-

S
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
13
14
15
B 16
17
erdas
18
19
arkan
20
21
hasil
22
23
24
evalu
25
umbe
r:
Doku
men
dari
guru
dan
penel
iti

asi
tes

81

Baik
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unjuk kerja berkarya lukis dengan tinta dan pastel dia atas dapat diambil simpulan
bahwa, pada pengamatan terkendali II sama seperti pengamatan terkendali I,
yakni hanya terdapat siswa yang masuk pada kategori baik, cukup dan kurang.
Tidak terdapat siswa dalam kategori sangat baik dan sangat kurang. Berikut ini
disajikan diagram batang terkait prosentase hasil evaluasi siswa kelas VIII B
dalam tes unjuk kerja materi seni lukis dengan tinta dan pastel pada pengamatan
terkendali II sebagai berikut.
Hasil evaluasi pengamatan terkendali II menunjukkan hasil evaluasi siswa
kelas VIII B dalam berkarya lukis dengan tinta dan pastel mencapai total nilai
1934 dengan rata-rata 81 dalam kategori baik. Pada tabel 4.8 dari 24 siswa yang
mengikuti tes, terdapat 15 siswa atau 62,5 % memperoleh nilai dalam kategori
baik dengan rentang nilai 81-90, 8 siswa atau 33,5% memperoleh nilai dalam
kategori cukup dengan rentang nilai 71-80, dan 1 siswa atau 4,17% memperoleh
nilai dalam kategori kurang dengan rentang nilai 61-70.

70
60
50
40
Persentase Nilai

30
20
10
0
0-60

61-70

71-80

81-90

91-100
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Gambar 4.56. Diagram Batang Persentase Jumlah Siswa Hasil Evaluasi
Siswa Kelas VIII B pada Pengamatan Terkendali I
(Sumber: Dokumen Peneliti)

Dari diagram batang di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian
besar kelas VIII B dalam evaluasi pada pengamatan terkendali II mendapat nilai
antara rentang 81-90 dengan kategori baik. Kemudian terbanyak kedua adalah
pada rentang 71-80 dengan kategori cukup, dan pada kelompok terakhir adalah
siswa dengan rentang nilai 61-70 kategori kurang. Pada pengamatan terkendali II
tidak terdapat siswa yang mendapat nilai pada rentang 91-100 dengan kategori
sangat baik dan rentang 0-60 dengan kategori sangat kurang.

4.5 Deskripsi Pemanfaatan Tinta dan Pastel untuk Pembelajaran Seni Lukis
Berdasarkan Hasil Evaluasi Pengamatan Terkendali I & Terkendali II
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui hasil evaluasi
pembelajaran dengan memanfaatkan tinta dan pastel untuk pembelajaran seni
lukis dari pengamatan terkendali I dan pengamatan terkendali II. Hasil evaluasi
ini dibagi menjadi beberapa kategori yang didasarkan pada perubahan nilai yang
diperoleh siswa yang menyatakan kenaikan atau penurunan nilai dari perolehan
nilai pengamatan terkendali I dan nilai pengamatan II.
Beberapa kategori penelitian yang diperoleh dari hasil evaluasi
pengamatan terkendali I dan II yang didasarkan pada kenaikan nilai, penurunan
nilai maupun nilai yang tetap yang diperoleh siswa dalam pembelajaran melukis
dengan tinta dan pastel antara lain; (1) ketegori nilai cukup ke baik, (2) kategori
nilai baik ke baik, (3) kategori nilai kurang ke cukup, (4) kategori nilai baik ke
cukup, (5) kategori nilai cukup ke cukup, dan (6) kategori nilai cukup ke kurang.
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Berikut ini disajikan tabel hasil hasil evaluasi melukis dengan tinta dan
pastel pada pengamatan terkendali I dan pengamatan terkendali II.
Tabel 4.9 Hasil Evaluasi Pembelajaran Lukis Dengan Tinta dan pastel
pada pengamatan terkendali I dan pengamatan terkendali II.

No
Nama

Nilai
Evaluasi
PT
PT2
1

Indikator
Nilai

Keterangan

Nilai
Ratarata

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4

A
B
C
D

70
70
82
-

71
72
84
-

Meningkat
Meningkat
Tetap
-

Kurang – Cukup
Kurang – Cukup

71
71
83
-

E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y

77
70
89
73
84
85
81
71
70
70
79
71
73
87
89
85
73
81
85
81
74
18
71

91
71
82
81
89
85
79
75
81
82
70
88
89
84
82
74
74
90
89
84
75

Meningkat
Meningkat
Tetap
Meningkat
Tetap
Tetap
Menurun
Tetap
Meningkat
Meningkat
Menurun
Meningkat
Meningkat
Tetap
Tetap
Menurun
Tetap
Meningkat
Tetap
Tetap
Tetap

Cukup – Baik
Kurang – Cukup
Baik – Baik
Cukup – Baik
Baik – Baik
Baik – Baik
Baik – Cukup
Cukup – Cukup
Kurang – Baik
Kurang – Baik
Cukup – Kurang
Cukup – Baik
Cukup – Baik
Baik – Baik
Baik – Baik
Baik – Cukup
Cukup – Cukup
Cukup – Baik
Baik – Baik
Baik – Baik
Cukup – Cukup

1942

Meningkat

84
71
86
77
87
85
80
73
76
76
75
80
81
85
85
80
73
86
87
83
75
1910

81

Meningkat

Cukup

80

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Jumlah Nilai

Rata-rata Nilai
Pengamatan Terkendali

78

Baik – Baik
-

Keterangan: PT I = Pengamatan Terkendali I, PT II = Pengamatan Terkendali II
(Sumber: Dokumen Penilaian dari guru dan peneliti)
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Berdasarkan hasil evaluasi nilai pada pengamatan terkendali I dan
pengamatan terkendali II, terdapat tiga siswa yang mengalami penurunan kategori
nilai, yaitu Huda Choirulana, M. Irfan Maulana dan Shofi Mitsla. Penurunan
kategori nilai dari siswa bernama Huda, karena beda 2 nilai,hal ini terjadi pada
aspek teknik penggunaan tinta. Siswa M. Irfan hanya selisih 1 nilai, apabila nilai
M.irfan pada pengamatan terkendali II adalah 71 bukan 70 maka siswa tersebut
tidak mengalami penurunan kategori, akan tetapi nilai M.Irfan mendapat nilai 70
karena kurangnya nilai pada ide dan kreativitas dari M.Irfan tidak ditampilkan,
M.Irfan hanya mencontoh bentuk subyek secara umum dari contoh karya yang
ditunjukkan guru, tanpa menambahkan subyek lain pada lukisan karyanya. Pada
siswa bernama Shofi Mistla Khusni hampir sama dengan M.Irfan, pada
pengamatan terkendali II Shofi Mistla mendapatkan nilai yang kurang pada ide
dan kreativitasnya tidak seperti pada pengamatang terkendali I, akan tetapi dalam
pengamatan terfiokus II pemilihan warna dan teknik penggunaan pastel dan tinta
cukup bagus sehingga Shofi mendapatkan nilai 74 dengan kategori cukup.
Dari hasil pengamatan terkendali I dan terkendali II tidak ditemukan siswa yang
masuk pada kategori sangat baik, hal ini dikarenakan dari semua hasil karya lukis siswa
baik dari pengamatan terkendali I maupun terkendali II, pada kenyataannya kemampuan
siswa belum ada yang masuk pada kriteria sangat baik.

Setelah mengetahui hasil evaluasi pada pengamatan terkendali I dan
terkendali II dapat diketahui adanya perubahan persentase jumlah siswa hasil nilai
evaluasi tes unjuk kerja siswa kelas VIII B materi berkarya lukis dengan tinta dan
pastel. Pada pengamatan terkendali I rentang nilai 61-70 kategori kurang dengan
persentase jumlah siswa 16, 67% berubah menjadi 4,17% pada pengamatan
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terkendali II. Rentang nilai 71-80 kategori cukup dengan persentase jumlah siswa
37,5% berubah menjadi 33,5%. Rentang nilai 81-90 kategori baik dengan
persentase jumlah siswa 45,83% berubah menjadi 62,5%. Dari data tersebut dapat
diketahui bahwa pada rentang nilai 61-70 kategori kurang, mengalami penurunan
persentase jumlah siswa sebesar 12,5%. Pada rentang nilai 71-80 kategori cukup,
mengalami penurunan persentase jumlah siswa sebesar 4%. Pada rentang nilai 8091 kategori baik, mengalami kenaikan persentase jumlah siswa sebesar 16,67%.
Dari pengamatan terkendali I dan II dapat diketahui bahwa terdapat siswa
yang mengalami peningkatan nilai, siswa dengan nilai yang tetap baik pada
pengamatan terkendali I dan terkendali II, dan terdapat siswa yang mengalami
penurunan nilai. Diketahui terdapat 10 siswa atau 41,67% dengan indikator nilai
meningkat, 11 siswa atau 45,83% dengan indikator nilai tetap dan 3 siswa atau
12,5% dengan indikator nilai menurun.
Berikut disajikan diagram batang persentase jumlah siswa hasil evaluasi
tes unjuk kerja materi berkarya lukis dengan tinta dan pastel pada pengamatan
terkendali I dan pengamatan terkendali II

70
60
50
40

Pengalaman Terfokus I

30

Pengamatan Terfokus II

20
10
0
0-60

61-70

71-80

81-90 91-100
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Gambar 4.57. Diagram Batang Jumlah Persentase Siswa Hasil Evaluasi
Siswa Kelas VIIIB
Pengamatan Terkendali I & Pengamatan Terkendali II
(Sumber: Dokumen Peneliti)

Dari diagram batang di atas dapat diketahui bahwa pada pengamatan
terkendali I sebagian besar siswa yaitu 45,83% siswa kelas VIII B mendapat nilai
evaluasi tes unjuk kerja pada rentang nilai 81-90 dengan kategori baik dan pada
pengamatan terkendali II sebagian besar siswa yaitu 62,5% siswa kelas VIII B
mendapat nilai evaluasi tes unjuk kerja tetap pada rentang nilai 81-90 dengan
kategori baik. Maka diketahui terdapat peningkatan sebesar 16,67%. Peningkatan
tersebut berdasarkan rekomendasi yang didapat dari pengamatan terkendali I,
yang kemudian diterapkan pada pengamatan terkendali II.
4.5.1 Hasil Karya Lukis Siswa dengan Tinta dan Pastel pada Pengamatan
Terkendali I dan Pengamatan Terkendali II
Hasil perkembangan karya lukis siswa dengan menggunakan tinta dan
pastel pada pengamatan terkendali I dan terkendali II sebagai berikut:
1. Bejo Susilo
Pengamatan Terkendali I

125

Gambar 4.58. Karya Bejo Susilo Pengamatan Terkendali I
(Sumber: Dokumen Peneliti)

Spesifikasi Karya
Ukuran
: 29x40 cm (A3)
Tahun
: 2012
Gambar di atas adalah karya lukis dengan tinta dan pastel dari siswa
bernama Bejo Susilo dengan tema “ikan”. Karya tersebut termasuk karya dengan
kategori penilaian cukup. Nilai yang diperoleh Bejo Susilo adalah 77. Penilaian
ini berdasarkan aspek perencanaan, kreativitas, teknik dan komposisi.
Lukisan hasil karya Bejo disajikan dalam posisi horizontal di atas bidang
kertas berukuran A3. Unsur rupa garis yang tampak pada karya berupa goresan
yang tegas, namun terkesan kurang tebal. Unsur warna yang ditampilkan berupa
warna biru, hijau, merah, kuning dan orange. Warna biru mendominasi latar
belakang karya. Teknik yang digunakan cukup baik, berdasarkan dari goresan
pastel yang dihasilkan cukup tegas dan sapuan kuas tinta. Namun, terlihat masih
ragu dalam menguaskan tinta, sehingga warna pada latar belakang tampak tidak
rata dan terlalu terang. Hasil karya dari karya tersebut bercorak dekoratif karena
banyak terdapat unsur garis dan tidak terdapat ilusi ruang.
Dari segi ide, lukisan karya Bejo dalam pengamatan terkendali I ini kurang
memiliki keorisinilan ide. Dalam karya tersebut Bejo tampak masih meniru ide
bentuk subjek secara umum dari contoh karya yang diberikan guru. Walaupun
demikian, Bejo tampak cukup kreatif dalam memilih ornamen yang mengisi
subjek lukisan dan garis sulur yang ada pada bagian pojok karya.
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Pengamatan Terkendali II

Gambar 4.59. Karya Bejo Susilo Pengamatan Terkendali II
(Sumber: Dokumen Peneliti)

Spesifikasi Karya
Ukuran
: 29x40 cm (A3)
Tahun
: 2012
Gambar di atas adalah karya lukis dengan tinta dan pastel dari siswa
bernama Bejo Susilo dengan tema “binatang yang ada di sekitar”. Karya tersebut
termasuk karya dengan kategori penilaian baik. Nilai yang diperoleh Bejo Susilo
adalah 91. Penilaian ini berdasarkan aspek perencanaan, kreativitas, teknik dan
komposisi.
Lukisan hasil karya Bejo disajikan dalam posisi horizontal di atas bidang
kertas berukuran A3. Unsur garis yang tampak pada karya berupa goresan pastel
yang terlihat tebal dan digoreskan dengan tegas. Unsur warna yang ditampilkan
berupa warna kuning, hijau muda, hijau tua, orange, merah, biru dan ungu. Latar
belakang dari lukisan tersebut adalah warna ungu yang dikombinasikan dengan
warna biru diatas bagian lukisan. Teknik yang digunakan Bejo dalam karya ini
cukup baik. Pastel yang digoreskan pada karya pengamatan terkendali II ini
tampak lebih tebal dari pada goresan pastel pada pengamatan terkendali I. Teknik
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menggunakan tinta juga tampak sudah lebih baik dari pada karya pengamatan
terkendali I. Pada karya di atas, warna tinta yang dikuaskan tampak rata dan rapi.
Dari aspek perencanaan, lukisan karya Bejo dalam pengamatan terkendali
II ini memiliki keorisinilan ide yang baik. Dalam karya tersebut Bejo tampak
menuangkan idenya dengan baik pada lukisan karyanya. Subjek lukisan berupa
satu ekor ayam dan empat ekor itik, merupakan ide asli dari Bejo. Kreativitasnya
terlihat dari komposisi bentuk subjek yang cukup menarik, ada subjek yang besar
dan ada pula yang kecil.
Berdasarkan kedua hasil karya di atas, dapat diketahui bahwa hasil karya
lukis dengan tinta dan pastel siswa bernama Bejo Susilo, dapat dikatakan
mengalami peningkatan yang cukup baik. Terlihat dari ide yang ditampilkan dan
penggunaan media yang semakin baik.

2. Khofiyah
Pengamatan Terkendali I
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Gambar 4.60. Karya Khofiyah Pengamatan Terkendali I
(Sumber: Dokumen Peneliti)

Spesifikasi Karya
Ukuran
: 29x40 cm (A3)
Tahun
: 2012
Gambar di atas adalah karya lukis dengan tinta dan pastel dari siswa
bernama Khofiyah dengan tema “ikan”. Karya tersebut termasuk karya dengan
kategori penilaian Kurang. Nilai yang diperoleh Khofiyah adalah 70. Penilaian ini
berdasarkan aspek perencanaan, kreativitas, teknik dan pewarnaan.
Lukisan hasil karya Khofiyah disajikan dalam posisi horizontal di atas
bidang kertas berukuran A3. Unsur rupa garis yang tampak pada karya berupa
goresan pastel yang kurang tegas dan tipis, terlihat ragu-ragu dalam
menggoreskannya. Unsur warna yang ditampilkan berupa warna biru, merah,
hijau dan kuning. Dengan warna dominan biru pada latar belakang karya. Teknik
yang digunakan pada karya di atas terlihat siswa kurang menguasai teknik
penggunaan media, baik pastel maupun tinta. Penggunaan pastel terlihat masih
ragu-ragu dalam menggoreskan, sehingga goresan pastel kurang terlihat menonjol.
Teknik penggunaan tinta cukup baik dalam menguaskan tinta, namun warna yang
digunakan kurang pekat dan gelap, sehingga efek dari pencampuran kedua media
kurang terlihat.
Dari segi ide, lukisan karya Khofiyah dalam pengamatan terkendali I ini
kurang memiliki keorisinilan ide. Dalam karya tersebut Khofiyah tampak masih
meniru ide bentuk subjek secara umum dari contoh karya yang diberikan guru.
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Kreativitas Khofiyah kurang tampak pada karya tersebut, tidak ada subjek yang
ditambahkan.
Pengamatan Terkendali II

Gambar 4.61. Karya Khofiyah Pengamatan Terkendali II
(Sumber: Dokumen Peneliti)

Spesifikasi Karya
Ukuran : 29x40 cm (A3)
Tahun
: 2012
Gambar di atas adalah karya lukis dengan tinta dan pastel dari siswa
bernama Khofiyah dengan tema “binatang yang ada di sekitar”. Karya tersebut
termasuk karya dengan kategori penilaian baik. Nilai yang diperoleh Khofiyah
adalah 82. Penilaian ini berdasarkan aspek perencanaan, kreativitas, teknik dan
komposisi.
Lukisan hasil karya Khofiyah tersebut disajikan dalam posisi horizontal di
atas bidang kertas berukuran A3. Unsur garis yang tampak pada karya berupa
goresan pastel yang terlihat cukup tebal. Unsur warna yang ditampilkan berupa
warna kuning, merah muda, hijau, biru dan ungu. Latar belakang dari lukisan
tersebut adalah warna ungu dengan gelap terang berdasarkan gradasi warna.
Teknik yang digunakan Khofiyah dalam karya ini cukup baik. Pastel yang
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digoreskan pada karya pengamatan terkendali II ini tampak lebih tebal dari pada
goresan pastel pada pengamatan terkendali I. Teknik menggunakan tinta juga
tampak sudah lebih baik dari pada karya pengamatan terkendali I. Pada karya di
atas, warna tinta yang dikuaskan tampak gelap pekat, rata dan rapi. Efek dan
tekstur menarik yang berasal dari penggunaan media campur dari tinta dan pastel
pada karya ini cukup terlihat pada karya ini.
Dari aspek perencanaan, lukisan karya Khofiyah dalam pengamatan
terkendali II ini memiliki ide yang cukup baik. Walaupun bentuk umum dari
subjek lukisan karya Khofiyah hampir mirip dengan karya siswa yang lain, namun
Khofiyah memiliki ide cukup baik dalam memberi ornamen isian pada subjek
tersebut. Kreativitas dalam karya ini terlihat dari penambahan subjek garis yang
berbentuk menyerupai bunga, yang memberi kesan berbeda dengan karya milik
siswa yang lain.
Berdasarkan kedua hasil karya di atas, dapat diketahui bahwa hasil karya
seni lukis dengan tinta dan pastel siswa bernama Khofiyah, dapat dikatakan
mengalami peningkatan yang cukup baik. Terlihat dari ide serta kreativtias yang
ditampilkan dan penggunaan media yang semakin baik.
3. Fitri Yulianti
Pengamatan Terkendali I
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Gambar 4.62. Karya Fitri Yulianti Pengamatan Terkendali I
(Sumber: Dokumen Peneliti)

Spesifikasi Karya
Ukuran
: 29x40 cm (A3)
Tahun
: 2012
Gambar di atas adalah karya lukis dengan tinta dan pastel dari siswa
bernama Fitri Yulianti dengan tema “ikan”. Karya tersebut termasuk karya dengan
kategori penilaian Baik. Nilai yang diperoleh Fitri adalah 84. Penilaian ini
berdasarkan aspek perencanaan, kreativitas, teknik dan komposisi.
Lukisan hasil karya Fitri disajikan dalam posisi horizontal di atas bidang
kertas berukuran A3. Unsur rupa garis yang tampak pada karya berupa goresan
pastel yang kurang tegas dan tebal, terlihat cukup berani dalam menggoreskannya.
Unsur warna yang ditampilkan berupa warna biru, merah, hijau muda, hijau tua,
dan kuning. Dengan warna dominan biru pada latar belakang karya. Teknik yang
digunakan pada karya di atas terlihat siswa cukup menguasai teknik penggunaan
media, baik pastel maupun tinta. Penggunaan pastel terlihat cukup berani dalam
menggoreskan, sehingga goresan pastel terlihat jelas dan terlihat jelas warnanya.
Teknik penggunaan tinta tampak kurang menguasai dalam menguaskan tinta, hasil
kuasan tinta terlihat kurang rata, namun warna yang digunakan cukup pekat dan
gelap, sehingga efek dari pencampuran kedua media sudah terlihat.
Dari segi ide, lukisan karya Fitri dalam pengamatan terkendali I ini kurang
memiliki keorisinilan ide. Dalam karya tersebut Fitri tampak masih meniru ide
bentuk subjek secara umum dari contoh karya yang diberikan guru. Akan tetapi
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kreativitas Fitri cukup baik, yaitu dengan adanya beragam motif yang mengisi
subjek lukisan, seperi motif tumpal, sulur, dan adapula beberapa garis kontur yang
menyerupai rumput serta titik-titik yang menghiasi karya tersebut.
Pengamatan Terkendali II

Gambar 4.63. Karya Fitri Yulianti Pengamatan Terkendali II
(Sumber: Dokumen Peneliti)

Spesifikasi Karya
Ukuran : 29x40 cm (A3)
Tahun
: 2012
Gambar di atas adalah karya lukis dengan tinta dan pastel dari siswa
bernama Fitri Yulianti dengan tema “binatang yang ada di sekitar”. Karya tersebut
termasuk karya dengan kategori penilaian baik. Nilai yang diperoleh Fitri adalah
89. Penilaian ini berdasarkan aspek perencanaan, kreativitas, teknik dan
komposisi.
Lukisan hasil karya Fitri disajikan dalam posisi horizontal di atas bidang
kertas berukuran A3. Unsur garis yang tampak pada karya berupa goresan pastel
yang terlihat tebal dan digoreskan dengan tegas. Unsur warna yang ditampilkan
berupa warna kuning, hijau, orange, merah, merah muda, biru dan ungu. Latar
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belakang dari lukisan tersebut adalah kombinasi dari warna biru, ungu dan merah.
Teknik yang digunakan Fitri dalam karya ini cukup baik. Pastel yang digoreskan
pada karya pengamatan terkendali II ini tampak lebih tebal dari pada goresan
pastel pada pengamatan terkendali I. Teknik menggunakan tinta juga tampak
sudah lebih baik dari pada karya pengamatan terkendali I. Pada karya di atas,
warna tinta yang dikuaskan tampak rata dan rapi.
Dari aspek perencanaan, lukisan karya Fitri dalam pengamatan terkendali
II ini memiliki keorisinilan. Dalam karya

tersebut Fitri tampak menuangkan

idenya dengan baik pada lukisan karyanya. Subjek lukisan berupa dua ekor kupukupu dengan beberapa ornamen yang menghiasi bagian dalam subjek lukis
merupakan ide asli dari Fitri. Kreativitasnya tampak dari bentuk daun dan bungabunga yang berada di sekeliling subjek lukis dan penggunaan warna yang
beragam, baik warna pastel maupun warna tinta.
Berdasarkan kedua hasil karya di atas, dapat diketahui bahwa hasil karya
lukis dengan tinta dan pastel siswa bernama Fitri Yulianti, dapat dikatakan
mengalami peningkatan yang cukup baik. Terlihat dari ide yang ditampilkan,
kreativitas, pemilihan warna yang lebih beragam dan penggunaan media yang
semakin baik.
4. Taqwiyatus Sholekha
Pengamatan Terkendali I
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Gambar 4.64 Karya Taqwiyatus Sholeha Pengamatan Terkendali I
(Sumber: Dokumen Peneliti)

Spesifikasi Karya
Ukuran

: 29x40 cm (A3)

Tahun

: 2012

Gambar di atas adalah karya lukis dengan tinta dan pastel dari siswa
bernama Taqwiyatus Sholekha, dengan tema “ikan”. Karya tersebut termasuk
karya dengan kategori penilaian cukup. Nilai yang diperoleh Taqwiyatus adalah
80. Penilaian ini berdasarkan aspek perencanaan, kreativitas, teknik dan
komposisi.
Lukisan hasil karya Taqwiyastus disajikan dalam posisi horizontal di atas
bidang kertas berukuran A3. Unsur rupa garis yang tampak pada karya berupa
goresan pastel yang cukup tegas dan tebal, terlihat cukup berani dalam
menggoreskan pastel. Unsur warna yang ditampilkan berupa warna biru, merah,
hijau, orange dan kuning. Dengan warna dominan merah pada latar belakang
karya. Teknik yang digunakan pada karya di atas terlihat siswa cukup menguasai
penggunaan media, baik pastel maupun tinta. Penggunaan pastel terlihat cukup
tegas dalam menggoreskan, sehingga goresan pastel terlihat tebal. Teknik
penggunaan tinta cukup baik dalam menguaskan tinta, namun warna yang
digunakan kurang pekat dan gelap, sehingga efek dari pencampuran kedua media
kurang terlihat.
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Dari segi ide, lukisan karya Taqwiyatus dalam pengamatan terkendali I ini
kurang memiliki keorisinilan ide. Dalam karya

tersebut Taqwiyatus tampak

masih meniru ide bentuk subjek secara umum dari contoh karya yang diberikan
guru. Namun, kreativitas dalam karya si atas tampak pada adanya garis-garis dan
ornamen yang ditambahkan dibagian samping kiri dan kanan karya.
Pengamatan Terkendali II

Gambar 4.65. Karya Taqwiyatus Sholeha Pengamatan Terkendali II
(Sumber: Dokumen Peneliti)

Spesifikasi Karya
Ukuran

: 29x40 cm (A3)

Tahun

: 2012

Gambar di atas adalah karya lukis dengan tinta dan pastel dari siswa
bernama Taqwiyatus Sholekhah, dengan tema “binatang yang ada di sekitar”.
Karya tersebut termasuk karya dengan kategori penilaian baik. Nilai yang
diperoleh Taqwiyatus adalah 90. Penilaian ini berdasarkan aspek perencanaan,
kreativitas, teknik dan komposisi.
Lukisan hasil karya Taqwiyatus disajikan dalam posisi horizontal di atas bidang
kertas berukuran A3. Hasil karya dari karya tersebut bercorak dekoratif karena
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banyak terdapat unsur garis, banyak menggunakan ornamen dan tidak terdapat
ilusi ruang. Adapun unsur garis yang tampak pada karya berupa goresan pastel
yang terlihat tebal dan digoreskan dengan tegas. Unsur warna yang ditampilkan
berupa warna kuning, hijau, orange, merah muda, merah, biru dan ungu. Latar
belakang dari lukisan tersebut adalah warna ungu yang dikombinasikan dengan
warna merah dibagian pojok bawah karya. Teknik yang digunakan Taqwiyatus
dalam karya ini cukup baik. Pastel yang digoreskan pada karya pengamatan
terkendali II ini tampak lebih tebal dari pada goresan pastel pada pengamatan
terkendali I. Teknik menggunakan tinta juga tampak sudah lebih baik dari pada
karya pengamatan terkendali I. Pada karya di atas, warna tinta yang dikuaskan
tampak lebih gelap dan pekat sehingga efek pencampuran dua media tampak
menarik.
Dari aspek perencanaan, lukisan karya Taqwiyatus dalam pengamatan
terkendali II ini memiliki keorisinilan ide yang baik. Dalam karya

tersebut

Taqwiyatus tampak menuangkan idenya dengan baik pada lukisan karyanya.
Subjek lukisan berupa tiga ekor kupu-kupu yang berbeda ukuran, dengan ornamen
yang cukup beragam di bagian dalam subjek kupu-kupu tersebut. Kreativitas yang
ditampilkan siswa dalam karya ini tampak pada latar belakang yang diisi dengan
titik-titik dari pastel. Tampak siswa tersebut sudah sangat memahami karakteristik
dari media campur yang digunakan.
Berdasarkan kedua hasil karya di atas, dapat diketahui bahwa hasil karya
lukis dengan tinta dan pastel siswa bernama Taqwiyatus, dapat dikatakan
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mengalami peningkatan yang cukup baik. Terlihat dari ide dan kreativitas yang
ditampilkan, pemilihan warna dan penggunaan media yang semakin baik.
Berdasarkan hasil analisis karya lukis siswa dengan pemanfaatan tinta dan
pastel pada pengamatan terkendali I dan pengamatan terkendali II, dapat diketahui
bahwa siswa mengalami peningkatan kemampuan dilihat dari aspek penilaian
perncanaan (termasuk ide), kreativitas, teknik, dan pemilihan warna. Dari aspek
perencanaan dan kreativitas, pada pengamatan terkendali II terlihat sudah lebih
baik dari pada hasil karya pengamatan terkendali I. Dan kemampuan teknik
menggunakan tinta dan pastel serta pemilihan warna juga tampak lebih dipahami
siswa.

138

BAB 5
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat dikemukakan
simpulan sebagai berikut.
Pertama, proses pemanfaatan tinta dan pastel untuk pembelajaran seni
lukis di kelas VIII B SMP Negeri 3 Doro pada pengamatan terkendali I sampai
pengamatan terkendali II berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat oleh
peneliti bersama guru. Dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut dilakukan
melalui tiga tahapan yaitu; (1) kegiatan perencanaan, (2) kegiatan pelaksanaan,
dan (3) kegiatan evaluasi. Kegiatan perencanaan dilakukan peneliti bersama guru
dalam membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang dikhususkan
pada pengembangan materi seni lukis dengan pemanfaatan tinta dan pastel dengan
objek lukisan ikan untuk pengatan terkendali I dan objek lukisan binatang yang
ada di sekitar untuk pengamatan terkendali II. Kegiatan pelaksanaan dilakukan
guru dengan menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Materi yang
disampaikan meliputi; pengenalan seni lukis, penjelasan mengenai media yang
sering digunakan dalam melukis, penjelasan tentang tinta dan pastel, corak
melukis dekoratif, alat dan bahan berkarya, langkah dan teknik dalam berkarya
lukis dengan tinta dan pastel. Metode yang digunakan saat pembelajaran meliputi
metode ceramah dan tanya jawab, metode demonstrasi, dan metode latihan/
penugasan. Media pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran dengan

138

139

menggunakan papan tulis, LCD projector, dan media kertas berupa contoh
gambar yang ditempelkan pada papan tulis. Kegiatan evaluasi dilakukan guru
dengan cara uji praktik, sedangkan penilaian ditentukan oleh hasil penggabungan
dari guru dan peneliti.
Berdasarkan hasil pengamatan terkendali I yang ditujukan kepada guru
diperoleh data bahwa guru mempunyai kelebihan dalam mengajar di antaranya;
pada kegiatan awal pembelajaran guru melakukan pengkondisian kelas, salam,
menginformasikan tujuan pembelajaran, dan apresiasi sesuai wawasan siswa dan
pada kegiatan inti guru menjelaskan materi dengan cukup baik dengan suara yang
lantang sehingga siswa mudah memahami. Materi yang dijelaskan meliputi
pengenalan seni lukis, penjelasan tentang tinta dan pastel, alat dan bahan serta
teknik dan langkah berkarya. Sedangkan kekurangan guru dalam mengajar yaitu;
guru kurang memperhatikan penjelasan mengenai langkah-langkah berkarya,
dalam menjelaskan langkah berkarya guru terlalu ringkas, kurang sesuai dengan
yang tertulis pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sehingga siswa
kurang memahami dengan baik. Selain itu guru juga kurang memperhatikan
pemahaman siswa tentang pemilihan warna tinta dan pastel yang digunakan dalam
melukis, dan kurang mampu memperhatikan kemampuan awal siswa terutama
dalam menentukan ide. Adapun berdasarkan hasil pengamatan terhadap siswa
diperoleh keterangan terhadap siswa secara umum baik dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran, akan tetapi siswa masih mengalami kesulitan secara keseluruhan
dalam berkarya lukis dengan tinta dan pastel khususnya menentukan ide dalam
berkarya.
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Setelah diadakan pengamatan terkendali II, antara lain; (1) berdasarkan
evaluasi dan rekomendasi dengan penerapan perlakuan baru berupa pemaksimalan
kinerja guru dalam mengajar, yakni penjelasan materi berupa teori maupun
praktik, yang memberikan penjelasan tentang langkah berkarya secara lebih jelas,
lebih memperhatikan pemahaman siswa tentang pemilihan warna pastel dan tinta
yang digunakan, serta kemampuan awal siswa agar siswa tidak terkesan pasif, dan
(2) penambahan media pembelajaran berupan bahan referensi contoh karya lukis
dengan tinta dan pastel.
Kedua, tinta dan pastel merupakan seni rupa yang mudah diperoleh siswa
SMP Negeri 3 Doro dan harganya tidak mahal, sehingga siswa dapat memiliki
media tersebut. Pemanfaatan media campur antara tinta yang sifatnya cair dan
pastel yang mengandung minyak untuk pembelajaran lukis di kelas VIII B mampu
mencapai tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu mengembangkan ide yang
diwijudkan dalam bentuk karya seni lukis menggunakan tinta dan pastel, siswa
mampu mengembangkan kreativitas diwujudkan dalam bentuk karya seni lukis
menggunakan tinta dan pastel, menerapkan teknik yang digunakan dalam
berkarya lukis menggunakan tinta dan pastel, dan memahami penggunaan warna
tinta dan pastel dalam melukis dengan media campuran.
Penilaian hasil karya siswa berdasarkan aspek perencanaan, kreativitas,
teknik, dan komposisi. Dari pemanfaatan tinta dan pastel untuk melukis dengan
tinta dan pastel diketahui bahwa aspek perencanaan, kreativitas, teknik dan
komposisi siswa dalam melukis mengalami perkembangan. Setelah peneliti
melakukan pengamatan terkendali I dan terkendali II, diketahui bahwa siswa telah
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dapat memahami materi melalui pemanfaatan tinta dan pastel dalam berkarya seni
lukis. Nilai rata-rata kelas dari 24 siswa pada pengamatan terkendali I dan
terkendali II meningkat dari 78 (kategori cukup) menjadi 81 (kategori baik).
Dengan hasil peningkatan persentase diketahui sebagian besar siswa berada pada
kategori baik. Dari pengamatan terkendali I sebesar 45,83 % pada kategori baik
sampai pengamatan terkendali II siswa pada kategori baik menjadi 62,5%, yakni
mengalami peningkatan sebesar 16,67%. Peningkatan tersebut berdasarkan
rekomendasi yang didapat dari pengamatan terkendali I, yang kemudian
diterapkan pada pengamatan terkendali II.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat
diberikan peneliti sebagai berikut.
1) Perlu penggunaan media berkarya yang sesuai dengan keadaan siswa, yang
mudah diperoleh siswa dan ekonomis.
2) Guru Seni Rupa hendaknya menggunakan tinta dan pastel sebagai media
berkarya dalam pembelajaran seni lukis, karena kedua bahan tersebut ekonomis
dan mudah diperoleh siswa.
3) Kurangnya kemampuan siswa dalam menentukan ide dan mengembangkan
kreativitas, hendaknya guru lebih memotivasi baik itu secara visual maupun
verbal, dan memberikan penjelasan tentang kreativitas sehingga ide siswa
mampu berkembang dengan baik.
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dekoratif. Beri acuan pada
II
pedoman penilaian.

2

19
Februari
2013

Skripsi BAB benahi analisis karya dalam bab
IV
4

2

20
Februari
2013

Bab
Skripsi sudah acc dan bisa
1,2,3,4,dan
masuk ujian
5
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah

: SMP Negeri 3 Doro

Mata Pelajaran

: Seni Budaya (Seni Rupa)

Kelas

: VIII (Delapan)

Semester

: I (satu)

Alokasi

: 2x40 menit

Standar Kompetensi : 2. Mengekspresikan diri melalui karya seni Rupa
Kompetensi Dasar

: 2.3 Mengekspresikan diri melalui karya seni
lukis/gambar

Indikator

:

1. Membuat karya seni lukis dengan tinta dan pastel dengan tema ikan

A. Tujuan Pembelajaran :
Siswa mampu :
1. Mengembangkan gagasan yang diwijudkan dalam bentuk karya seni lukis
menggunakan tinta dan pastel.
2. Siswa mampu mengembangkan kreativitas diwujudkan dalam bentuk karya
seni lukis menggunakan tinta dan pastel dengan tema ikan.
3. Menerapkan teknik yang digunakan dalam berkarya lukis menggunakan tinta
dan pastel dengan tema ikan.
4. Memahami penggunaan warna tinta dan pastel dalam melukis dengan media
campuran.
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Karakter yang diharapkan :
1. Disiplin
2. Tekun
3. Tanggung jawab
4. Kreatif
5. Ketelitian
6. Percaya diri
7. Kecintaan

B. Materi Pembelajaran:
5) Pengertian Seni Lukis
Seni lukis adalah salah satu cabang seni rupa yang digunakan untuk
mengungkapkan pengalaman estetis. Seni lukis seni lukis diartikan sebagai
ungkapan perasaan dan pikiran pada suatu bidang datar melalui susunan
garis, bidang atau raut, tekstur, dan warna atas hasil pengamatan dan
pengalaman estetis seseorang. Media yang umum digunakan dalam melukis
yaitu cat air, cat akrilik, crayon, cat minyak dan lain sebagainya.
6) Melukis dengan menggunakan corak dekoratif
Corak dekoratif merupakan gaya lukisan yang menggunakan bentuk
yang disederhanakan, tidak harus dengan bentuk yang sebenarnya,
pewarnaannya datar tidak memiliki kesan ruang atau memiliki volume, dan
banyak menggunakan motif hias. Misalnya, ketika melukis ikan, ikan
tersebut dilukiskan tidak seperti aslinya, pewarnaannya datar, tidak
memiliki volume, dan boleh diberi tambahkan motif-motif hias.

156

7) Media yang umum digunakan dalam melukis antara lain:
-

cat air

-

cat akrilik

-

pastel

-

cat minyak

8) Bahan dan alat berkarya:
Bahan:

Alat:

-

Tinta stempel

- Penghapus

-

Pastel

- Palet

-

Kertas gambar Ukuran 29x40 cm (A3)

- Pensil

9) Langkah-langkah berkarya lukis dengan tinta dan pastel:
-

Menyiapkan alat dan bahan
Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat dan bahan
yang digunakan yaitu: pensil, kuas, kertas gambar, tinta stempel, palet,
pastel, dan penghapus.

-

Membuat sket
Pindahkan hasil pengamatan di atas bidang lukis dengan cara
mensket objek lukisan tipis-tipis pada kertas gambar.

Gambar 2.1 Sket ikan pada kertas gambar
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-

Menggoreskan pastel.
Mewarnai sket desain dengan menggunakan pastel dengan goresan
tebal dan padat agar tidak tembus tinta. Goresan diusahakan tidak
menutup seluruh permukaan kertas gambar. Jadi masih ada ruang tersisa
yang masih dapat diiisi dengan warna tinta. Warna-warna pastel yang
digunakan, harus dipilih dengan warna yang tidak terlalu gelap.

Gambar 2.2 Sket diwarnai dengan goresan pastel yang berwana
terang

-

Menguaskan tinta.
Bila pewarnaan telah selesai maka kuaskan tinta ke atas secara
merata. Bagian warna pastel tidak terkena cat/tinta karena pastel
mengandung minyak yang anti air. Pemilihan warna tinta menggunakan
warna yang gelap/pekat.

Gambar 2.3 Menguaskan tinta pada sket yang telah digoreskan pastel

-

Karya selesai
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C. Kegiatan Belajar-Mengajar :

No.
1.

Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa

Pembukaan
Melakukan

pengkondisian

menyampaikan
melakukan

tujuan

apresepsi

kelas, Merespon guru dan memberikan

pembelajaran, umpan balik dari apresepsi yang
dengan

menarik dilakukan guru.

perhatian siswa dengan berdialog tentang
hal yang berhubungan dengan materi.
2.

Kegiatan Inti/Pokok
Memberi

kesempatan

siswa

untuk Menyebutkan pengetahuan siswa

menyebutkan pengetahuan siswa tentang tentang seni lukis, sesuai dengan
seni lukis.

pengetahuan siswa.

Menyampaikan pengetian seni lukis.

Memperhatikan penjelasan guru.

Memberi

kesempatan

siswa

untuk Menyebutkan media yang sering

menyebutkan media berkarya yang sering digunakan dalam melukis.
digunakan dalam seni lukis.
Memberi gambaran tentang corak dekoratif Menanggapi gambaran tentang
dalam seni lukis.

corak

dekoratif,

dengan

mengamati ciri yang ada pada
corak dekoratif
Memberi kesempatan siswa ke depan kelas Mencoba mengenal karakteristik,
untuk mencoba menggoresan pastel dan menemukan
menguaskan tinta di depan kelas, untuk karakteristik

dan

mengetahui

pastel

yang

mengarahkan siswa tentang perbedaan mengandung lilin serta berminyak
dan tinta yang karakteristiknya
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karakteristik tinta dan pastel

cair.

Memberi kesempatan kepada siswa untuk Menjelaskan

kesimpulan

menyimpulkan bagaimana jika pastel dan bagaimana jika tinta dan pastel
tinta dicampurkan penggunaannya.

penggunaannya

dicampurkan

dalam berkarya seni lukis.
Menunjukkan beberapa contoh karya lukis Memperhatikan
dengan tinta dan pastel.

contoh

yang

ditunjukkan guru.

Memberikan tema yaitu ikan dan kemudian Memperhatikan demonstrasi yang
mendemontrasikan

prosedur

melukis dilakukan guru, dan mengamati

dengan menggunakan tinta dan pastel, serta teknik yang dijelaskan guru.
menjelaskan teknik dalam menggunakan
tinta

dan

pastel

dalam

lukis

media

campuran.
Menyampaikan

tugas

dan

membuka Menanyakan hal yang kurang

kesempatan bertanya kepada siswa.

dipahami.

Membimbing siswa dalam berkarya seni Berkarya seni lukis dengan tinta
lukis dengan tinta dan pastel.

dan pastel, dan bertanya jika
mengalami kebingungan.

3.

Penutup
Melakukan feed-back dengan mengajukan Menjawab pertanyaan-pertanyaan
beberapa pertanyaan yang relevan dengan yang disampaikan oleh guru, dan
materi yang diajarkan dan bersama siswa bersama dengan guru menarik
menarik

kesimpulan

dari

kegiatan kesimpulan

pembelajaran yang telah berlangsung.

D. Metode Pembelajaran

dari

pembelajaran

yang telah berlangsung.
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-

Ceramah
Ceramah dilakukan dengan memaparkan materi didepan kelas dengan
media dan alat bantu.

-

Tanya jawab
Tanya jawab dilakukan dengan siswa melalui pertanyaan-pertanyaan yang
bersangkutan dengan materi.

-

Demonstrasi
Demonstrasi diberikan guru di depan kelas dengan menggunakan media
kertas gambar ukuran 29x40 cm (A3) dan media papan tulis.

-

Pemberian Tugas
Pemberian tugas atau metode drill, digunakan untuk mengetahui potensi
siswa dalam berkarya lukis dengan tinta dan pastel.

E. Sumber dan Media belajar
1. Sumber Belajar

:

- Panduan Melukis dengan Pastel (Philip Berrill).
- Seni Lukis Dasar, Bahan ajar seni lukis I (Aryo Sunaryo dan Anton
Sumartono)
2. Media Pembelajaran :
-

Media papan tulis (white board) , digunakan untuk tempat
menempelkan kertas gambar berukuran A3 ketika guru melakukan
demonstrasi

= Papan tulis
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= Kertas gambar yang ditempel

-

Media kertas

:

a. Kertas gambar ukuran 29x40 cm (A3) untuk berkarya siswa
b. Contoh lukisan pada kertas gambar ukuran 29x40 cm (A3)

c. Kertas gambar ukuran A3 untuk demonstrasi didepan kelas.

-

Media elektronik : Laptop dan LCD untuk menayangkan slide
powerpoint, adapun slide powerpoint berisi:
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F. Penilaian hasil belajar:
1. Jenis Tagihan

: Tes unjuk kerja

2. Bentuk Instrumen

: Penugasan

3. Instrumen

:
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Buatlah sebuah karya seni lukis dengan menggunakan tinta dan pastel
dengan tema “ikan” pada kertas berukuran 29x40 cm (A3) sesuai dengan
prosedur yang telah dijelaskan!
Aspek Penilaian Seni Lukis dengan Tinta dan Pastel:
Tabel 1. Pedoman Skor Penilaian Seni Lukis
Aspek-aspek yang dinilai

Penilaian
(Skor Maksimal)

Perencanaan:
- Ide

20

Pembuatan Produk:
- Teknik

30

-

20

Pewarnaan

Kualitas Produk:
- Kreativitas
Jumlah

30
100

Tabel 2. Pedoman Rentangan Nilai Tes Tertulis
No.

Rentang nilai

Kriteria

1.

91-100

Sangat baik

2.

81-90

Baik

3.

71-80

Cukup

4.

61-70

Kurang

5.

0-60

Sangat Kurang
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah

: SMP Negeri 3 Doro

Mata Pelajaran

: Seni Budaya (Seni Rupa)

Kelas

: VIII (Delapan)

Semester

: I (satu)

Alokasi

: 2x40 menit

Standar Kompetensi : 2. Mengekspresikan diri melalui karya seni Rupa
Kompetensi Dasar

: 2.3 Mengekspresikan diri melalui karya seni
lukis/gambar

Indikator

:

2. Membuat karya seni lukis dengan tinta dan pastel dengan tema binatang yang
ada di sekitar.

A. Tujuan Pembelajaran :
Siswa mampu :
1. Mengembangkan gagasan yang diwijudkan dalam bentuk karya seni lukis
menggunakan tinta dan pastel.
2. Siswa mampu mengembangkan kreativitas diwujudkan dalam bentuk karya
seni lukis menggunakan tinta dan pastel dengan tema binatang yang ada di
sekitar.
3. Menerapkan teknik yang digunakan dalam berkarya lukis menggunakan tinta
dan pastel dengan tema binatang yang ada di sekitar.
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4. Memahami penggunaan warna tinta dan pastel dalam melukis dengan media
campuran.
Karakter yang diharapkan :
8. Disiplin
9. Tekun
10. Tanggung jawab
11. Kreatif
12. Ketelitian
13. Percaya diri
14. Kecintaan

B. Materi Pembelajaran:

10) Pengertian Seni Lukis
Seni lukis adalah salah satu cabang seni rupa yang digunakan untuk
mengungkapkan pengalaman estetis. Seni lukis seni lukis diartikan sebagai
ungkapan perasaan dan pikiran pada suatu bidang datar melalui susunan
garis, bidang atau raut, tekstur, dan warna atas hasil pengamatan dan
pengalaman estetis seseorang. Media yang umum digunakan dalam melukis
yaitu cat air, cat akrilik, crayon, cat minyak dan lain sebagainya.
11) Melukis dengan menggunakan corak dekoratif
Corak dekoratif merupakan gaya lukisan yang menggunakan bentuk
yang disederhanakan, tidak harus dengan bentuk yang sebenarnya,
pewarnaannya datar tidak memiliki kesan ruang atau memiliki volume, dan
banyak menggunakan motif hias. Misalnya, ketika melukis ikan, ikan
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tersebut dilukiskan tidak seperti aslinya, pewarnaannya datar, tidak
memiliki volume, dan boleh diberi tambahkan motif-motif hias.

12) Media yang umum digunakan dalam melukis antara lain:
-

cat air

-

cat akrilik

-

pastel

-

cat minyak

13) Bahan dan alat berkarya:
Bahan:

Alat:

-

Tinta stempel

- Penghapus

-

Pastel

- Palet

-

Kertas gambar Ukuran 29x40 cm (A3)

- Pensil

14) Langkah-langkah melukis dengan tinta dan pastel
1) Menyiapkan alat dan bahan
Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat dan bahan yang
digunakan yaitu: pensil, kuas, air, kertas gambar, tinta stempel, palet,
pastel, dan penghapus.
2) Membuat sketsa
Pindahkan hasil pengamatan di atas bidang lukis dengan cara mensketsa
objek lukisan tipis-tipis pada kertas gambar.
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3) Menorehkan pastel.
Mewarnai sket desain dengan menggunakan pastel dengan torehan tebal
dan padat agar tidak tembus tinta. Warna pastel yang dipilih adalah warna
yang cerah agar tetap terlihat ketika sudah dikuaskan tinta. Warna yang
cerah misalnya: kuning, biru, hijau, orange dan ungu.

4) Mengkuaskan tinta.
Bila pewarnaan telah selesai maka kuaskan tinta dengan warna yang gelap
dan pekat ke atas secara merata. Bagian warna pastel tidak terkena
cat/tinta karena pastel mengandung minyak yang anti air. Dalam memilih
warna tinta yang digunakan harus memperhatikan warna pastel yang sudah
digunakan. Apabila warna pastel yang digunakan adalah berwarna cerah,
maka tinta yang dipakai harus berwarna gelap.
5) Karya selesai

C. Kegiatan Belajar-Mengajar :
No.
1.

Kegiatan Guru
Pembukaan

Kegiatan Murid
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Melakukan pengkondisian kelas dan Memperhatikan penjelasan guru.
Menyampaikan tujuan pelajaran dan
melakukan sedikit perulangan materi
pertemuan sebelumnya.

Melakukan apersepsi dengan mengulang
materi pada pertemuan sebelumnya,
meliputi:
a. Pengertian
seni
lukis,dan
karakteristik tinta dan pastel dengan
melakukan tanya jawab dengan
siswa.

a. Merespon

guru

dan

memberikan jawaban atas
pertanyaan yang diberikan
oleh guru.

b. Menunjukkan beberapa hasil karya
siswa dari pertemuan sebelumnya

b. Memperhatikan karya yang
ditunjukkan guru.

c. Mengarahkan
siswa
untuk
mengetahui
kekurangan
dan
kelebihan karya dari pertemuan
sebelumnya.

c. Siswa

menyebutkan

kekurangan dan kelebihan
dari karya yang ditunjukkan
guru.

2.

Kegiatan Inti/Pokok
Memberi pengarahan tentang pemilihan Aktif memberi respon dengan
warna tinta dan pastel, dengan melakukan menjawab
tanya jawab.

warna-warna

yang

dipilih untuk melukis dengan tinta
dan pastel.

Guru Memberikan tema untuk berkarya, Memperhatikan penjelasan guru.
yaitu binatang yang ada di sekitar.
Memotivasi siswa untuk mengembangkan Merespon
ide dari tema yang telah diberikan.

mengembangkan

dengan
ide-ide

tema yang diberikan guru.

dari

169

Menunjukkan beberapa karya seni lukis
dengan tinta dan pastel.
Menjelaskan langkah berkarya, dengan Memperhatikan penjelasan guru
demonstrasi disertai penjelasan mengenai
teknik berkarya.
Memberi kesempatan bertanya kepada Siswa bertanya.
siswa.
Menyampaikan

tugas

berkarya,

dan Mengerjakan

memberi instruksi kepada siswa untuk karya
mulai berkarya.

lukis

tugas

membuat

sesuai

dengan

prosedur yang telah disampaikan
guru.

Membimbing siswa dalam berkarya.

Bertanya

apabila

mengalami

kesulitan.
3.

Penutup
Melakukan feed-back dan bersama dengan Bersam dengan guru menarik
siswa menarik kesimpulan pembelajaran kesimpulan pembelajaran yang
yang telah terlaksana.

telah terlaksana.

D. Metode Pembelajaran
-

Ceramah
Ceramah dilakukan dengan memaparkan materi didepan kelas dengan
media dan alat bantu.

-

Tanya jawab
Tanya jawab dilakukan dengan siswa melalui pertanyaan-pertanyaan yang
bersangkutan dengan materi.
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-

Demonstrasi
Demonstrasi diberikan guru di depan kelas dengan menggunakan media
kertas gambar ukuran 29x40 cm (A3) dan media papan tulis.

-

Pemberian Tugas
Pemberian tugas atau metode drill, digunakan untuk mengetahui potensi
siswa dalam berkarya lukis dengan tinta dan pastel.

E. Sumber dan Media belajar
3. Sumber Belajar

:

- Panduan Melukis dengan Pastel (Philip Berrill).
- Seni Lukis Dasar, Bahan ajar seni lukis I (Aryo Sunaryo dan Anton
Sumartono)
4. Media Pembelajaran :
-

Media papan tulis (white board) , digunakan untuk tempat
menempelkan kertas gambar berukuran A3 ketika guru melakukan
demonstrasi

= Papan tulis

= Kertas gambar
-

Media kertas

:

d. Kertas gambar ukuran 29x40 cm (A3) untuk berkarya siswa
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e. Contoh lukisan pada kertas gambar ukuran 29x40 cm (A3)

f. Kertas gambar ukuran A3 untuk demonstrasi didepan kelas.

F. Penilaian hasil belajar:
4. Jenis Tagihan

: Tes unjuk kerja

5. Bentuk Instrumen

: Penugasan

6. Instrumen

:

Buatlah sebuah karya seni lukis dengan menggunakan tinta dan pastel
dengan tema “binatang yang ada di sekitar” pada kertas berukuran 29x40
cm (A3) sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan!
Kriteria Penilaian Seni Lukis:
Tabel 1. Pedoman Skor Penilaian Seni Lukis
Aspek-aspek yang dinilai

Penilaian
(Skor Maksimal)

Perencanaan:
- Ide

20

Pembuatan Produk:
- Teknik

30
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-

20

Pewarnaan

Kualitas Produk:
- Kreativitas
Jumlah

30
100

Tabel 2. Pedoman Rentangan Nilai Tes Tertulis
No.

Rentang nilai

Kriteria

1.

91-100

Sangat baik

2.

81-90

Baik

3.

71-80

Cukup

4.

61-70

Kurang

5.

0-60

Sangat Kurang
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( R P P )
=====================================

Sekolah

: SMP Negeri 3 Doro

Mata Pelajaran : Seni Budaya ( Seni Rupa )

Kelas / Semester

: VIII ( Delapan ) / 1 (Satu)

Tahun Pelajaran

: 2012/2013

Standar Kompetensi

: 2. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa

Kompetensi Dasar

: 2.1. Mengekspresikan diri melalui karya seni lukis/gambar

Alokasi Waktu : 2x40 Menit (1x pertemuan)

Indikator

:

1. Menjelaskan tentang pengertian seni lukis
2. Menjelaskan tentang media yang digunakan untuk melukis
3. Menjelaskan langkah-langkah dalam melukis
4. Membuat karya seni lukis

A. Tujuan Pembelajaran
Siswa mampu:
1. Menjelaskan pengertian seni lukis
2. Menjelaskan tentang media seni lukis
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3. Menjelaskan langkah-langkah melukis
4. Membuat karya seni lukis dengan tema pemandangan
B. Materi Pembelajaran
1. Pengertian seni lukis
2. Media seni rupa yang dapat digunakan untuk melukis
3. Langkah berkarya
4. Membuat karya seni lukis dengan tema pemandangan
C. Metode Pembelajaran
1. Ceramah
2. Demonstrasi
3. Tanya Jawab
4. Pemberian tugas
D. Media Pembelajaran
1. Papan tulis
2. Kertas gambar ukuran A3
E. Sumber Belajar
Buku Kesenian/ seni rupa SMP Kelas VIII
F. Kegiatan Pembelajaran
No.
1.

Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa

Pembukaan
Merespon apersepsi yang diberikan

Melakukan pengkondisian kelas
Membuat apersepsi untuk menarik perhatian

guru

siswa
2.

Kegiatan Inti/Pokok
Mengarahkan

siswa

dalam

memberikan Memperhatikan penjelasan guru

materi pembelajaran
Mengarahkan siswa untuk memahami materi

Merespon arahan dari guru
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Memberi kesempatan siswa untuk bertanya

Siswa mengajukan pertanyaan

Menunjukkan contoh karya seni lukis

Memperhatikan

contoh

yang

ditunjukkan guru

3.

Memberikan demonstrasi

Memperhiatikan demonstrasi

Memberikan tema

Mengembangkan tema

Menginstruksikan siswa untuk mulai berkarya

Siswa mulai berkarya

Penutup
Memberikan kesimpulan pembelajaran

memperhatikan kesimpulan yang
diberikan.

G. Penilaian Hasil Belajar

7. Jenis Tagihan

: Tes unjuk kerja

8. Bentuk Instrumen

: Penugasan

9. Instrumen

:

Buatlah karya lukis pada kertas gambar ukuran A3 dengan tema pemandangan!

Aspek Penilaian

No.

Aspek yang dinilai

Skor Maksimal

1.

Kesesuaian tema

30

2.

Komposisi warna

20
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3.

Kreativitas

30

4.

Penampilan

20

Mengetahui

Kepala Sekolah

Relawana, S.Pd

NIP.196407271986011001

Doro, 11 Juli 2012

Guru Mata Pelajaran

Tri Yuliarti, S.Pd

NIP. 19790727 2005012012
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Hasil Karya Seni Lukis Dengan Tinta dan Pastel Siswa Kelas VIII B
SMP Negeri 3 Doro
(Pengamatan Terkendali I dan Pengamatan Terkendali II)
Nama

Agus Purwanto

Amanah Febriani

Anis Trisnawati

Bejo Susilo

Karya Seni Lukis

Karya Seni Lukis

Dengan Tema Ikan (PT I)

Dengan Tema Binatang di
Sekitar (PT II)
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Diah Murniati

Dwi Astuti

Ela Ratnasari

Fitri Yulianti

Furqon Maulana

179

Huda Choirulana

Karisman

Karuniasih

Khofiyah

M. Irfan Maulana

180

M. Sabdun Ri
yanto

Nia Tussofiana

Puput Arifin

Risnawati

Shofi Mitsla
Khusni

181

Shofia Aisyah

Taqwiatus
Sholekha

Tri Mundari

Zulfatur Rofiqoh

182

Eva Lukitasari

Keterangan :
PT I = Pengamatan Terkendali I
PT II = Pengamatan Terfuokus II
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BIODATA PENELITI

1. NIM
: 2401408015
2. Nama
: RAPHITA ILMIYATI
3. Prodi
: PEND. SENI RUPA, S1
4. Fakultas
: Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)
5. Jenis Kelamin
: PEREMPUAN
6. Agama
: Islam
7. Golongan Darah
:A
8. Tempat, Tanggal Lahir
: Pekalongan, 1 Oktober 1990
9. Alamat Rumah
: Sedayu, Peganden Tengah RT 01/RW
01
10. Kecamatan
: Kec. Wonopringgo
11. Kabupaten
: Kab. Pekalongan
12. Kode Pos
: 51181
13. Provinsi
: Jawa Tengah
14. Nama Ayah
: Tri Asmujiono
15. Nama Ibu
: Umu Niqris
16. Alamat Kos (disemarang) : Wisma Zezen, Gang Kalimasada,
Banaran, Gungungpati.
17. Phone
: 085642506344
18. E-mail
: phita_jrs@yahoo.co.id
19. Blog
: cerianyaorange.blogspot.com
20. Pendidikan
:
MI 01 YMI Kab. Pekalongan
Lulus 2002
SMP Islam Wonopringgo Kab. Pekalongan Lulus 2005
SMA Negeri 1 Kedungwuni Kab. Pekalongan Lulus 2008
UNNES
Mahasiswa
Semester 9

