PEMANFAATAN KAIN PERCA SEBAGAI MEDIA BERKARYA
SENI LUKIS DENGAN TEKNIK KOLASE BAGI SISWA
KELAS VIII D SMP NEGERI 5 BLORA

Skripsi
Diajukan dalam Rangka Menyelesaikan Studi Strata 1
untuk Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:
Zita Kiky Swariga
NIM 2401408022

JURUSAN SENI RUPA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013

i

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia
Ujian Skripsi.

Semarang, 8 Mei 2013

Pembimbing I,

Pembimbing II

Drs. H. Nur Rokhmat, B.A., M.Pd.
NIP 194908061976121001

Drs PC. S. Ismiyanto, M. Pd.
NIP195312021986011001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Seni Rupa,

Drs. Syafii, M.Pd.
NIP. 195908231985031001

ii

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Pemanfaatan Kain Perca sebagai Media Berkarya Seni
Lukis dengan Teknik Kolase bagi Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 5 Blora.
Telah dipertahankan di hadapan sidang panitia ujian skripsi Jurusan Seni Rupa
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang pada :
Hari

: Rabu

Tanggal

: 8 Mei 2013
Panitia Ujian Skripsi
Ketua

Sekertaris

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M. Hum
NIP 196008031989011001

Drs. Syafii, M.Pd
NIP 195908231985031001
Penguji I

Drs. Purwanto, M.Pd.
NIP 195701031983031003
Penguji II / Pembimbing II

Penguji III / Pembimbing I

Drs PC. S. Ismiyanto, M.Pd.
NIP195312021986011001

Drs. H. Nur Rokhmat, B.A., M.Pd.
NIP 194908061976121001

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya:
Nama

: Zita Kiky Swariga

NIM

: 2401408022

Jurusan

: Seni Rupa

Fakultas

: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang
Menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun
seluruhnya. Pendapat atau temuan orang yang terdapat dalam skripsi ini dikutip
atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 8 Mei 2013
Yang membuat pernyataan

Zita Kiky Swariga
NIM 2401408022

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita berhak
berpendidikan tinggi karena ia akan menjadi ibu. Ibu-ibu yang cerdas akan
menghasilkan anak-anak cerdas ”.
(Zita Kiky Swariga)

PERSEMBAHAN
Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas

segala

karunia-Nya,

skripsi

ini

saya

persembahkan kepada:
v Kedua orang tua dan eyang putri yang selalu
memberikan dukungan dan memberikan doa serta
dorongan bagi saya.
v Almamaterku

v

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Pemanfaatan Kain Perca sebagai Media Berkarya Seni Lukis dengan Teknik
Kolase bagi Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 5 Blora” sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan, kritik, saran, dan
bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih
kepada Drs. H. Nur Rokhmat, B.A., M.Pd sebagai pembimbing I dan Drs. PC. S.
Ismiyanto, M.Pd sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk
membimbing penyusunan skripsi ini, dan tidak terlupakan ucapan terimakasih
saya ucapkan kepada:
1. Rektor Universitas Negeri Semarang Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum dan
Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Prof. Dr. Agus Nuryatin, M. Hum atas
kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di
UNNES;
2. Ketua Jurusan Seni Rupa Drs. Syafii, M.Pd dan Sekertaris Jurusan Supadmo,
S.Pd., M. Hum yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak, Ibu Dosen Jurusan Seni Rupa yang telah membekali ilmu pengetahuan
yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini;
4. Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Blora yang telah memberikan izin kepada
penulis untuk melakukan penelitian;

vi

5. Humas dan Guru Seni Rupa SMP Negeri 5 Blora yang telah membantu
jalannya penelitian ini;
6. Bapak, Ibu, dan Eyang Putri yang senantiasa memberikan bantuan baik materi
maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Semua Teman Jurusan Seni Rupa khususnya Angkatan 2008, sahabatsahabatku, anak kos “Pertiwi” yang selalu memberikan semangat dan bantuan
dalam penulisan skripsi ini;
8. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat
penulis sebutkan satu per satu.
Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu
penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan
skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan
penelitian selanjutnya.

Semarang, 8 Mei 2013

Zita Kiky Swariga

vii

SARI
Swariga, Zita Kiky. 2013. Pemanfaatan Kain Perca sebagai Media Berkarya
Seni Lukis dengan Teknik Kolase bagi Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 5
Blora. Skripsi. Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas
Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. H. Nur Rokhmat, B.A., M.Pd.,
Pembimbing II: Drs. PC. S. Ismiyanto, M. Pd.
Kata Kunci: Pembelajaran, Seni Lukis, Kain Perca, Kolase
Dalam berkarya seni lukis dengan teknik kolase dapat dikembangkan
dengan berbagai bahan. Salah satu upaya pengembangannya yakni dengan
memanfaatkan barang limbah yang diterapkan di sekolah. SMP Negeri 5 Blora
merupakan salah satu sekolah yang lingkungan sekitarnya mempunyai limbah
organik dan anorganik yang mudah didapatkan. Berdasarkan pengamatan di SMP
Negeri 5 Blora, pembelajaran seni rupa tidak hanya terbatas pada penggunaan
media cat air, namun guru juga mengenalkan media seni rupa yang lain kepada
siswa. Salah satu upaya pemilihan media berkarya seni rupa dapat dilakukan
melalui pengembangan dari pembelajaran seni lukis cat air yang dipadukan
teknik kolase dengan memanfaatkan barang limbah kain perca sebagai bahan
berkarya seni lukis Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:
(1)Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan kain perca
sebagai media melukis dengan teknik kolase, (2)Bagaimana hasil karya siswa
dengan memanfaatkan kain perca sebagai media berkarya seni lukis dengan teknik
kolase, (3)Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan
pembelajaran seni rupa dalam memanfaatkan kain perca sebagai media melukis
dengan teknik kolase. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsi
permasalahan tersebut. Manfaat penelitian ini: dapat dijadikan acuan dalam
pembelajaran berkarya kolase dengan memanfaatkan barang limbah kain perca
dan dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai pemanfaatan barang
limbah.
Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sasaran penelitian
hasil karya lukis siswa dengan pemanfaatan kain perca dengan teknik kolase,
subjek penelitian adalah siswa kelas VIII D sebanyak 33 orang. Teknik
pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian pemanfaatan kain perca sebagai media berkarya seni lukis
dengan teknik kolase pada kelas VIII D di SMP Negeri 5 Blora pada pelaksanaan
pembelajaran berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat oleh guru.
Pelaksanaan pembelajaran menghasilkan berbagai karya lukis dengan teknik
kolase yang menarik dan menunjukkan hasil yang cukup. Hasil evaluasi
pembelajaran pada pelaksanaan pembelajaran diperoleh nilai rata-rata dari dari 33
siswa mencapai 75,15 tergolong dalam kategori cukup. Hasil karya siswa dapat
dikategorikan baik, cukup baik, dan kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari 8 siswa
memperoleh nilai baik, 21 siswa memperoleh nilai cukup, dan 4 siswa
memperoleh nilai kurang.

viii

Saran bagi guru, yakni lebih dapat memanfaatkan waktu pembelajaran
dengan baik, memberikan referensi kolase yang lebih bervariasi, lebih memahami
kemampuan awal siswa, dan memanfaatkan media yang disediakan oleh sekolah
dengan semaksimal mungkin. Saran bagi sekolah, yakni melengkapi fasilitas
pembelajaran seni rupa. Sedangkan saran bagi siswa, yakni memanfaatkan waktu
secara efektif dan bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan pembelajaran.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Suatu karya seni rupa tercipta dari sebuah konsep. Konsep merupakan

suatu pemikiran mendalam untuk menciptakan sebuah karya seni rupa.
Berdasarkan hal tersebut dapat ditentukan bahan, alat, dan teknik yang akan
digunakan untuk membuat karya seni rupa. Bahan adalah material yang diolah
sehingga menjadi barang yang kemudian disebut dengan karya seni. Bahan dapat
berasal dari alam misalnya batu, kayu, pasir dan zat warna dari tumbuh-tumbuhan.
Selain itu, ada bahan material yang berasal dari olahan manusia misalnya kertas,
kain, cat minyak, dan cat air.
Kain perca yang kurang diperhatikan oleh masyarakat, sebenarnya dapat
dimanfaatkan dalam sebuah karya seni. Salah satunya yakni karya seni rupa dua
dimensi dengan teknik kolase. Kolase merupakan teknik dalam berkarya seni
dengan cara menempel bahan pada bidang datar. Seperti yang dijelaskan oleh
Susanto (2002:63) bahwa kolase adalah salah satu teknik dalam berkarya seni
dengan cara menempel bahan-bahan selain cat seperti kertas, kaca, logam dan
sebagainya pada bidang datar.
Berdasarkan pengamatan di SMP Negeri 5 Blora, pembelajaran seni rupa
tidak hanya terbatas pada penggunaan media cat air, namun guru juga
mengenalkan media seni rupa yang lain kepada siswa. Salah satunya adalah media
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yang dapat diperoleh dari limbah, yakni kain perca. Media ini berguna untuk
siswa dapat mengasah kreativitasnya.
Bermodalkan keterampilan dan kreativitas, limbah tersebut dapat
digunakan sebagai bahan atau media dalam berkarya seni. Dengan memanfaatkan
kembali limbah yang sudah tidak terpakai lagi, secara tidak langsung sudah
menunjukkan kepedulian untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Alternatif
pemanfaatan limbah yang dimaksud di sini adalah limbah yang digunakan sebagai
media berkarya yang tidak mahal, mudah diperoleh, sehingga semua kalangan
ekonomi orang tua siswa sanggup untuk mendapatkannya. Selain itu, media
tersebut dapat menghasilkan karya yang unik dan menarik dan dapat
menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif.
Alternatif media yang ditawarkan untuk berkarya seni pada penelitian ini
adalah limbah kain perca. Dengan menggunakan limbah kain perca dalam
berkarya seni dapat meningkatkan kreativitas anak dan dapat memberikan inovasi
bagi anak. Biasanya limbah kain perca terdapat dilokasi yang terdapat banyak
tempat konveksi. Selain mudah didapatkan karena merupakan limbah, jika dilihat
dari segi visualnya, kain perca juga memiliki nilai artistik yang perlu
dipertimbangkan.
Kolase merupakan teknik dalam berkarya seni dengan cara menempel
bahan pada bidang datar. Berkarya kolase yang dimaksud adalah berkarya dengan
menggunakan bahan nonkonvensional yaitu kain perca. Karakteristik kain perca
ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu karya seni yang unik, salah
satunya adalah berkarya seni lukis dengan menggunakan teknik kolase.
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Kiranya diperlukan suatu media yang dapat merangsang kreativitas anak
terutama dalam hal ini adalah membuat kolase. Salah satu upaya pemilihan media
berkarya seni rupa dapat dilakukan melalui pengembangan dari pembelajaran seni
lukis cat air yang dipadukan teknik kolase dengan memanfaatkan barang limbah
kain perca sebagai bahan berkarya seni lukis. Hal ini sesuai dengan silabus untuk
SMP kelas VIII dengan standar kompetensi mengekspresikan diri melalui karya
seni rupa dan kompetensi dasar mengekspresikan diri melalui karya seni
lukis/gambar.
Kain Perca sebagai bahan dalam membuat kolase ini dilatarbelakangi
karena SMP N 5 Blora berlokasi di daerah yang dekat dengan tempat konveksi,
sehingga diharapkan dengan penggunaan barang-barang limbah yang ditimbulkan
akibat sampah kain perca bekas jahitan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam
berkarya lukis dengan teknik kolase.
Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti berkeinginan untuk mengetahui
mengenai pemanfaatkan kain perca sebagai media dalam berkarya seni lukis
dengan teknik kolase dipadukan cat air, yang diharapkan mampu menjadi salah
satu alternatif pemilihan media pembelajaran bagi siswa kelas VIII D SMP N 5
Blora dalam berkarya seni lukis dengan teknik kolase. Maka dari itu peneliti
mengangkat judul penelitian ”Pemanfaatan Kain Perca sebagai Media
Berkarya Seni Lukis dengan Teknik Kolase Bagi Siswa Kelas VIII D SMP
Negeri 5 Blora.
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1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:
1) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran seni rupa dengan memanfaatkan kain
perca sebagai media melukis dengan teknik kolase bagi siswa kelas VIII D
SMP Negeri 5 Blora ?
2) Bagaimanakah hasil karya siswa dengan memanfaatkan kain perca sebagai
media berkarya lukis dengan teknik kolase bagi siswa kelas VIII D SMP N 5
Blora?
3) Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran seni
rupa dalam memanfaatkan kain perca sebagai media melukis dengan teknik
kolase air bagi siswa kelas VIII D SMP N 5 Blora?

1.3

Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah dapat dikemukakan suatu tujuan

penelitian sebagai berikut :
1) Mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran seni rupa dengan
memanfaatkan kain perca sebagai media melukis dengan teknik kolase bagi
siswa kelas VIII D SMP Negeri 5 Blora.
2) Mengetahui dan mendeskripsikan hasil karya siswa dengan memanfaatkan
kain perca sebagai media berkarya lukis dengan teknik kolase bagi siswa
kelas VIII D SMP N 5 Blora.
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3) Mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan pembelajaran seni rupa dalam memanfaatkan kain perca sebagai
media melukis dengan teknik kolase bagi siswa kelas VIII D SMP N 5 Blora.

1.4

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara praktis

maupun teoretis. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :
1) Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemilihan media
dalam pembelajaran berkarya seni lukis dengan memanfaatkan kain perca
menggunakan teknik kolase.
2) Bagi Mahasiswa, penelitian ini dapat memberi gambaran tentang pentingnya
memilih dan menyeleksi media berkarya.
3) Bagi siswa, penelitian ini tidak hanya sebagai pembelajaran yang
menyenangkan tetapi juga menambah pengalaman baru bagi siswa dalam
berkarya seni lukis dengan memanfaatkan kain perca menggunakan teknik
kolase.
4) Bagi sekolah, penelitian ini dapat sebagai bahan masukan dan alternatif
pemilihan media berkarya seni lukis.
Secara teoretis, penelitian ini juga memberikan sebuah bentuk pemilihan
media dan alternatif media dalam pembelajaran seni rupa khusunya dalam
berkarya seni lukis dengan memanfaatkan kain perca menggunakan teknik
kolase. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan kontribusi
tentang pemilihan media dalam berkarya seni lukis dengan teknik kolase, dan
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diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta tolak ukur kajian lebih
lanjut.
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BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1

Media Berkarya Seni Rupa

2.1.1 Pengertian Media Berkarya Seni Rupa
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 Haryanto
(2007: 2) secara umum media terbagi menjadi 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.
Media yang digunakan untuk berkarya seni rupa bisa berupa media
konvensional dan media nonkonvensional. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (2008:752) konvensional berarti “berdasarkan konvensi (kesepakatan)
umum (seperti adat, kebiasaan kelaziman)”. Dalam pengertian ini, media berkarya
seni rupa adalah media yang pada umumnya atau secara lazim digunakan dalam
pembuatan karya seni rupa. Sedangkan media nonkonvensional merupakan media
yang tidak biasanya digunakan untuk membuat suatu karya seni. Bahan adalah
material yang diolah atau diubah sehingga menjadi barang yang kemudian disebut
karya seni (Rondhi 2002:25). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:50)
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bahan adalah barang yang hendak dijadikan barang lain yang baru. Jadi bahan
dalam kaitannya dengan kegiatan berkarya seni adalah barang atau material yang
diolah sehingga menghasilkan suatu barang barang baru yaitu karya seni.
Berdasarkan dari beberapa pengertian media tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa media dalam berkarya seni rupa merupakan suatu bentuk
perantara yang terdiri dari berbagai bahan, alat, dan teknik yang digunakan untuk
menciptakan suatu karya seni rupa, dan digunakan untuk menyampaikan pesan,
ekspresi, atau ungkapan gagasan yang ingin disampaikan kepada penikmat atau
apresiator melalui karya tersebut.
2.1.2 Jenis Media Berkarya Seni Rupa
Bahan dan alat sebagai media dalam berkarya seni rupa memiliki berbagai
jenis, dan masing masing memiliki karakteristik tertentu. Tiap karakteristik bahan
dan alat ini disesuaikan dengan jenis karya yang akan dibuat.
Menurut Rondhi (2002: 25) bahan adalah material yang diolah atau diubah
menjadi barang yang dapat berupa karya seni dan barang lainnya. Bahan itu
sendiri merupakan material yang berasal dari alam, misalnya batu, kayu, pasir, zat
warna dari tanah atau dari tumbuh-tumbuhan. Di samping itu, ada juga material
hasil olahan manusia, misal kertas, kain kanvas, pensil, cat air, berbagai jenis
logam, fiberglass, semen dan plastik.
Menurut Bastomi (2003: 92) setiap bahan memiliki sifat khusus yang
menjadi karakteristiknya. Karakterisitik bahan ditentukan oleh beberapa aspek,
yaitu : 1)Keindahan yang terkandung didalam bahan. Setiap bahan memiliki
keindahan sendiri, terutama pada warna. Warna asli yang ada dalam bahan banyak
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mempengaruhi keindahan hasil karya seni. 2)Tekstur, barik, atau kesan
permukaan bahan. Tekstur itu sendiri dapat ditentukan oleh warna. Deretan warna
bergelombang dapat memberi kesan permukaan yang tidak rata, sedangkan warna
polos cenderung memberi kesan permukaan rata. 3)Keras dan lunaknya bahan.
Bahan yang keras memberi kesan berat, dan bahan yang lunak memberi kesan
ringan. Topeng yang terbuat dari besi akan terkesan keras daripada topeng yang
terbuat dari karet.
Pada dasarnya, bahan yang digunakan untuk berkarya seni pada anak
sangat banyak tergantung dari kemampuan dalam memilihnya. Bahan-bahan
tersebut dapat diperoleh dari alam lingkungan atau dari toko yang sudah menjual
bahan-bahan praktis, bahkan dapat pula menggunakan bahan-bahan limbah atau
daur ulang.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis
media berkarya seni rupa beraneka ragam jika dipilah berdasarkan bahan, alat, dan
teknik yang digunakan. Berbagai bahan dan alat yang digunakan bisa merupakan
bahan dan alat yang berasal dari alam atau bahan dan alat praktis yang sudah
tersedia di toko. Teknik yang digunakan pun bervariasi, dan hendaknya
disesuaikan dengan jenis bahan dan alat yang digunakan. Karakteristik tiap media
harus diperhatikan dan disesuaikan dengan jenis karya yang akan dibuat. Bahan,
alat, dan teknik saling berkaitan dan saling mendukung untuk menghasilkan suatu
karya yang maksimal.
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2.1.3 Kain Perca sebagai Media Berkarya Lukis dengan Teknik Kolase
Perca adalah sisa sisa guntingan kain yang ada setelah membuat pakaian
atau karya kerajinan tekstil lainnya. Kain perca adalah kain-kain kecil sisa dari
pemotongan kain pada proses pembuatan pakaian jadi.http://qoyyim.blogspot.com
Kain perca yang dihasilkan dari limbah konveksi dapat digunakan sebagai
media dalam berkarya lukis dengan teknik kolase. Bahan yang digunakan dalam
pembuatan karya lukis dengan teknik kolase ini adalah kain perca. Karena limbah
kain perca dari limbah konveksi di daerah lokasi penelitian. Alat dan bahan
berkarya yang digunakan adalah kertas gambar ukuran A3, lem kayu, lem kertas,
dan kain perca.

2.2

Kolase

2.2.1 Pengertian Kolase
Kata kolase berasal dari bahasa Inggris (collage) dan dalam bahasa
Perancis (coller) yang artinya merekatkan. Seperti yang dijelaskan dalam Sunaryo
(2006) bahwa kolase adalah teknik dalam berkarya seni dengan cara merekatkan
atau menempelkan serpihan bahan-bahan limbah atau barang bekas.
Kolase merupakan perkembangan lebih lanjut dari seni lukis. Pada awal
abad ke-20 para perupa sering menambahkan (menempelkan) unsur-unsur yang
berbeda ke dalam lukisan mereka seperti potongan-potongan kain, kayu ataupun
kertas koran, namun memang ada perbedaan yang sangat signifikan antara seni
kolase dan seni lukis. Didalam karya seni kolase selain aspek formal seni yang
dikedepankan meliputi nilai-nilai dasar keindahan, tata penyusunan objek ke
dalam frame (layout), kontur, bentuk objek dan warna sebagaimana yang biasa
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disodorkan oleh karya seni lukis dan desain grafis tetapi juga aspek ilustratif yaitu
meliputi aspek konten material dan bentuk gambar kolase itu sendiri.
http://www.e-dukasi.net

2.2.2 Unsur Rupa/Visual dalam Kolase
Kegiatan menata komposisi dalam membuat kolase merupakan aktivitas
yang penting dan kompleks. Berbagai unsur rupa yang berbeda karakternya
dipadukan dalam suatu komposisi untuk mengekspresikan gagasan artistik atau
makna tertentu. Yang dimaksud dengan unsur-unsur rupa disini adalah aspekaspek bentuk yang terlihat, konkret yang dalam kenyataannya saling terkait dan
tak mudah dipisahkan satu dengan lainnya. Tampilan keseluruhannya menentukan
perwujudan dan makna aspek bentuk itu sendiri.
Unsur-unsur rupa antara lain:
1)

Garis
Garis merupakan titik-titik yang berderetan memanjang entah itu lurus

ataupun yang membelok. Menurut Sunaryo (2002:7), secara teoritis, jika kedua
titik dihubungkan atau sebuah titik bergerak, maka jejak yang dilaluinya
membentuk suatu garis.
Sebagai unsur visual, garis memiliki pengertian (1) tanda atau noktah yang
memanjang yang membekas pada suatu permukaan dan mempunyai arah, (2)
batas suatu bidang atau permukaan, bentuk, atau warna, (3) sifat atau kualitas
yang melekat pada objek lanjur/memanjang Sunaryo (2002: 7).
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Unsur rupa garis dalam karya dengan teknik kolase ini lebih banyak
ditemukan sebagai batas suatu bidang atau permukaan, bentuk dan warna kain
perca.
2)

Raut (shape)
Raut dalam bahasa Inggris disebut sebagai shape. Istilah raut sering

dipadankan dengan istilah bangun, bidang, atau bentuk. Sunaryo (2002:10)
memandang raut sebagai perwujudan yang dikelilingi oleh kontur, baik
menyatakan sesuatu yang pipih dan datar, seperti pada bidang, maupun yang padat
bervolume, seperti pada gumpal atau gempal (mass), tetapi raut juga dapat
terbentuk

oleh

sapuan-sapuan

bidang

warna.

Bila

ditinjau

dari

segi

perwujudannya, raut dibedakan menjadi (1) raut geometris, (2) raut organis, (3)
raut bersudut banyak, dan (4) raut tak beraturan.
Unsur raut dalam karya dengan teknik kolase ini dapat dibuat dari
sobekan-sobekan/potongan kain perca yang ukuran besar kecilnya sobekan
disesuaikan dengan kebutuhan.
3)

Warna
Menurut Sunaryo (2002: 12) warna ialah kualitas rupa yang dapat

membedakan keda objek atau bentuk yang identik raut, ukuran, dan nilai gelap
terangnya. Warna berkaitan langsung dengan perasaan dan emosi, karena itu
warna enjadi unsur utama penting dalam ungkapan seni rupa dan desain.
Unsur warna dalam karya kolase ini dapat disusun dari potongan kain
perca. Warna-warna yang berlainan dari kain perca dapat disusun sedemikian rupa
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untuk menghasilkan paduan warna yang harmonis atau dikenal dengan istilah
kombinasi warna.
4)

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. Atas dasar
itu, tekstur dapat dibedakan menjadi tekstur visual dan tekstur taktil (Sunaryo
2002: 17). Tekstur visual merupakan tekstur yang dapat dikenali melalui
penglihatan namun dapat menimbulkan penginderaan peraba, sedangkan tekstur
taktil merupakan tekstur nyata yang benar-benar dapat dirasakan dengan
penginderaan peraba.
5)

Gelap Terang
Gelap terang atau dikenal dengan istilah nada (tone). Namun, ada pula

yang menyebutnya sebagai unsur cahaya. Menurut Sunaryo (2002: 20) ungkapan
gelap terang sebagai hubungan pencahayaan dan bayangan dinyatakan dengan
gradasi mulai dari yang paling putih untuk menyatakan yang sangat terang,
sampai kepada yang paling hitam untuk bagian yang sangat gelap.
Karya lukis dengan teknik kolase yang berbahan kain perca dapat
menunjukkan unsur gelap-terang dengan menggunakan warna dari kain perca,
dari warna yang paling terang sampai dengan warna yang paling gelap.
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2.2.3 Prinsip-Prinsip Desain dalam Kolase
Nilai-nilai estetis suatu karya seni dapat dirasakan melalui bentuk yang
menarik, memuaskan, atau membangkitkan pengalaman visual tertentu. Sehingga
seseorang dalam penyusunan unsur-unsur visual meletakkannya sedemikian rupa
dalam bidang datar, memadukan berbagai unsurnya, serta mengkomposisikannya
agar mendapatkan hasil yang menarik dan memuaskan. Sesungguhnya seseorang
itu telah menggunakan sesuatu yang disebut sebagai prinsip-prinsip komposisi.
Prinsip-prinsip komposisi yaitu cara atau asas dalam mengatur, menata
unsur-unsur rupa dan mengkombinasikannya dalam menciptakan bentuk suatu
karya sehingga mengandung nilai-nilai estetis dan dapat membangkitkan
pengalaman visual yang menarik (Sunaryo 2002:6). Pada umumnya prinsipprinsip rupa tersebut adalah: (1) kesatuan (unity), (2) keserasian (harmony), (3)
irama (rhythm), (4) dominasi (emphasis), (5) keseimbangan (balance), dan (6)
kesebandingan (proportion).
Dalam menyusun unsur-unsur visual sehingga menjadi sebuah karya yang
bermutu dan berkualitas, dalam pembuatan kolase harus memperhatikan prinsipprinsip penyusunan unsur atau yang disebut prinsip-prinsip desain, antara lain:
Prinsip-prinsip desain :
1)

Kesatuan
Kesatuan merupakan unsur yang paling mendasar dalam sebuah karya

seni, karena kesatuan adalah tujuan akhir dari prinsip-prinsip desain yang lain.
Sunaryo (2002: 31) menyatakan bahwa tidak adanya kesatuan dalam satu tatanan
mengakibatkan kekacauan, ruwet, atau cerai-berai tak terkoordinasi. Jika semua
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itu sampai terjadi maka karya yang dihasilkan tidak akan bagus dan
mengakibatkan terganggunya keindahan suatu karya.
Hubungan antar unsur-unsur yang membentuk suatu karya harus baik
sehingga tercipta karya yang bagus. Adapun hukum-hukum tentang kesatuan yang
dilandasi atas asas-asas tentang pengamatan totalitas karya antara lain: (1) hukum
kedekatan, (2) hukum kesamaan, (3) hukum bentuk (closure), (4) hukum
kesinambungan, (5) hukum gerak bersama, selain asas kesetangkupan dan
kesederhanaan bentuk (Sunaryo, 2002: 31)
Menurut Rondhi (2002) kesatuan mengandung arti bahwa unsur-unsur
visual harus ditata sedemikian rupa sehingga tampak menyatu sesuai dengan tema
tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesatuan adalah isi pokok dari komposisi
yakni perpaduan dari penerapan prinsip-prinsip komposisi seperti keserasian,
keseimbangan, irama, dominasi, dan kesebandingan.
2)

Keserasian
Keserasian

dalam

Sunaryo

(2002:32)

adalah

prinsip

yang

mempertimbangkan keselarasan dan keserasian antarbagian dalam suatu
keseluruhan sehingga cocok satu dengan yang lain dan terdapat keterpaduan yang
tidak saling bertentangan. Sementara Kartika (2007) mengartikan harmony
sebagai keselarasan merupakan “paduan unsur-unsur yang berbeda dekat, jika
unsur-unsur rupa dipadu secara berdampingan maka akan timbul kombinasi
tertentu dan timbul keserasian”. Jadi dengan perkataan lain keserasian dan
keselarasan merupakan kecocokan antarbagian yang saling berdampingan dalam
suatu keseluruhan karya seni dan tidak ada bagian yang saling berlawanan.
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Menurut Graves dalam Sunaryo (2002) keserasian mencakup dua jenis,
yaitu keserasian fungsi dan keserasian bentuk. Keserasian fungsi menunjukkan
adanya kesesuaian antara objek-objek yang berbeda, karena berada dalam
hubungan simbol, atau karena adanya hubungan fungsi. Keserasian bentuk
menunjukkan adanya kesesuaian raut, ukuran, warna, tekstur, dan aspek-aspek
bentuk lainnya.
2.2.4 Teknik dan Metode Kolase
Berbagai jenis kolase baik yang berbentuk dua dimensi dan tiga dimensi
umumnya dibuat dengan teknik yang bervariasi seperti: teknik sobek, teknik
gunting, teknik potong, teknik rakit, teknik rekat, teknik jahit, teknik ikat dan
sebagainya. Dalam membuat kolase dapat memanfaatkan lebih dari satu teknik
untuk membuat karya kolase, bahkan teknik campuran bisa dieksplorasi menjadi
sentuhan artistik pada karya kolase. http://belajar.kemdiknas.go.id/index5
Berbagai metode yang dipergunakan untuk membuat kolase antara lain :
1. Tumpang-tindih atau saling tutup (overlapping) merupakan metode kolase
dengan cara menyusun kembali potongan kain perca secara tumpang tindih.
2. Penataan ruang (spatial arrangement)
3. Repetisi/perulangan (repetition)
4. Komposisi/kombinasi beragam jenis tekstur dari berbagai material.

2.3

Pembelajaran Seni Rupa
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2.3.1 Konsep Pembelajaran Seni Rupa
Pembelajaran berasal dari kata belajar. Konsep tentang belajar telah
banyak di difinisikan oleh para pakar psikologi. Salah satu pakar tersebut adalah
Slavin (dalam Anni, C 2010: 82) yang menyatakan bahwa belajar merupakan
perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. Lebih lanjut lagi Irawan
Prasetya dkk. (1997: 2) menyatakan bahwa belajar merupakan proses interaksi
anatar stimulus dan respon yang mungkin berbentuk pikiran, perasaan atau
gerakan. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan,
sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, bahkan presepsi seseorang.
Sama halnya dengan belajar, pembelajaran juga merupakan sebuah proses.
Degeng (dalam Wena 2009: 2) menyatakan bahwa pembelajaran berarti upaya
membelajarkan siswa. Pembelajaran merupakan proses belajar yang sudah terarah
dan terprogram. Hal ini didukung oleh pernyataan Dimyadi dan Mujiono (dalam
Soebandi 2008: 152) bahwa pembelajaran merupakan kegiatan guru secara
terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif
yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Selanjutnya, Surya (dalam
Soebandi 2008: 153) menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang
dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru
secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam
interaksi dengan lingkungannya.
Kegiatan pembelajaran dalam kehidupan manusia berlangsung sepanjang
hayat. Proses pendidikan dapat dilakukan pada pendidikan formal, informal,
maupun nonformal dengan tujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan

18

keterampilan pebelajar sehingga dalam menjalani kehidupan semakin baik.
Pembelajaran adalah suatu kondisi tertentu yang memungkinkan terjadinya suatu
transformasi dan kegiatan, sehingga menyebabkan seseorang mengalami suatu
kondisi tertentu yang lebih baik (Rasjoyo 1996:17). Melalui proses pembelajaran
seseorang akan mendapat stimulus sehingga seseorang tersebut yang semulanya
tidak bisa menjadi bisa dan dari tidak tahu menjadi tahu. Keadaan tersebut
menunjukan adanya perubahan menuju kondisi tertentu yang lebih baik atau lebih
maju.
Selanjutnya menurut Ismiyanto (2009: 1) pembelajaran pada hakikatnya
berintikan interaksi antara murid dengan guru dan lingkungannnya. dengan
demikian pembelajaran mengandung dua jenis kegiatan yang tidak terpisahkan,
yaitu mengajar dan belajar. Oleh karena itu interaksi antara murid dengan guru
dan lingkungannya disebut pula proses belajar mengajar. Lebih lanjut dalam
tulisannya tersebut, Ismiyanto menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran seni
rupa yang terpenting adalah mengupayakan terciptanya situasi dan kondisi yang
kondusif bagi kegiaran belajar yang menyangkut ekspresi artistik dan
menciptakan lingkungan yang menyangkut ekspresi dan menciptakan lingtkungan
yang dapat membantu perkembangan anak untuk ‘menemukan’ sesuatu melalui
eksplorasi dan eksperimentasi dalam belajar. Dengan kata lain memberikan
perhatian dan kesempatan kepada para murid untuk berekspresi, menyalurkan
otoaktivitas, berimajinasi, berfantasi yang kesemuanya sangat bermakna bagi
pemeliharaan dan pengembangan kreativitas dan produktivitas murid, sehingga
tercipta kegiatan belajar kreatif.
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Proses pembelajaran perlu adanya berbagai komponen pendukung.
Adapun komponen-komponen tersebut menurut Sanjaya (2007:58) adalah (1)
tujuan pembelajaran, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik
setelah mempelajari bahasan tertentu, dalam bidang studi tertentu, dan dalam satu
kali pertemuan; (2) isi atau materi, yaitu inti dari proses pembelajaran dengan
mengacu pada sumber-sumber tertentu atau dalam buku teks; (3) Metode, yaitu
cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun
dalam kegiatan nyata, agar tujuan yang disusun tercapai secara optimal; (4) Media
Pembelajaran, yaitu alat dapat membantu guru dalam proses penyampaian pesan
dalam suatu kegiatan pembelajaran; dan (5) Evaluasi, yaitu suatu proses yang
sistematis untuk mengukur dan menentukan hasil pencapaian siswa dalam
pembelajaran.
Sementara itu disebutkan dalam Ismiyanto (2009: 19-28) komponen
pembelajaran meliputi beberapa unsur sebagai berikut:
1) Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran disebut sasaran belajar. Merupakan komponen utama
dan paling awal harus dirumuskan oleh guru dalam merancang pembelajaran.
Tujuan pembelajaran merupakan rumusan perilaku yang harus ditetapkan
sebelumnya agar tampak pada diri siswa sebagai akibat dari perbuatan belajar
yang telah dilakukan.

2) Guru
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Guru adalah orang professional yang melakukan penyelenggaraan
mengajar dalam suatu pembelajaran di sekolah, guru menempati posisi kunci dan
strategis dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan
untuk mengarahkan siswa agar dapat mencapai tujuan secara optimal.
3) Siswa
Siswa adalah semua individu yang menjadi peserta dalam suatu lingkup
pembelajaran.
4) Bahan Ajar
Bahan ajar adalah sesuatu yang harus diolah dan disajikan oleh guru yang
selanjutnya dipahami oleh murid dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran
yang diharapkan.
5) Pendekatan, Strategi dan Metode
Pendekatan, strategi dan metode pembelajaran adalah rencana dan cara
yang dilakukan oleh guru untuk membantu mewujudkan interaksi komunikatif
dalam kegiatan belajar-mengajar. Pemahaman guru terhadap pendekatan
pembelajaran akan dapat membantu menetapkan pilihan strategi pembelajaran,
selanjutnya strategi pembelajaran akan dapat memberikan gambaran tentang
bagaimana bentuk interaksi belajar-mengajar yang diharapkan oleh guru dan dapat
digunakan oleh guru dalam memilih dan menetapkan metode pembelajaran atau
merancang kegiatan belajar-mengajar.

6) Sumber dan Media Pembelajaran
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Sumber dan media pembelajaran adalah pendukung kegiatan belajarmengajar, sumber belajar dapat digunakan oleh guru untuk membantu
mengembangkan bahan ajar dan bagi murid sebagai media belajar yang
diharapkan dapat meningkatkan pengalaman belajar murid kearah yang lebih
konkret dan bermakna bagi murid.
7) Evaluasi Hasil Pembelajaran
Evaluasi adalah suatu usaha yang dilakukan sebelum atau setelah
berlangsungnya suatu kegiatan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan
kegiatan tersebut. Evaluasi sebaiknya dilakukan dua kali, yang pertama pretest
(sebelum pelaksanaan pembelajaran) dengan tujuan mengetahui kemampuan awal
murid berkenaan dengan pembelajaran, dan yang kedua dilakukan post test (
sesudah pelaksanaan pembelajaran) dengan tujuan mengetahui gambaran
kemampuan murid setelah mengikuti pembelajaran. Dengan cara membandingkan
hasil tes awal dengan akhir, maka guru akan mengetahui efektivitas pembelajaran
yang telah dilakukan untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan perlu
diadakan remedial (perbaikan) bagi para murid atau program pembelajaran.
Menurut Syafii (2010: 20) dalam evaluasi pembelajaran terdapat
instrumen, salah satu instrumen yang paling penting dalam evaluasi pembelajaran
seni rupa adalah tes. Ada beragam jenis instrumen yaitu instrumen tes objektif,
esai, penilaian kinerja, produk, proyek, sikap, penilaian diri dan portofolio
Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran seni rupa adalah proses
memperoleh ilmu melalui pendidikan formal, informal, maupun nonformal yang
berkaitan dengan kesenirupaan, dengan tujuan memperoleh suatu kondisi
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(pengetahuan) yang lebih baik atau lebih maju. Ada pun ilmu yang diperoleh dari
pembelajaran seni rupa meliputi bidang konsepsi, kreasi dan apresiasi seni sebagai
upaya

untuk

mengembangkan

kepribadian

seseorang

dalam

rangka

mempersiapkan menjadi warga masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab.
Pembelajaran

seni rupa adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru secara

terprogram, sistematis sesuai dengan komponen pembelajaran, serta menerapkan
strategi-strategi yang matang kepada siswanya demi tujuan yang diharapkan yaitu
adanya perubahan tingkah laku dan membantu perkembangan anak.
2.3.2 Tujuan Pembelajaran Seni Rupa
Hal pertama yang dilakukan jika bermaksud melaksanakan suatu kegiatan
adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
Tujuan pendidikan nasional menurut Suwarno (2006:32) adalah untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung
jawab.
Tujuan merupakan komponen utama dan pertama dalam pembelajaran.
Sekolah sebagai institusi pendidikan formal, tentu memiliki tujuan pembelajaran
untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan guna mencerdaskan peserta
didiknya. Tidak hanya institusi pendidikan formal, institusi pendidikan non formal
seperti lembaga bimbingan belajarpun memiliki tujuan pembelajaran yang serupa,
yaitu mengarah pada usaha meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Seni
rupa sebagai bagian dari pendidikan secara umum atau bagian dari sistem
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pendidikan nasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang sejajar dengan mata
pelajaran lain.
Menurut Garha dan Idris (1978:7) tujuan yang hendak dicapai oleh
pendidikan kesenian ialah kepuasan anak-anak mengungkapkan perasaannya ke
dalam bentuk karya seni, sedangkan menurut Wickiser dan Soeharjo (dalam
Sobandi, 2008:74) tujuan pendidikan seni pada jenjang sekolah umum adalah
untuk (1) menumbuhkan dan mengembangkan kepribadian peserta didik, (2)
mengasah rasa estetik anak didik, dan (3) mengkayakan kehidupan peserta didik
secara kreatif.
Tujuan pendidikan melalui seni yang penting adalah mengekspresikan
perasaan dan membangun komunikasi, serta mengembangkan dorongan
spontanitas dan kekuatan kreatif siswa (Salam, 2001:22). Secara khusus, tujuan
pendidikan seni rupa di sekolah adalah dalam rangka penanaman nilai estetis yang
terwujud dalam program pembelajaran melalui pengalaman kreatif dan apresiatif
(Syafii 2006:13).
Pendidikan yang dilakukan melalui proses pembelajaran, khususnya pada
pembelajaran seni rupa, siswa dapat memahami keindahan suatu bentuk karya
seni melalui pengamatan dan kegiatan atau proses berkarya. Dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran seni rupa bertujuan untuk mengekspresikan perasaan dan
membangun komunikasi peserta didik, mengembangkan potensi peserta didik,
serta mengasah rasa estetik dan kreativitas peserta didik melalui pengalaman
kreatif dan apresiatif atau pengalaman perseptual, kultural, artistik, dan apresiatif.
2.3.3 Fungsi Pembelajaran Seni Rupa
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Secara umum fungsi seni dapat dibagi menjadi fungsi individual dan
fungsi sosial. Menurut Rasjoyo (1996:12) fungsi individual meliputi fungsi
pemenuhan kebutuhan fisik dan pemenuhan kebutuhan emosional. Fungsi sosial
terpilah ke dalam empat bidang, yakni bidang rekreasi, komunikasi, pendidikan,
dan keagamaan. Fungsi individual untuk pemenuhan kebutuhan fisik meliputi seni
bangunan (rumah), seni furniture, pakaian (tekstil), dan seni kerajinan.
Selanjutnya, fungsi individual untuk pemenuhan kebutuhan emosional
dapat dijelaskan bahwa melalui seni, seseorang dapat menuangkan emosinya.
Emosi tidak hanya amarah saja, namun kesedihan, kegembiraan, haru, iba, cinta,
dan benci adalah termasuk bagian dari emosi seseorang. Pemenuhan kebutuhan
emosi, yaitu lebih menekankan pada kepuasan batin ketika menciptakan sebuah
karya seni. Rasa marah, sedih, gembira, haru, iba, cinta, dan benci dapat
dituangkan dalam suatu karya. Setiap orang membutuhkan kesenian, hanya saja
kadarnya berbeda. Hal ini didasari pada tingkat dan kedalaman estetik seseorang.
Seseorang yang pengalaman estetiknya lebih banyak memerlukan pemuasan yang
lebih banyak pula.
Pada bagian fungsi sosial yang pertama, yaitu bidang rekreasi. Fungsi seni
sebagai benda rekreasi adalah seni yang mampu menciptakan suatu kondisi
tertentu yang bersifat penyegaran dan pembaharuan dari kondisi yang telah ada.
Fungsi sosial seni yang kedua, yaitu bidang komunikasi, memiliki tujuan agar
seniman dapat berkomunikasi dengan pengamat karya. Karya seni rupa yang
dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, misalnya poster dan spanduk.
Selanjutnya, fungsi sosial seni ketiga, yakni bidang pendidikan, misalnya pada
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gambar ilustrasi terjadinya proses rotasi bumi dan patung peraga organ tubuh
manusia; sedangkan fungsi sosial seni keempat, yakni bidang keagamaan, artinya
penciptaan karya seni untuk kepentingan keagamaan (religi), misalnya kaligrafi
Arab dan seni arsitektur masjid, gereja, candi, dan makam.
Secara lebih luas, Syafii (2006:9-12) menyatakan bahwa fungsi pendidikan
seni rupa dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari kebutuhan anak dan kebutuhan
institusi. Fungsi pendidikan seni rupa bagi kebutuhan anak, yaitu seni rupa
sebagai pemenuhan kebutuhan berekspresi, berapresiasi, dan berekreasi. Fungsi
pendidikan seni rupa bagi institusi pendidikan, yaitu sebagai pelestari dan
pengembang budaya visual estetik, juga sebagai pendidikan keterampilan. Seni
rupa memiliki kedudukan sebagai sarana untuk menyampaikan pengetahuan,
keterampilan, dan nilai-nilai luhur dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.
Dapat dikatakan bahwa pewarisan budaya yang menjadi identitas bangsa dapat
berjalan dengan berkesinambungan. Selain fungsi penyampaian pengetahuan,
keterampilan dan nilai, pendidikan seni rupa juga berfungsi memupuk pengertian
dan kesadaran mencintai lingkungan hidupnya, termasuk menggugah kesadaran
hidup berkelompok. Melalui pembelajaran seni rupa di sekolah siswa dapat
mempelajari budaya di Indonesia, jika tidak ditempuh melalui jalur pendidikan
dapat dimungkinkan pada generasi yang akan datang tidak mengenal budayanya
sendiri.
Dapat disimpulkan bahwa fungsi pembelajaran seni rupa dapat
dikelompokkan menurut (1) kebutuhan siswa, yang meliputi seni rupa sebagai
pemenuhan

kebutuhan

atau

media

bermain,

berekspresi,

komunikasi,
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pengembangan bakat, pendidikan, berapresiasi, dan berekreasi; dan (2) kebutuhan
institusi, yaitu sebagai pelestari dan pengembang budaya visual estetik, juga
sebagai pendidikan keterampilan, serta sebagai media/alat atau sarana pendidikan.

2.4

Seni lukis

2.4.1 Pengertian Seni Lukis
Seni berarti halus, kecil dan rumit. Seni juga berarti kencing, dan seni juga
berarti indah (Rondhi, 2004: 4). Tentu saja dalam kajian ini seni bukanlah berarti
kecil atau bahkan kencing, melainkan indah. Seni adalah suatu keahlian untuk
membuat sesuatu bernilai estetis.
Seni merupakan hasil ciptaan manusia yang diwariskan dari generasi ke
generasi selanjutnya melalui proses pembelajaran. Seni lahir bersamaan dengan
kebudayaan, jadi hampir setiap kebudayaan mempunyai kesenian. Sedangkan
Read dalam Bastomi (2003: 9) mengatakan bahwa seni adalah ekspresi-ekspresi
yang muncul dari dalam seniman. Menurut Susanto (2002: 103), seni adalah : (1)
segala sesuatu yang dilakukan oleh orang bukan atas dorongan kebutuhan
pokoknya, melainkan adalah apa saja yang dilakukan adalah semata-mata karena
kehendak akan kemewahan, kenikmatan ataupun karena dorongan spiritual; (2)
segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah,
sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia.
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Banyak sekali cabang-cabang seni, yaitu mulai dari seni rupa (seni lukis,
seni patung, seni arsitektur, dan sebagaianya), seni tari, seni drama, seni
pantomime, seni musik dan seni sastra. Jadi seni rupa merupakan bagian dari seni,
karena seni merupakan sesuatu yang indah yang dapat ditangkap oleh indra kita,
yaitu indra penglihatan (mata) dan indra peraba. Oleh karena itu pula seni rupa
disebut seni visual. Sudarmaji (1979: 9) memberikan batasan seni rupa sebagai
manifestasi batin dan pengalaman estetis dengan media garis, warna, tekstur,
volume, dan ruang.
Salah satu bentuk seni rupa adalah seni lukis. Pada dasarnya seni lukis
merupakan bahasa ungkapan dari pengalaman estetis dengan menggunakan
ungkapan warna, dan garis, guna mengungkapkan perasaan, mengekspresikan
emosi, gerak dari kondisi subjektif seseorang. Menurut Pringgodigdo dan Sudarso
dalam Susanto (2002: 71) disebutkan bahwa :
“…..beberapa rujukannya penggambaran pada bidang dua
dimensi berupa hasil percampuran warna yang mengandung
maksud, pengungkapan atau pengucapan pengalaman artistik
yang ditampilkan pada bidang dua dimensional dengan
menggunakan garis dan warna”
Secara teknik, seni lukis merupakan tebaran pigmen atau warna cair pada
permukaan bidang datar (kanvas, panel, dinding, kertas) untuk menghasilkan
sensasi atau ilusi ruang, gerakan, tekstur, bentuk, sama baiknya dengan tekanan
yang dihasilkan kombinasi unsur-unsur tersebut. Tentu saja hal itu dapat
dimengerti bahwa alat dan teknik tersebut dapat mengekspresikan emosi, ekspresi,
simbol, keragaman, dan nilai-nilai lain ynag bersifat subjektif.
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Dalam karya seni lukis itu sendiri, sekarang ini sudah berkembang menjadi
berbagai macam aliran atau gaya (lukis realis, ekspresif, impresif, abstrak,
kubistis). Aliran –aliran tersebut di atas tentunya dalam penggunaan bahan lukis
menggunakan bahan konvensional maupun bahan non konvensional. Bahan
konvensional meliputi: cat minyak, cat air, akrilik sampai pada penggunakan
mixed media. Sedangkan bahan non konvensional meliputi: barang limbah dapat
berupa plastik, daun-daun kering, kain, dan limbah-limbah lainnya.
2.4.2 Seni Lukis dengan Teknik Kolase
Penggunaan media campur dalam melukis mulai berkembang setelah
beberapa pelukis modern di awal abad ke-20 menggunakan bahan-bahan yang
ditempelkan dalam kanvasnya. Kolase menjadi salah satu bentuk karya kreatif
yang menggunakan media campur. Penggunaan bermacam bahan atau unsur dari
berbagai sumber hampir tak terbatas untuk menciptakan lukisan kolase.
Latihan-latihan melukis kolase sangat berguna sebagai penjelajahan dan
percobaan dalam menyusun bentuk untuk menciptakan komposisi rupa dan
mengembangkan imajinasi serta mendorong kreativitas. Terlebih jika unsurunsurnya dipungut dari benda-benda terbuang yang seolah tak berguna Sebaiknya
tidak berfikir untuk membuat lukisan representative. (Sunaryo, 2006: 53).
Pewarnaan atau pengecatan dapat dilakukan sebelum unsur-unsur di susun
atau dapat pula setelah disusun. Bahan yang sudah bagus warnanya tidak
diperlukan cat. Penambahan-penambahan warna mungkin diperlukan untuk
memberikan aksentuasi. Memanfaatkan bentuk, warna, ukuran, dan tekstur bahan
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yang diperoleh dan kemudian mencermatinya untuk mengembangkan imajinasi
serta meresponnya sebagai rangsangan mencipta.
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BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1

Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Bogdan

dan Taylor (dalam Moleong 2002: 3) mendefinisikan “metodologi kualitatif”
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Ismiyanto
(2003: MP/III/3) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk
mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat
populasi, daerah atau bidang tertentu. Lebih lanjut, Moleong (2002: 5-6)
menyatakan bahwa metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat
hubungan antara peneliti dan responden, lebih peka dan dapat menyesuaikan diri
dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dinilai,
serta lebih banyak mementingkan segi proses, agar bagian-bagian yang diteliti
akan jauh lebih jelas. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ini akan
menghasilkan data deskriptif berupa tingkah laku, proses, serta hasil karya siswa
dalam pemanfaatan kain perca sebagai media melukis dengan teknik kolase.
Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis menggunakan pendekatan ini
karena ingin mencoba menelusuri, memahami dan menjelaskan tentang gejala
atau fenomena yang ada atau terjadi terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian
ini akan dianalisis bagaimana pemanfaatan, serta hasil karya pemanfaatan kain
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perca sebagai media berkarya seni lukis dengan teknik kolase pada siswa kelas
VIII D SMP N 5 Blora.

3.2

Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di SMP Negeri 5 Blora Jalan Halmahera 29,

Blora. Hal ini karena SMP tersebut berada di lokasi yang dekat dengan tempat

konveksi, tepatnya di Kelurahan Jetis Kecamatan Blora. Keberadaan limbah
konveksi berupa kain perca di sekitar lokasi SMP N 5 Blora yang menjadikan
alasan terpilihnya SMP ini.

3.3

Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dalam penelitian,

khususnya peneliti melakukan penelitiannya pada kelas VIII D SMP N 5 Blora,
dan guru Seni Budaya kelas VIII D SMP N 5 Blora. Jumlah siswa kelas VIII D
yaitu 33 siswa dengan 13 siswa putri dan 20 siswa putra.

3.4

Sasaran Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka sasaran

penelitian ini mencakup tiga hal pokok sebagai berikut:
4) Pemanfaatan kain perca sebagai media melukis dengan teknik kolase pada
siswa kelas VIII DSMP Negeri 5 Blora.
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5) Hasil karya siswa dengan pemanfaatan kain perca dengan teknik kolase pada
siswa kelas VIII D SMP N 5 Blora.
6) Kendala-kendala yang dihadapi dalam dalam pemanfaatan kain perca sebagai
media melukis dengan teknik kolase pada siswa kelas VIII D SMP N 5 Blora.

3.5

Teknik Pengumpulan Data
Data yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang

lebih banyak menampilkan uraian kata-kata dari pada angka. Oleh karena itu
teknik yang digunakan dalam usaha memperoleh data di lapangan yaitu sebagai
berikut:
1) Observasi
Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara
pengamatan secara langsung pada objek penelitian. Di dalam pengertian
psikologik, observasi atau yang disebut pula pengamatan meliputi kegiatan
pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra
(Arikunto 2006:156).
Menurut

Sukmadinata

(2005:220)

berpendapat

bahwa

observasi

(obsevation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan
data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang
berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipati ataupun nonpartisipatif.
Observasi partisipatif (participatory observation) adalah pengamat ikut serta
dalam kegiatan yang sedang berlangsung, sedangkan observasi nonpartisipatif
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(nonparticipatory observation) adalah pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan,
hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.
Menurut S. Margono (1997:158) dalam Nurul Zuriah, observasi diartikan
sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak
pada objek penelitian. Penelitian dan pencatatan ini terhadap objek di tempat
terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Metode observasi sebagai metode
pengumpul data, dapat dikatakan berfungsi ganda, sederhana, dan dapat dilakukan
tanpa banyak biaya. Namun dalam melakukan observasi peneliti dituntut
memiliki keahlian dan penguasaan kompetensi tertentu. Teknik observasi
dilakukan dilapangan dan mengamati secara langsung aktivitas yang ada ditempat
penelitian dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik observasi yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan observasi

langsung, yaitu penulis

terjun langsung ke tempat penelitian, penelitian juga menggunakan kamera untuk
mengambil gambar-gambar yang diperlukan dalam aktivitas penelitian seperti
dalam proses pembelajaran berlangsung dan pembuatan karya lukis menggunakan
kain perca dengan teknik kolase.
Sehubung dengan permasalahan, aspek yang diamati dalam penelitian
pemanfaatan kain perca sebagai media berkarya seni lukis dengan teknik kolase
bagi siswa kelas VIII D SMP N 5 Blora, yakni (1) observasi pada gambaran
umum sekolah (lokasi dan kondisi fisik lingkungan di sekitar SMP N 5 Blora,
bangunan

sekolah, ruang kelas, halaman dan fasilitas lain, guru dan tenaga

kependidikan, murid dan latar belakangnya, proses pembelajaran secara umum,
serta proses pembelajaran seni rupa); (2) proses pembelajaran pemanfaatan kain
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perca sebagai media berkarya lukis dengan teknik kolase yang meliputi situasi,
kondisi, respon serta sikap siswa terhadap pembelajaran; dan (3) pencatatan serta
pengambilan gambar aktivitas kegiatan siswa dan guru selama proses
pembelajaran berlangsung.
Untuk merekam hasil observasi atau pengamatan, peniliti memanfaatkan
alat bantu berupa kamera. Kamera tersebut berfungsi sebagai alat bantu dalam
menghimpun data berupa foto-foto kegiatan pembelajaran

pemanfaatan kain

perca sebagai media berkarya seni lukis dengan teknik kolase, serta sarana dan
prasarana yang ada di SMP N 5 Blora.
2) Wawancara
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan yang
diwawancarai (responden) dengan alat yang dinamakan panduan wawancara.
Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, guru dan anak didik.
Wawancara (interview) adalah sebagai tukar-menukar pandangan antara
dua orang atau lebih. Atau wawancara yaitu sebagai metode pengumpulan data
atau informasi dengan tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan
berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Wawancara yang akan dilakukan yaitu
wawancara secara mendalam (in-depth interview) yaitu pertemuan langsung
secara berulang-ulang antara peneliti dan informan yang diarahkan pada
pandangan informan dalam hal kehidupannya, pengalamannya atau situasi-situasi
yang dialaminya, yang diungkapkan dengan kata-kata informan itu sendiri. Pada
wawancara digunakan pedoman wawancara yang merupakan garis besar pokok
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pertanyaan yang dinyatakan dalam proses wawancara dan disusun sebelum
wawancara dimulai.
Agar kegiatan berjalan baik dan dapat mencapai sasaran yang diingikan
maka selain wawancara secara bebas dilakukan juga wawancara terpimpin yaitu
dalam kegiatan wawancara digunakan instrumen penelitian berupa daftar-daftar
pertanyaan yang telah dipersiapkan. Proses wawancara dilakukan secara bertahap
dan bervariasi sesuai dengan keadaan informan karena tidak setiap informan
selalu siap.
Dengan mengadakan wawancara, peneliti berusaha memperoleh data atau
keterangan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti dapat
mengajukan pertanyaan kepada siswa perihal tentang pemanfaatan kain perca
sebagai media berkarya seni lukis dengan teknik kolase meliputi, perasaan siswa
saat berkarya, apakah siswa menyukai menggunakan kain perca sebagai media
untuk berkarya seni lukis, apakah siswa merasa nyaman dan termotivasi saat
berkarya menggunakan kain perca, serta kendala-kendala yang dihadapi saat
berkarya menggunakan kain perca.
3) Studi Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui dan
dengan menggunakan dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah penelitian
(Ismiyanto 2003:MP/X/9). Dokumentasi atau pengumpulan dokumen digunakan
sebagai penambah informasi. Hal ini dijadikan landasan untuk memperkuat
sebuah pendapat atau informasi yang diberikan informan. Bentuk dokumen yang
diperlukan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini adalah catatan-
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catatan, gambar-gambar atau foto-foto yang berhubungan dengan tujuan
penelitian.
Adapun dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berbagai
informasi yang berkenaan dengan subjek dan lokasi penelitian anatara lain
berbagai data tentang arsip sejarah dan perkembangan SMP N 5 Blora, struktur
guru dan tenaga kependidikan SMP N 5 Blora, RPP, silabus, daftar nilai, serta
data tentang hasil pembelajaran seni budaya siswa kelas VIII.

3.6

Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses penyusunan data, pengolahan data dan

interaksi data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi,
sehingga peneliti dapat menyajikan data sesuai kategori untuk mengambil
kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara
deskriptif kualitatif. Miles dan Huberman (dalam Rohidi 1992: 16-20)
menyebutkan tiga unsur dalam proses analisis penelitian kualitatif yaitu: reduksi
data, penyajian data dan verifikasi
1) Reduksi Data
Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan
yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi,
dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih
yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan,
pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama
proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian
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disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar member kemudahan
dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.
2) Penyajian Data
Penyajian data ( display data ) dimasudkan agar lebih mempermudah bagi
peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian
tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam
suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data
tersebut

kemudian

dipilah-pilah

dan

disisikan

untuk

disortir

menurut

kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan
agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulankesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.
3) Penarikan Kesimpulan / Verifikasi
Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus
sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan
selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan
mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan
persamaan, hipotetsis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan.
Dari ketiga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan sesuatu yang
saling berhubungan dan saling menjalin antara satu dengan yang lain baik pada
saat sebelum, selama dan setelah pengumpulan data.
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Secara skematik, model analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengumpula
n Data
Penyajian
data
Reduksi
data

Penarikan
Kesimpulan

Gambar 1: Komponen Analisis Data: Model Interaktif
(Sumber : Miles dan Huberman dalam Rohidi 1992: 20)
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BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Lokasi Penelitian
SMP Negeri 5 Blora berlokasi di Jl. Halmahera No. 29 Kecamatan Blora

Kabupaten Blora. SMP Negeri 5 Blora berdiri sejak tahun 1990. SMP Negeri 5
Blora merupakan sekolah yang memiliki kualitas yang baik untuk terus
berkembang menjadi sekolah pilihan bagi masyarakat dalam mendidik putra dan
putrinya dan merupakan sekolah yang membuat batik untuk seragam sekolahnya.
Siswa memakai batik yang di buat dengan ciri khas batik SMP Negeri 5 Blora.
SMP Negeri 5 merupakan sekolah yang terakreditasi A (baik sekali).
Sekolah ini memiliki visi, misi dan tujuan sekolah yang terbukti mampu
membawa instansi berkembang dengan baik. Visi yang dirumuskan adalah unggul
dalam mutu, santun dalam perilaku, dengan indikator sebagai berikut : (1)
Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik; (2) Meningkatkan
kemampuan professional guru; (3) Meningkatkan disiplin dan perilaku sesuai
dengan etikamoral dan nilai-nilai keagamaan. Adapun misi yang dirumuskan
adalah sebagai berikut : (1) Menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan
secara efektif, sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan
potensi yang dimiliki; (2) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif
kepada seluruh warga sekolah dan mengembangkan potensi siswa secara optimal;
(3) Mengembangkan lingkungan sekolah yang nyaman untuk aktivas belajar; (4)
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Menumbuhkan aktualisasi terhadap ajaran agama yang dianut, juga etika moral
sehingga menjadi sumber kearifan dan kesantunan dalam bertindak; (5)
Menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan
stakeholder.
Gambaran tentang SMP Negeri 5 Blora secara rinci dapat dijelaskan lebih
lanjut mengenai lokasi dan lingkungan sekitar, kondisi sekolah, sarana dan
prasarana sekolah, guru dan tenaga kependidikan, keadaan siswa SMP Negeri 5
Blora, keadaan siswa kelas VIII D SMP Negeri 5 Blora maupun keadaan
pembelajaran seni rupa.
4.1.1 Lokasi dan Lingkungan Sekitar SMP Negeri 5 Blora
Lokasi penelitian ini adalah SMP Negeri 5 Blora yang terletak di Jl.
Halmahera No. 29 Kecamatan Blora Kabupaten Blora. Lokasi SMP Negeri 5
Blora ini sangat strategis karena berada di dalam kota dan dilalui oleh jalur jalan
raya yang menghubungkan Kota Blora dan perbatasan Kota Purwodadi.
Akibatnya, keadaan lingkungan sekitar sekolah ini tergolong ramai. Pihak sekolah
selama ini selalu intensif dengan keamanan siswa. Hal ini dilakukan dengan tidak
memperbolehkan siswa keluar sekolah sembarangan pada saat jam sekolah.
Bagian depan sekolah yang menghadap barat berbatasan dengan jalan raya
yang ramai dan dilewati oleh truk-truk dan bus-bus besar karena merupakan jalan
penghubung antara Kota Blora dan perbatasan Kota Purwodadi, sedangkan bagian
belakang sekolah yang berada di sebelah timur berbatasan dengan perumahan
penduduk dan konveksi Trendy. Sebelah utara sekolah berbatasan dengan
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Koperasi Kartini, kantor KPU, dan konveksi Bangkit. Sebelah selatan sekolah
berbatasan dengan SDN Jetis 2 dan perumahan penduduk.

Gambar 2: Tampak Depan SMP Negeri 5 Blora
(Sumber : Foto hasil rekaman peneliti )

Gambar 3: Papan Identitas dan Lokasi SMP Negeri 5 Blora
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)
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Gambar 4: Monumen Berdirinya SMP Negeri 5 Blora
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)
Salah satu kelebihan SMP Negeri 5 Blora yang dilihat dari segi fisik yaitu;
mempunyai lokasi yang cukup strategis yakni berlokasi di pusat kota, mudah
dijangkau oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, dan berdekatan
dengan Pasar Blora. Selain itu lokasi SMP Negeri 5 Blora juga dekat dengan
pertokoan, sehingga mempermudah siswa dalam mencari buku dan alat-alat tulis
serta keperluan sekolah.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 5 Blora ini
berada di lokasi yang cukup strategis, namun kurang ideal sebagai lokasi untuk
belajar karena dekat dengan jalan raya yang dilalui kendaraan besar, sehingga
menimbulkan kebisingan dan pihak sekolah sekolah menjadi intensif dalam
menjaga keamanan siswa. Berikut adalah Monogram SMP Negeri 5 Blora.
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Gambar 5. Monogram SMP Negeri 5 Blora

DENAH LOKASI
SMP NEGERI 5 BLORA

KETERANGAN
1. Ruang Kepala Sekolah
19. Ruang Kelas 8 E
2. Ruang Tata Usaha
20. Ruang Kelas 8 F
3. Ruang Guru
21. Ruang Kelas 7 A
4. Ruang BP / BK
22. Ruang Kelas 7 B
5. Ruang Perpustakaan
23. Ruang Kelas 7 C
24. Ruang Kelas 7 D
6. Ruang Kelas 7 F
7. Ruang Kopsis
25. Ruang Kelas 7 E
8. Ruang UKS
26. Ruang Pertemuan
27. Ruang Laboratorium Bahasa
9. Ruang Kelas 9 A
10. Ruang Kelas 9 B
28. Musholla
29. Kamar Mandi / WC Siswa
11. Ruang Kelas 9 C
12. Ruang Kelas 9 D
30. Kamar Mandi / WC Guru Karyawan
13. Ruang Kelas 9 E
31. Gudang
14. Ruang Kelas 9 F
32. Tempat Parkir Guru/ Karyawan
15. Ruang Kelas 8 A
33. Rumah Penjaga
16. Ruang Kelas 8 B
17. Ruang Kelas 8 C
18. Ruang Kelas 8 D
(Sumber: Dokumen Sekolah Tahun 2012)
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4.1.2 Kondisi Sekolah
Jika dilihat dari luar sekolah, sekolah ini dikelilingi oleh pagar yang cukup
rapat. Deretan pagar depan dan pintu gerbang ini menghadap ke barat. Bangunan
sekolah terdiri dari bangunan lama dan beberapa bangunan baru. Bangunan
berjumlah 33 bangunan yang yang difungsikan sebagai ruang kelas, ruang kepala
sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, ruang BP/ BK, ruang Perpustakaan, ruang
kopsi, ruang UKS, ruang pertemuan, ruang Laboratorium Bahasa, Musholla,
kamar mandi siswa, kamar mandi guru, gudang, tempat parkir, rumah penjaga. Di
halaman depan sekolah terdapat pepohonan, sehingga keadaan sekolah terasa
rindang dan pada bagian halaman tengah sekolah terdapat lapangan indoor yang
cukup besar dan digunakan sebagai lapangan olah raga dan lapangan bermain
siswa pada waktu istirahat.

Gambar 6: Halaman Depan SMP Negeri 5 Blora
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)
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Gambar 7: Halaman Tengah SMP Negeri 5 Blora
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)
Bangunan SMP Negeri 5 Blora masih dalam kondisi baik. Keadaan lantai
sekolah secara keseluruhan berbahan keramik berwarna putih. Sedangkan
bangunan sekolah secara keseluruhan berwarna hijau dan kuning untuk bagian
dinding, sedangkan pada bagian tiang, kusen, serta pintu berwarna coklat. Bagian
halaman depan sekolah berupa paving block dan bagian halaman tengah sekolah
berupa cor semen sehingga keadaan halaman nampak bersih dan rapi. Dari uraian
tersebut secara keseluruhan dapat diketahui bahwa keadaan sekolah SMP Negeri 5
Blora ini masih dalam keadaan baik. Keadaan lingkungan sekitar bangunan yaitu
halaman dan lapangan sekolah juga dalam keadaan baik, bersih dan cukup rindang
karena terdapat beberapa pohon yang besar tanaman yang cukup banyak.
4.1.3

Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran
Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumentasi sekolah, SMP Negeri 5

Blora berdiri di atas tanah seluas 5.124 m2 dengan luas bangunan 1.919,25 m2
yang terdiri dari 33 bangunan yang difungsikan sebagai ruang kelas, ruang kepala
sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, ruang BP/ BK, ruang Perpustakaan, ruang
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koperasi, ruang UKS, ruang pertemuan, ruang Laboratorium Bahasa, Musholla,
kamar mandi siswa, kamar mandi guru, gudang, tempat parkir, rumah penjaga.
Secara keseluruhan, keadaan fisik bangunan sekolah dengan nomor
statistik bangunan 201031609073 ini cukup baik dan tidak mengalami kerusakan
yang parah. Beberapa ruang telah direnovasi ulang, sehingga ruang kelas dan
ruangan lainnya masih dalam keadaan yang baik dan nyaman digunakan sebagai
tempat belajar.
Fasilitas penunjang kegiatan belajar-mengajar di kelas berupa meja dan
bangku siswa serta guru, papan tulis (white board) dan LCD. Sedangkan fasilitas
penunjang sekolah yaitu meja guru, almari, rak buku perpustakaaan, kursi tamu,
sumur/pompa air, komputer, dan papan data.
Secara rinci data tentang keadaan sarana dan prasarana dapat dilihat pada
tabel 1.
Tabel 1. Fasilitas SMP Negeri 5 Blora
Kondisi
Baik

(3)

Ukuran
PXL
(4)

(5)

Berat
(6)

Ringan
(7)

No

Jenis Ruang

Jumlah

(1)

(2)

Kondisi Rusak

1

R. Kelas

15

9 x 7m

9

-

6

2

R. Guru

1

7 x 8 m

-

v

-

3

R. Tata Usaha

1

7 x 8 m

-

v

-

4

R. Kepala Sekolah

1

7 x 4 m

-

v

-

5

R. Wakil Kepala Sekolah

-

-

-

-

-

6

R. Perpustakaan

1

9 x 7 m

v

-

-

7

R. Ketrampilan

-

-

-

-

-

8

R. BK

1

6 x 3 m

v

-

-

9

R. UKS

1

2 x 4 m

v

-

-

10

R. OSIS

-

-

-

-

-
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

11

R. Pramuka

-

-

-

-

-

12

R. Ibadah / Musholla

1

6 x 8 m

v

-

-

13

R. Koperasi

1

3 x 4 m

v

-

-

14

R. Ganti Pakaian Olah Raga

-

-

-

-

-

15

R. Aula / Serba Guna

-

-

-

-

-

16

R. Kantin

-

-

-

-

-

17

R. Reproduksi

-

-

-

-

-

18

R. Gudang

3

3 x 4 m

v

-

-

19

Lab. IPA

1

9 x 12 m

-

-

-

20

Lab. Bahasa

1

9 x 7 m

v

-

-

21

Lab. Komputer

1

3 x 7 m

v

-

-

22

R. Kesenian

1

9 x 7 m

v

-

-

23

Kamar Kecil Siswa

2

3 x 6 m

-

-

v

24

Kamar Kecil Guru

2

2 x 3 m

v

-

-

25

Kamar Kecil Kepala Sekolah
1 2 x 3 m
(Sumber: Dokumen Sekolah Tahun 2011)

-

v

Berdasarkan rincian tersebut, keadaan sarana dan prasarana SMP Negeri 5
Blora ini sudah cukup baik dan sudah memenuhi kebutuhan dalam proses
pembelajaran. Sarana dan prasarana sekolah sudah cukup terawat dengan baik.
4.1.4 Guru dan Tenaga Kependidikan
SMP Negeri 5 Blora mempunyai guru mata pelajaran, baik yang sudah
berstatus pegawai negeri sipil maupun yang masih guru bantu atau guru tidak
tetap (GTT). Berdasarkan data dokumen sekolah, jumlah guru SMP Negeri 5
Blora 38 guru, yang terdiri atas satu kepala sekolah, 28 guru tetap dan 9 guru tidak
tetap. Jumlah guru tersebut terbagi dalam 14 mata pelajaran. Tenaga guru yang
tingkat pendidikannya S1 sejumlah dua puluh empat guru, D3 sejumlah tiga guru,
D2 sejumlah satu guru, D1 sejumlah satu guru. Tenaga TU dan karyawan SMP
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Negeri 5 Blora berjumlah enam karyawan, terdiri atas satu kepala TU, dua staf
TU, satu petugas perpustakaan, dua pesuruh yang merangkap sebagai petugas
kebersihan. Adapun daftar nama guru serta pembagian tugas mengajar dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Daftar Nama Guru SMP Negeri 5 Blora

NO
(1)

NA M A / N I P
(2)

1

Joko Adi Kuncoro, S.Pd
NIP. 19630728 198501 1 001
Edy Susanto, S.Pd
NIP. 19580922 198110 1 001

IV a Kepala Sekolah

IPA

Kepala Sekolah

IV a Guru Pembina

Bahasa Indonesia

Wali Kelas 9 A

3

Suwardi, S.Pd.
NIP. 19610321 198510 1 001

IV a Guru Pembina

IPS

Wali Kelas 9 C

4

Sri Wulan Agustini, S.Pd
NIP. 19640818 198902 2 003

IV a Guru Pembina

Seni Budaya

5

Mohammad Kholil, S.Pd.
NIP. 19591110 198501 1 002

IV a Guru Pembina

Penjaskes

Wali Kelas 7 A
K2P ( Koordinator )

6

Asyhuri, S.Pd.
NIP. 19610715 198301 1 002

IV a Guru Pembina

Matematika

Wali Kelas 8 A

7

Endang Sri, S.Pd
IV a Guru Pembina
NIP. 19650924 198902 2 001

Seni Budaya,BK

Wali Kelas 8 B
Kepala Perpustakaan

8

Rajanto, S.Pd.
NIP. 19530507 198203 1 010

IV a Guru Pembina

Bahasa Indonesia

Ur. Kekeluargaan

9

Siti Lien Hartuti, S.Pd.
NIP. 19620428 198501 2 003

IV a Guru Pembina

Ket. Tata Boga

Wali Kelas 9 D

IV a Guru Pembina

IPA

Wali Kelas 9 B

2

10 Dra. Wahyu Winanti

GOL
(3)

JABATAN
(4)

Mata Pelajaran
(5)

KETERANGAN
(6)

Waka Kesiswaan

NIP. 19610105 198202 2 005

Kepala Lab. IPA

11 Sri Ambari, S.Pd.
NIP. 19640912 198903 2 005

IV a Guru Pembina

IPS

Waka Kurikulum

12 Eny Praptiwiningrum, S.Pd.

IV a Guru Pembina

Seni Budaya

Bendahara BOS

IV a Guru Pembina

Matematika

Asisten Kesiswaan
Pelatih Upacara

BP / BK

Ur. Humas

NIP. 19590101 198703 2 005
13 Bambang Eko Subowo, S.Pd.
NIP. 19701214 199702 1 002

14 Dra. Ida Prasetyowati
IV a Guru Pembina
NIP. 19650308 199512 2 001
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

15 Suparman
NIP. 19590807 198603 1 023

IV a Guru Pembina

Ket. Jasa

Perlengkapan Upacara

16 Drs. Adiyanto Wiji Pangarso
NIP. 19670307 199603 1 003

IV a Guru Pembina

Seni Budaya

Asisten Kurikulum
UKS. Koord. Pramuka

17 Juminem, S.Pd.

IV a Guru Pembina

PKn

Wali Kelas 7 B

18 Repita Tri Mayasari, S.Pd
NIP. 19690505 199702 2 004

IV a Guru Pembina

PKn
IPS

UKS
Waka Sarpras

19 Tri Handayani, S.Pd.
NIP. 19730408 199802 2 003

IV a Guru Pembina

IPA

Wali Keals 9 E

20 Budiono Ismanto
NIP. 19611103 199403 1 001

III d Guru Dewasa
TK I

Penjaskes
BK

Wali Kelas 9 F. Kopsis
Pelatiah Upacara
Kepala Lab. TIK

21 Mukodimah, S.Pd
NIP. 19720912 200312 2 006

III c Guru Dewasa

Matematika

Wali Kelas 8 E
KTSP

22 Dra. Jamirah
NIP. 19680803 200604 2 004

III c Guru Dewasa

IPA
BK

Wali Kelas 8 D

23 Djumardji, S.Pd.
NIP. 19690914 200701 1 008

III b Guru Madya
TK. I

Bahasa Inggris

Asisten Sarpras
Perlengkapan Upacara.

24 Asih Nurharyanti, S.Pd
NIP. 19680815 200701 2 030

III b Guru Madya
TK. I

Bahasa Indonesia

Wali Kelas 7 F
Pramuka

25 Hengky Yohanita S, S.Pd.
NIP. 19731114 200801 2 006

III b Guru Madya

Bahasa Inggris

Wali Kelas 8 F
Wali Kelas 7 D
K2P

NIP. 19630109 199103 2 002

Kopsis

26 Siti Muharnik, S.PdI
III a
NIP. 19780614 200701 2 014

Guru Madya

PAI
BK

27 Imam Shohis, S.Ag.
NIP.

-

GTT

PAI
Bahasa Jawa

28 Dra. Sri Muryati
NIP.

-

GTT

IPS
Bahasa Jawa

29 Siti Maspuah, S.Pd.
NIP.

-

GTT

IPA

30 Jumiyanti, S.Pd
NIP.

-

GTT

Bahasa Jawa

Petugas Perpustakaan
Wali Kelas 8 C

31 Nurcahyo Dewi Puspito, ST
NIP.

-

GTT

Tata Boga
TIK

Mading. Pramuka
Wali Kelas 7 E

32 Norma Nila Krisnawati, S.Pd
NIP

-

GTT

Bahasa Inggris

33 Ima Melisa Gesta, S.Pd
NIP

-

GTT

Bahasa Inggris

Mading
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(1)

(2)

(3)

34 Edlina Pramistawati, S.Kom

(4)

-

GTT

-

GTT

(5)

NIP.
35 Joko Maryono, Amd
NIP
36 Suparyanto Widodo, S.Pd
NIP.

TIK

Peng. Lab. Komputer

T. Boga

K2P

TIK

IV a Guru Pembina

IPS

Guru Madya
37 Dwi Agung Haandayani, S.Pd III b TK. I
NIP. 19670519 200801 2 007
38 Tatik Ambarwati, S.Pd

(6)

Bahasa Indonesia

III b Guru Madya

NIP 19711004 200701 2 010

TK. I

(Sumber: Dokumen Sekolah Tahun 2012)
Tabel 3. Daftar Status Guru SMP Negeri 5 Blora
No

Tingkat
Pendidikan

Status Guru

Jumlah

GT/GTY

DPK

GTT

GB

Honorer

-

-

-

-

-

-

1

S3 / S2

2

S1

24

-

9

-

-

33

3

D-4

-

-

-

-

-

-

4

D3 / Sarmud

3

-

-

-

-

3

5

D2

1

-

-

-

-

1

6

D1 / PGSLP

1

-

-

-

-

1

7

≤ SMA

-

-

-

-

-

-

-

38

Jumlah

29
9
(Sumber: Dokumen Sekolah Tahun 2012)

Tabel 4. Daftar Jumlah Guru Berdasarkan Bidangnya
No

Jumlah Guru
Seluruhnya

(1)
A

(2)

Pendidikan

Jurusan
Tidak
Sesuai Sesuai

Rata-rata
jam
mengajar

≥S1

D3

D2

D1/
PGSLP

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2

2

-

-

-

18 jam

4

3

-

-

1

18 jam

(8)

(9)

(10)

Mata Pelajaran *)
1. Pendidikan Agama
2.Pend.Kewarganegaraan
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(1)

B

C

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3. Bhs. Indonesia

5

5

-

-

-

18 jam

4. Bhs. Inggris

3

3

-

-

-

18 jam

5. Matematika

5

3

1

1

-

18 jam

6. I P A

3

3

-

-

-

18 jam

7. I P S

3

3

-

-

-

18 jam

8. Seni Budaya

3

3

-

-

-

18 jam

9. Penjas Orkes

2

1

1

-

-

10. T I K

-

-

-

-

-

Muatan Lokal :
1. Bahasa Jawa/
kertang

1

1

-

-

-

18 jam

2. Tata Boga

2

2

-

-

-

18 jam

3. Ket. Jasa / tata buku
Pengembangan Diri

2

1

-

1

-

18 jam

1. Bimbingan
Konseling

2

(2)

(8)

(9)

(10)

18 jam
-

-

24 jam
2

-

-

-

2. Ekstra Kurikuler

(Sumber: Dokumen Sekolah Tahun 2012)
Berdasarkan data tabel 4, guru terbanyak di SMP Negeri 5 Blora adalah
guru Matematika dan Bahasa Indonesia dengan masing-masing lima guru mata
pelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan dengan empat guru, Bahasa Inggris, IPA,
Seni Budaya dengan masing-masing tiga guru, Pendidikan Agama, Penjas Orkes,
Bahasa Jawa, Tata Boga, dan Bimbingan Konseling dengan masing-masing dua
guru.
Berdasarkan data dokumen sekolah, guru SMP Negeri 5 Blora kebanyakan
lulusan dari Lembaga Perguruan Tinggi Kependidikan yang ada di Jawa Tengah
dengan pengalaman mengajar yang beragam. Guru-guru yang tergolong senior
ada yang telah mengajar selama 15 tahun, bahkan ada yang mencapai 26 tahun.
Hal ini bisa dilihat dari segi pengalaman mengajar atau masa kerjanya. Sedangkan
beberapa guru yang masih muda baru mengajar selama dua hingga enam tahun.
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4.1.5 Keadaan Siswa SMP Negeri 5 Blora
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari tahun 2012, jumlah siswa di
SMP Negeri 5 Blora adalah 599 siswa, dengan rincian siswa laki-laki 314 dan
siswa perempuan 285. Kelas VII sebanyak 197 anak didik dengan rincian siswa
laki-laki 100 dan siswa perempuan 97, kelas VIII sebanyak 199 anak didik dengan
rincian siswa laki-laki 103 dan siswa perempuan 96, kelas IX sebanyak 203 anak
didik dengan rincian siswa laki-laki 111 dan siswa perempuan 92.
Latar belakang sosial ekonomi siswa SMP Negeri 5 Blora berasal dari
golongan ekonomi menengah. Sebagaian besar orang tua siswa SMP Negeri 5
Blora bekerja diluar rumah sebagai PNS, guru, pedagang, penjahit. Setiap hari
berangkat dan pulang sekolah baik siswa kelas VII, VIII, dan IX sebagian besar
menggunakan sepeda dan berjalan kaki dari rumah ke sekolah, dan dari sekolah ke
rumah. Setiap pagi waktu berangkat sebelum jam 07.00 WIB, dan siang waktu
pulang sekolah jam 13.30 WIB.
Tabel 5: Data Siswa Tahun ini ( Tahun Pelajaran 2012/2013)
No

Data Kelas

Jumlah
Rombel

Jumlah Siswa
Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Baru/Naik
Kelas

Mengulang

Mutasi
Masuk

1

Kelas VII

5

100

97

197

-

-

-

2

Kelas VIII

5

103

96

199

-

-

-

3

Kelas IX

5

111

92

203

-

-

-

Total

15

314

285

599

-

-

-

(Sumber: Dokumen Sekolah Tahun 2012)
Kemampuan akademik sekolah ini juga cukup baik. Hal ini dapat dilihat
dari beberapa prestasi yang telah diperoleh dalam beberapa perlombaan.
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Tabel 6: Prestasi yang Telah Diraih
No

Prestasi Tingkat

Tanggal
Pelaksanaan

Jenis Prestasi

Peringkat

(1)

(2)

(3)

1
2
3

Tolak Peluru Putri-HUT PUSDIKLAT MIGAS 40
Lari 800 M Putra – HUT PUSDIKLAT MIGA 40
Tolak Peluru Putri - POPDA dan Pekan Seni

II
III
I

Kabupaten Blora
Kabupaten Blora
Kabupaten Blora

4 Januari 2006
4 Januari 2006
29 Maret 2006

4

Lempar Cakram Putri – POPDA dan Pekan Seni

I

Kabupaten Blora

29 Maret 2006

5

Tenis Lapangan Putra – POPDA dan Pekan Seni

I

Kabupaten Blora

29 Maret 2006

6

Senam Artistik – POPDA dan Pekan Seni

II

Kabupaten Blora

29 Maret 2006

7

Bulu Tangkis Putra – POPDA dan Pekan Seni

III

Kabupaten Blora

29 Maret 2006

8

Seni Tari – POPDA dan Pekan seni

II

Kabupaten Blora

29 Maret 2006

9

Seni Lukis Putra – POPDA dan Pekan Seni

III

Kabupaten Blora

29 Maret 2006

10

Akting Putra – Bulan Bahasa

II

Kabupaten Blora

9-Sep-06

11

Dongeng Bahasa Jawa – Bulan Bahasa

IV

Kabupaten Blora

9-Sep-06

12

Akting Putri – Bulan Bahasa

V

Kabupaten Blora

9-Sep-06

13

Tolak Peluru Putri – POPDA dan Pekan Seni

I

Kabupaten Blora

9 Maret 2007

14

Senam Artistik- POPDA dan Pekan Seni

II

Kabupaten Blora

9 Maret 2007

15

Lempar cakram Putri-POPDA dan Pekan Seni

III

Kabupaten Blora

9 Maret 2007

16

Bulu Tangkis Putra-POPDA dan Pekan Seni

III

Kabupaten Blora

9 Maret 2007

17
18

Seni Lukis Putrii-POPDA dan Pekan Seni
Pakeliran Dalang Cilik di Solo

II

Kabupaten Blora
Propinsi Jateng

9 Maret 2007
26 Juli 2007

19

Lomba Perpustakaan Sekolah Tk. SMP

V

Kabupaten Blora

23 Agt 2007

20

Lomba Sepeda hias Tk SMP HUT Pramuka ke 46

III

Kecamatan Kota

10 Agt 2007

21

Lomba Pawai Pembangunan

III

Kabupaten Blora

18 Agt 2007

22

LombaLukis Karya Realis –HUT Proklamasi ke 62

I

Kabupaten Blora

11-Sep-07

23

Lomba Karya Tulis Ilmiah – Forum Ilmiah Guru

I

Propinsi

3 Nop 2007

24

Lomba Panahan Putri – POPDA Jateng

I

Propinsi

Nopember 2007

25

Membaca Cerpen

5

Kabupaten

3 Des 2007

26

Mendongeng

19

Kabupaten

3 Des 2007

27

Pidato Bahasa Inggris

35

Kabupaten

3 Des 2007

28

Lomba Catur – HUT Jadi Kabupaten

III

Kabupaten

8 Des2007

29

Lomba Catur – HUT Jadi Kabupaten

IV

Kabupaten

8 Des2007

30

Lomba Baca Cerpen – Bulan Bahasa

5

Kabupaten

10 Des 2007

(4)

(5)
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(1)

(2)

(3)

31

Lomba Mendongeng – Bulan Bahasa

32

Lomba Pidato Bahasa Inggris – Bulan Bahasa

33

Lomba Melukis Kaligrafi

34

Lomba Melukis Kaligrafi

35

(4)

(5)

19

Kabupaten

10 Des 2007

35

Kabupaten

10 Des 2007

Harapan I

Kabupaten

20 Maret 2008

Harapan III

Kabupaten

20 Maret 2008

Lomba Seni Lukis

I

Kabupaten

4-Apr-08

36

Lomba Seni Mocopat

I

Kabupaten

4-Apr-08

37

Lomba Bola Volly Putra

I

Kabupatan

4-Apr-08

38

Lomba Lempar Lembing

III

Kabupaten

4-Apr-08

3.9

Lomba Seni Tari

Harapan I

Kabupaten

4-Apr-08

40

Lomba Seni Tari

Harapan II

Kabupaten

4-Apr-08

41

Lomba Mocopat

Harapan II

Kabupaten

4-Apr-08

42

Lomba Panahan 30, 40, 50 m

I

Kabupaten

4-Apr-08

43

Lomba Angkat Besi Putri 40 Kg

II

Propinsi

13-Apr-08

44

Lomba Seni Lukis

I

Karesiden

7 Mei 2008

45

Lomba Seni Mocopat

I

Karisedan

7 Mei 2008

46

Lomba Seni Mocopat

II

Propinsi

25 Juni 2008

47
48

Duta Pelajar di Bali
Lomba Wawasan Wiyata Mandala

I

Jawa - Bali
Karesidenan

5 juli 2008
14 Okt 2008

49

Lomba Wawasan Wiyata Mandal

III

Propinsi

23 Okt 2008

(Sumber: Dokumen Sekolah )
Tabel 7: Nilai Ujian Nasional
RATA-RATA
NO

TAHUN
PELAJARAN

B.
INDO

MATEMATIKA

B.
INGGRIS

IPA

JUMLAH

RATA-RATA

1

2008 / 2009

6,4

4,65

4,95

-

15,63

5,21

2

2009 / 2010

7,70

6,88

5,99

-

20,57

6,86

3

2010 / 2011

7,56

6,37

5,66

-

19,59

6,53

4

2011 / 2012

6,80

5,61

4,92

5,73

23,06

5,76

(Sumber: Dokumen Sekolah Tahun 2012)
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Dari rincian tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa di sekolah ini
dalam kategori cukup banyak. Jumlah siswa yang cukup banyak ini juga
diimbangi dengan kualitas prestasi sekolah yang cukup baik yang telah diraih
selama ini dalam berbagai ajang perlombaan.
4.1.6 Keadaan Siswa VIII D SMP Negeri 5 Blora
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru seni rupa kelas VIII D SMP
Negeri 5 Blora Bapak Adiyanto Wiji Pangarso, diperoleh data kelas VIII D
berjumlah 33 siswa, yang terdiri atas 20 anak laki-laki dan 13 anak perempuan.
Hubungan antar sesama siswa kelas VIII D dengan seluruh siswa SMP Negeri 5
Blora terjalin baik dan akrab. Hal ini karena banyaknya wadah kegiatan yang
dapat menyatukan seperti kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan tersebut para
siswa tidak hanya mengenal teman-teman satu kelas saja, tetapi dari kelas lain dan
kakak atau adik kelasnya. Hubungan antara siswa kelas VIII D dengan seluruh
guru SMP Negeri 5 Blora terjalin akrab dan harmonis, serta tidak hanya terjalin di
dalam kelas, tetapi juga diluar kelas.
Dari hasil wawancara dengan guru BK/ BP SMP Negeri 5 Blora Ibu Ida
Prasetyowati, diperoleh informasi tentang karakteristik kedisiplinan kelas VIII D
terutama masalah-masalah

yang dihadapi disekolah hanya pelanggaran-

pelanggaran ringan, seperti; terlambat sekolah, seragam kurang rapi, dan tidak
membawa perlengkapan upacara. Akan tetapi, ada beberapa siswa yang sering
melakukan pelanggaran berat seperti tidak masuk sekolah selama lebih dari tiga
hari, dikarenakan latar belakang orang tua siswa tersebut adalah dari keluarga
yang bermasalah. Penyelesaian pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan cara
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siswa mengisi buku sekor sesuai dengan tata tertib yang dilanggar, atau tindak
lanjut dari sanksi oleh guru BK dengan diberi pengarahan agar tidak mengulangi
lagi.
4.1.7 Pembelajaran Seni Rupa di SMP Negeri 5 Blora
Pembelajaran seni rupa di SMP Negeri 5 Blora yang diberikan pada setiap
jenjang kelas belum sepenuhnya sesuai dengan KTSP. Materi pada pelajaran seni
rupa yang disampaikan masih belum sempurna dan sering kali guru hanya
memberikan tugas praktik dan mengabaikan kegiatan pembelajaran yang berupa
teori. Pelajaran seni rupa untuk kelas VII, VIII, dan IX setiap minggunya
mendapatkan waktu dua jam pelajaran atau 2 x 40 menit. Pengajar seni rupa di
SMP Negeri 5 Blora adalah Bapak Adiyanto Wiji Pangarso.
Pelajaran seni rupa merupakan mata pelajaran yang memerlukan waktu
yang lama, karena terdiri dari pembelajaran apresiasi 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 di
sekolah. Akan tetapi, siswa melanjutkan pekerjaan praktik di rumah masingmasing karena waktu praktik yang tersedia tidak cukup.
Pembelajaran seni rupa dilakukan di dalam ruang kelas dan ketika guru
menyampaikan materi, guru bisa memanfaatkan fasilitas sekolah berupa papan
tulis, dan ketika ada kegiatan praktik guru bisa memanfaatkan lingkungan
sekolah. Pembelajaran seni rupa tidak hanya sebatas menggambar saja, melainkan
ada juga keterampilan seperti membuat batik tulis. Hal ini sesuai dengan
penuturan dari Bapak Joko Adi Kuncoro selaku kepala SMP Negeri 5 Blora dari
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hasil wawancara pada tanggal 4 Desember 2012. Bahwa kepala sekolah
memberikan kebebasan pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran
di sekolah dan menganjurkan untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh
sekolah. Pada perkembangnya pembelajaran seni rupa di SMP Negeri 5 Blora
tidak hanya menggambar, melaikan keterampilan juga diberikan. Pada tahun ini
seluruh siswa juga membuat batik tulis yang dijadikan seragam dan dipakai pada
hari jumat dan sabtu. Batik yang dibuat siswa bermotif dasar kawung dan
berwarna hijau. Pembuatan batik ini merupakan pengembangan dari pembelajaran
seni rupa yang di bimbing oleh guru seni rupa yaitu Bapak Adiyanto Wiji
Pangarso”.

Gambar 8: Kegiatan Membatik SMP Negeri 5 Blora
(Sumber: Foto hasil rekaman Peneliti)
Pada intinya kegiatan pembelajaran seni rupa tidak harus selalu berada di
dalam ruang kelas, akan tetapi dapat dilangsungkan di luar kelas. Diharapkan
siswa akan merasa nyaman dengan suasana pembelajaran yang baru dan tujuan
pembelajaran dapat tercapai dengan baik.
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Pembelajaran seni rupa di SMP Negeri 5 Blora dilaksanakan melalui tiga
tahapan, yakni kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan
evaluasi. Dalam pelaksanaannya guru menyiapkan segala sesuatunya dengan
matang, sehingga materi yang diberikan pada siswa dapat diterima dengan baik.
Kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan evaluasi yang terjadi di
SMP Negeri 5 Blora 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, sedangakan RPP dibuat oleh guru sebelum proses
pembelajaran berlangsung, 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 5 Blora
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 pembelajarannya 80
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menit yang terbagi oleh tiga kegiatan tersebut. Kegiatan awal berupa pembukaan
dilakukan sekitar 10 menit dengan beberapa kegiatan di antaranya guru
mengucapkan salam, guru mengkondisikan kelas, guru memimpin doa, dan guru
membuat apersepsi sebelum penyampaian materi. Guru melakukan penyampaian
materi berupa teori dan praktik dengan durasi waktu 60 menit dengan 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 dengan murid menyimpulkan materi pembelajaran yang baru saja
dilakukan, guru memberikan sedikit pertanyaan secara langsung kepada siswa
terkait materi yang telah disampaikan, guru memberikan tugas terstruktur, 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
beberapa metode di antaranya, metode ceramah, metode demonstrasi dan metode
penugasan. Sedangkan pada saat praktik berkarya, guru lebih menekankan pada
metode demonstrasi, akan tetapi kurang dilakukan dengan maksimal dan sering
dilakukan hanya dengan menggunakan bahasa lisan dan peragaan. Hal ini sesuai
dengan penuturan dari Bapak Adiyanto Wiji Pangarso selaku guru seni rupa pada
wawancara tanggal 5 Desember 2012, dalam pembelajaran seni rupa dilakukan di
ruang kelas dan jarang memanfaatkan kondisi di luar kelas, karena siswa sulit
dikondisikan dengan jumlah siswa yang berjumlah 33 siswa.
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Dari data wawancara di atas dapat diambil simpulan, bahwa guru seni rupa
di SMP Negeri 5 Blora dalam pelaksanaan pembelajaran seni rupa dilakukan di
dalam ruang kelas dan jarang dilakukan di luar kelas.
(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, perlu diadakannya remidi atau ujian ulang. Biasanya siswa
yang perlu diremidi adalah siswa yang nilainya belum mencapai nilai Kriteria
ketuntasan minimal (KKM).
Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah sebuah kriteria yang disepakati
oleh tim MGMP SMP Negeri 5 Blora tentang standar nilai minimal yang harus
dicapai siswa untuk tiap mata pelajaran. KKM antara mata pelajaran yang satu
dengan mata pelajaran 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 mendapatkan nilai kurang dari
70, maka siswa tersebut wajib mengikuti ulangan remidi.
Pembelajaran seni rupa di Kelas VIII D SMP Negeri 5 Blora dilakukan
secara klasikal seperti halnya pelajaran seni rupa di sekolah sederajat lainnya.
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Pembelajaran seni rupa dilaksanakan sebanyak 2 x 40 menit dalam satu minggu.
Pengajar seni rupa di SMP Negeri 5 Blora adalah Bapak Adiyanto Wiji Pangarso.
Pelajaran seni rupa diberikan pada hari selasa terjadwal pukul 07.00 WIB sampai
dengan 08.20 WIB. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dulu guru telah
menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP dan media yang diperlukan.
Guru memulai pembelajaran dengan memberi salam, menyapa, dan bercerita
tentang apa yang akan dipelajari. Kegiatan awal yang dilakukan guru tidak
berlangsung lama, setelah menyapa dan sedikit bercerita langsung berceramah
tentang materi pelajaran.
Dalam kegiatan inti/penyampaian materi ajar, guru menggunakan metode
ceramah, dan demonstrasi dari pada metode lain. Dalam menyampaikan
materinya, guru menggunakan media/alat bantu pembelajaran berupa LCD,
gambar, dan media lain yang dapat menunjang pembelajaran. Guru lebih banyak
menggunakan media papan tulis, mengingat LCD di sekolah yang masih terbatas
dan tidak dalam setiap kelas ada. Saat guru menyampaikan materi, siswa-siswa
mencatat materi yang sedang disampaikan. Sumber belajar yang digunakan guru
berasal dari buku teks seni rupa dan sumber informasi lain yang diperoleh baik itu
dari internet.
Setelah berceramah tentang materi yang bersifat teoretis, guru
menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang akan dilakukan pada pertemuan
berikutnya. Kegiatan berikutnya biasanya berupa kegiatan praktik seperti
menggambar dan membuat kerajinan seni rupa. Dalam kegiatan penutup, guru
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mengakhiri

pembelajaran

dengan

memberi

salam

dan

mengumumkan

tugas/kegiatan minggu depan.
4.1.8 Pembelajaran Seni Lukis di SMP Negeri 5 Blora
Seni lukis merupakan salah satu materi pembelajaran seni rupa di kelas
VIII SMP Negeri 5 Blora. Materi tersebut didukung dengan mengacu pada standar
kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang tertera pada silabus mata
pelajaran seni rupa jenjang sekolah menengah pertama kelas VIII semester
pertama, yaitu standar kompetensi (SK) mengekspresikan diri melalui karya seni
rupa dengan kompetensi dasar (KD) mengekspresikan diri melalui karya seni
lukis/gambar.
Media yang digunakan dalam pembelajaran seni lukis di SMP Negeri 5
Blora adalah cat air. Alasan mengapa guru menggunakan media cat air, dan
bukan media yang lain seperti cat poster, cat akrilik, dan cat minyak karena
pertimbangan media yang sulit didapatkan di Blora dan waktu pembelajaran yang
kurang, sehingga guru menggunakan media cat air yang mudah didapatkan dan
harga juga terjangkau bagi siswa.
Berikut penjelasan guru seni rupa, Bapak Adiyanto Wiji Pangarso,
berdasarkan wawancara pada tanggal 5 Desember 2012. Dalam pembelajaran seni
lukis, untuk kelas VIII menggunakan media cat air, untuk kelas VII menggunakan
pastel atau crayon dan kelas IX menggunakan mix media. Dalam pembelajaran
seni lukis untuk kelas VIII menggunakan cat air, selain mudah didapatkan dan
harganya terjangkau, dalam penggunaannya juga mudah diaplikasikan bagi siswa.
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Dalam pembelajaran melukis hanya memerlukan media cat air, kertas, air, kuas
dan palet. Apabila diterapkan menggunakan media cat akrilik maupun poster, para
siswa akan mengalami kesulitan dalam penggunaannya dan susah di dapatkan di
toko alat tulis di Blora.

Gambar 9: Wawancara dengan Guru Seni Budaya SMP Negeri 5 Blora
(Sumber: Foto hasil rekaman Peneliti)
Dalam proses pembelajaran berkarya seni lukis yang ada di SMP Negeri 5
Blora ini, media yang sering digunakan guru dalam pembelajaran seni lukis
adalah media cat air. Media spidol warna digunakan sebagai media pendukung
yang digunakan untuk waktu tertentu saat berkarya lukis cat air.

4.2

Pembelajaran Seni Lukis Kolase dengan Memanfaatkan
Kain Perca bagi Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 5 Blora
Berdasarkan hasil pengamatan dengan mengacu pada potensi yang

dimiliki lingkungan daerah sekitar lokasi penelitian, yakni berupa barang limbah
kain perca, serta hasil pengamatan peneliti berupa data wawancara terhadap guru
seni rupa terhadap kondisi awal pembelajaran seni rupa dengan materi seni lukis
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cat air pada kelas VIII D di SMP Negeri 5 Blora. Peneliti memberikan masukan
mengenai pembelajaran yang akan diberikan pada siswa kelas VIII D SMP Negeri
5 Blora adalah berupa materi dari pembelajaran seni lukis cat air, yakni dengan
memanfaatkan barang limbah kain perca sebagai media berkarya lukis dengan
teknik kolase dan telah disepakati oleh guru.

4.2.1 Perencanaan Pembelajaran
Dalam hal ini, alat dan bahan berkarya yang digunakan adalah kertas
gambar ukuran A3, lem kayu, lem kertas, dan kain perca.

Gambar 10: Kertas Gambar
Gambar 11: Kain perca
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti) (Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)

Gambar 12: Lem Kertas
Gambar 13: Lem Kayu
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti) (Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)
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Gambar 14: Gunting
Gambar 15: Pensil dan penghapus
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti) (Sumber: foto hasil rekaman peneliti)

Gambar 16: Cat Air
Gambar 17: Palet dan Kuas
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)
Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah papan
tulis dan contoh karya kolase yang dibuat oleh guru. Sumber belajar yang
digunakan adalah buku paket seni budaya/seni rupa dan modul berkarya kolase
yang diambil dari internet. Selain itu guru juga menentukan prosedur
pembelajaran kolase dengan memanfaatkan limbah kain perca. Dalam
pembelajaran ini, guru mengajar dikelas dan peneliti mengamati aktivitas guru
dan siswa selama pembelajaran berlangsung.
Dalam upaya pemanfaatan kain perca sebagai media berkarya seni lukis
dengan teknik kolase ini, guru telah membuat rancangan pelaksanaan
pembelajaran yang dilaksanakan pada pembelajaran.
SKKD yang digunakan dalam penelitian ini yakni SKKD yang terdapat
pada silabus kelas VIII semester satu. Standar kompetensi yang digunakan adalah
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SK no 2. mengekspresikan diri melalui karya seni rupa, dan kompetensi dasar no.
2.3 mengekspresikan diri melalui karya seni lukis. Dalam hal ini pembelajaran
yang dimaksud adalah pemanfaatan kain perca sebagai media berkarya seni lukis
dengan teknik kolase.
Indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah siswa mampu
memahami dan berkarya seni lukis dengan teknik kolase dan memanfaatkan
barang limbah kain perca sebagai bahan berkarya. Siswa diharapkan mampu
berkarya lukis dengan alat dan bahan yang digunakan dalam berkarya lukis
dengan teknik kolase. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu menggunakan
limbah kain perca sebagai bahan berkarya lukis dengan teknik kolase.
Materi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
pengembangan dari pembelajaran seni lukis cat air yang dipadukan teknik kolase
dengan memanfaatkan barang limbah kain perca sebagai bahan berkarya seni
lukis.
Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pembelajaran, yakni (1)
metode ceramah/penjelasan, (2) metode demonstrasi, dan (3) metode penugasan.
Metode ceramah/penjelasan digunakan untuk memaparkan materi pembelajaran
yang berbentuk teori diantaranya pengetahuan secara umum mengenai seni lukis
dengan teknik kolase, dan pengetahuan mengenai kolase dari barang limbah.
Metode demonstrasi digunakan untuk menyampaikan materi yang berupa praktik
berkarya, yakni demonstrasi berkarya lukis dengan teknik kolase dengan
memanfaatkan barang limbah kain perca. Sedangkan metode penugasan
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digunakan untuk mengetahui potensi siswa dalam berkarya lukis dengan teknik
kolase dari barang limbah yang berupa tugas praktik.
Penilaian yang digunakan adalah tes unjuk kerja berkarya seni lukis
dengan teknik kolase dari limbah kain perca dengan tema “Pemandangan Alam”.
Penilaian ini berdasarkan beberapa aspek diantaranya (1) aspek perencanaan,
yakni persiapan dan pengembangan gagasan/ide, (2) aspek pembuatan produk,
yakni penggunaan bahan dan alat, penguasaan teknik, pemanfaatan waktu, dan
kesungguhan, dan (3) aspek kualitas produk, yakni penampilan fisik (kerapian,
kebersihan).
4.2.2 PelaksanaanPembelajaran
Proses kegiatan belajar mengajar dilakukan selama tiga kali pertemuan
yakni pada hari selasa tanggal 4, 11, dan 18 Desember 2012 . Setiap pertemuan
dengan alokasi waktu, yakni dimulai pukul 07.00 sampai pukul 08.40 WIB atau
dengan kata lain selama dua jam pelajaran. Berikut adalah hasil pengamatan
terhadap aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran kolase berlangsung.
Pada pertemuan pertama berdasarkan pengamatan, setelah bel tanda
mengajar berbunyi guru langsung menuju ke ruang kelas VIII D. 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 dan memulai pelajaran dengan
berdoa.
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Pada kegiatan awal pelajaran, guru

mengawalinya dengan mengucap

salam, dan presensi siswa. Setelah semua selesai guru mengawali pelajaran
dengan melakukan apersepsi selama kurang lebih 5 menit.

Gambar 18: Aktivitas guru saat kegiatan awal pelajaran
(Sumber: Foto hasil rekaman Peneliti)
Kegiatan pendahuluan dilakukan oleh Bapak Adiyanto Wiji Pangarso
selaku guru seni rupa dengan cara memberikan pertanyaan kepada siswa
mengenai pengertian kolase untuk menarik perhatian siswa dengan berkata “Siapa
di antara kalian yang tahu tentang pengertian kolase?”. Beberapa siswa menjawab
pertanyaan dari Bapak Adiyanto Wiji Pangarso dengan singkat mengenai
pengertian kolase.
Berdasarkan pertanyaan yang dikemukakan oleh Bapak Adiyanto Wiji
Pangarso kepada semua siswa kelas VIII D, diketahui bahwa dalam kegiatan
pendahuluan, guru berusaha menarik perhatian siswa dan membuat siswa menjadi
antusias dalam pembelajaran kolase. Bapak Adiyanto Wiji Pangarso juga
memberikan dorongan dan motivasi bahwa siswa dapat membuat kolase dapat
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dilakukan dengan mudah. Guru juga memberikan demosntrasi mengenai
langkah_langkah membuat kolase. Hal ini ditujukan agar siswa dapat termotivasi
dan mengerti benar apa yang dimaksudkan kolase oleh guru.

Gambar 19: Aktivitas guru saat kegiatan awal pelajaran
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)
Setelah melalui kegiatan awal pembelajaran, Bapak Adiyanto Wiji
Pangarso melanjutkan pembelajaran dengan menyampaikan pokok bahasan atau
masuk pada materi inti pertemuan pertama. Pada kegiatan inti pelajaran, guru
mengawalinya

dengan

menginformasikan

tujuan

pembelajaran

dan

mengintruksikan kepada semua siswa untuk memperhatikan pelajaran dan
mencatat hal-hal yang dianggap penting. Materi dasar yang diberikan meliputi;
pengenalan pengertian kolase, teknik kolase, langkah-langkah membuat kolase,
dan perlengkapan berkarya lukis dengan teknik kolase dari kain perca. Kemudian
guru menjelaskan kepada siswa mengenai karya lukis dengan teknik kolase yang
merupakan salah satu karya seni rupa dua dimensi seperti halnya dengan lukisan.
Dalam membuat lukisan tidak hanya menggunakan cat air, melainkan dapat
diaplikasikan dengan teknik kolase.
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Gambar 20: Aktivitas guru saat penjelasan materi
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)
Dalam menjelaskan materi pelajaran, suara guru bisa tertangkap
cukup jelas sampai kebelakang, sehingga semua siswa dapat mendengarnya.
Ketika guru memberikan pertanyaan kepada salah satu siswa, yakni pertanyaan
mengenai pengertian kolase hanya ada salah satu siswa yang merespon pertanyaan
dan menjawabnya dengan benar. Adapun hal lain saat guru meminta salah satu
siswa untuk menanggapi pertanyaan, tidak ada satu pun siswa yang menanggapi
sehingga suasana kelas menjadi pasif dan terkesan dikuasai oleh guru. Penjelasan
materi dilakukan guru dengan menuliskan semua sub materi di papan tulis,
kemudian menjelaskannya satu per satu. Kemudian guru melanjutkan kegiatan inti
dengan melakukan kegiatan demonstrasi berkarya kolase (pengembangan seni
lukis cat air yang dipadukan teknik kolase dengan memanfaatkan barang limbah
kain perca sebagai bahan berkarya seni lukis).
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Gambar 21: Aktivitas Guru saat Penjelasan Materi
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)
Saat penjelasan materi, guru juga memberikan instruksi kepada seluruh
siswa untuk memperhatikan contoh yang diberikan guru pada papan tulis.
Terlebih dahulu Guru mengawali demonstrasi dengan menentukan tema. Tema
yang ditentukan guru adalah “Pemandangan Alam”. Setelah tema ditentukan, guru
segera membuat sket pemandangan alam secara garis besar. Guru mencontohkan
sket pemandangan alam dengan menggambarkannya pada papan tulis.

Gambar 22: Demonstrasi Guru dalam Membuat sket
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)

72

Berdasarkan data visual di atas, tampak bahwa Bapak Adiyanto Wiji
Pangarso sedang memberikan demonstrasi sket pemandangan alam dan
memberikan

beberapa

pengertian

dan

masukan

dalam

membuat

sket

pemandangan alam tersebut. Berdasarkan data visual di atas, tampak siswa
memperhatikan betul apa yang dijelaskan dan dicontohkan oleh guru. Siswa
mengamati, sehingga siswa mempunyai pandangan mengenai apa yang akan di
gambarkan.
Dalam kegiatan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam berkarya
kolase, guru mempraktikan satu per satu bagaimana tahapan dalam berkarya
kolase dengan menggunakan limbah kain perca, yakni dari tahap pemilihan tema,
pembuatan sket, pemilihan bahan, pemolaan bahan dan penempelan bahan.

Gambar 23: Demonstrasi Guru saat Memilih Kain perca
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)
Setelah semua materi dijelaskan, guru menunjukkan teknik memotong
kain perca sesuai dengan objek yang digambar, serta menunjukkan cara menempel
kain perca tersebut di depan kelas. Guru juga memberikan referensi dan masukan
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tentang bagaimana teknik memadukan kain perca dan komposisi dan pemolaan
dalam menempelkan kain perca pada objek yang telah di buat sket sebelumnnya.
Guru juga berjalan ke tengah kelas dalam mendemonstrasikan teknik dalam
membuat kolase.

Gambar 24: Kegiatan Guru Memberi Contoh Memotong Kain Perca
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)
Pada kegiatan selanjutnya guru memberikan beberapa pertanyaan kepada
siswa mengenai teknik dalam membuat kolase. Hal ini ditujukan guru kepada
siswa agar guru mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap berkarya
lukis dengan teknik kolase menggunakan kain perca tersebut. Guru juga
menjelaskan mengenai pemilihan kain perca berdasarkan warna dan tekstur sesuai
dengan objek yang digambarkan. Misalnya dalam sket tumbuhan, dapat
menggunakan kain perca berwarna hijau. Begitupula dengan objek bebatuan dapat
menggunakan kain perca berwarna coklat maupun hitam.
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Gambar 25: Kegiatan Guru Memberi Contoh Menempel Kain Perca
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)
Pada kegiatan akhir pelajaran guru menjelaskan simpulan materi kepada
siswa, kemudian memberikan pertanyaan lagi kepada siswa mengenai materi yang
belum dimengerti dan belum jelas mengenai keseluruhan materi yang telah
dijelaskan. Setelah simpulan disampaikan, guru memberikan tugas kepada siswa
untuk membawa perlengkapan dalam berkarya lukis dengan teknik kolase berupa
kain perca berbagai warna, gunting, lem kertas maupun lem kayu, cat air, palet,
dan kuas cat air pada pertemuan selanjutnya.
Pada pertemuan kedua setelah bel tanda mengajar berbunyi guru segera
menuju ruang kelas VIII D. Guru senantiasa melakukan pengkondisian kelas
dengan cara mengatur siswa untuk duduk dengan rapi. Setelah pengkondisian
kelas selesai, guru melanjutkan dengan presensi, sehingga dapat diketahui siswa
yang masuk dan tidak masuk sekolah.
Pada kegiatan awal pelajaran pada pertemuan kedua ini, guru
mengawalinya dengan memberitahukan hal-hal yang harus diperhatikan dalam
berkarya lukis dengan teknik kolase. Kegiatan selanjutnya guru mengintruksikan
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kepada seluruh siswa untuk menyiapkan perlengkapan dalam berkarya kolase dan
mengingatkan tema yang akan dibuat, yaitu tema ‘Pemandangan Alam’. Setelah
itu guru memberikan pertanyaan lagi mengenai materi atau teknik dalam
pembuatan kolase.
Dapat diketahui bahwa kegiatan awal yang dilakukan oleh guru pada
pertemuan kedua adalah memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk
menanyakan materi minggu lalu. Adapun ketika guru mempersilahkan siswa
untuk bertanya tidak ada siswa pun yang bertanya, sehingga guru merasa semua
siswa kelas VIII D sudah cukup siap untuk membuat karya lukis dengan teknik
kolase menggunakan kain perca.
Pada kegiatan inti pelajaran guru mengawalinya dengan menunjukkan
beberapa contoh karya kolase yang sebelumnya telah ditunjukkan pada pertemuan
sebelumnya, sehingga diharapkan dapat dijadikan inspirasi untuk siswa dalam
berkarya lukis dengan teknik kolase dan siswa dapat mempunyai gambaran
mengenai apa yang akan dikerjakan. Sebelum guru mengintruksikan siswa untuk
memulai berkarya lukis, terlebih dahulu Bapak Adiyanto Wiji Pangarso
membagikan kertas gambar ukuran A3 kepada siswa.
Selama kegiatan inti berlangsung guru senantiasa memberikan pengarahan
dan bimbingan kepada semua siswa dan menerima pertanyaan bagi siswa yang
belum jelas dalam berkarya lukis dengan teknik kolase. Guru juga senantiasa
memberikan penguatan bagi siswa yang terlihat aktif dan antusias dalam berkarya
lukis dengan teknik kolase, sehingga diharapkan siswa yang lain dapat termotivasi
untuk ikut aktif dalam mengikuti pelajaran. Ada beberapa siswa yang lupa tidak
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membawa beberapa perlengkapan yang telah di instruksikan oleh guru, misalnya
tidak membawa gunting maupun lem. Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu
siswa bernama Mei Suci “Pak...saya lupa membawa gunting, dan saya hanya
membawa kain perca”.

Gambar 26: Kegiatan siswa membuat sket
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)
Pada kegiatan inti ini dimulai dengan siswa membuat sket sesuai dengan
tema yang guru berikan yaitu ‘Pemandangan Alam’. Pada kegiatan praktik ini
nampak beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam membuat sket, hal ini
dapat diketahui dari aktivitas siswa berupa mencorat-coret kertas dengan pensil,
diam sejenak di bangku, dan menengok ke kanan dan kekiri untuk melihat karya
siswa lain, serta masih terdapat di antara siswa yang bergurau sendiri, sehingga
suasana kelas sedikit terganggu, walaupun demikian siswa nampak masih dapat
mengikuti pelajaran dengan baik.
Dalam pembuatan sket ini, guru juga senantiasa memberikan pengarahan
dan bimbingan kepada siswa, hal ini ditujukan siswa tidak mengalami kesulitan
dalam langkah awal pembuatan karya lukis dengan teknik kolase tersebut.
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Setelah sket sudah terselesaikan semua, langkah kedua adalah memilih kain perca
yang akan ditempelkan sesuai dengan sket yang telah dibuat oleh siswa. Siswa
memilih kain perca disesuaikan dengan warna dan objek yang telah digambarkan
pada kertas tersebut.

Gambar 27: Kegiatan siswa membuat sket
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)

Gambar 28: Kegiatan siswa menempelkan kain perca
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)
Setelah pemilihan kain perca, kemudian siswa melanjutkan dengan
memotong-motong kain perca yang akan ditempelkan pada objek. Siswa
menyusunnya kemudian menempelkannya sesuai dengan penggambaran objek
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yang dibuat siswa. Dalam hal ini beberapa siswa mengalami kebingungan karena
pemilihan warna kain perca untuk membuat gradasi pada objek. Siswa juga
melakukan tukar-menukar kain dengan siswa lainnya agar mendapatkan warna
pada kain perca lebih banyak.

Gambar 29: Kegiatan siswa menempelkan kain perca
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)

Gambar 30: Kegiatan siswa memotong dan menempel kain perca
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)
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Gambar 31: Kegiatan siswa saat membuat karya lukis dengan teknik kolase
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)
Pada kegiatan ini ada siswa yang dalam proses pengerjaan karya lukis
dengan teknik kolase dapat terselesaikan dengan cepat dan ada pula yang dalam
proses pengerjaan ini lamban. Bagi siswa yang sudah selesai menempel, siswa
melanjutkan dengan mewarnai dengan cat air sebagai aplikasi dalam melukis kali
ini yang dipadukan dengan kolase yang terbuat dari limbah kain perca.
Pada kegiatan akhir guru mengintruksikan kepada semua siswa untuk
mengakhiri kegiatan berkarya lukis dengan teknik kolase dan melanjutkan
kegiatan berkarya dirumah. Pada pertemuan kedua hanya dilaksanakan satu jam,
dikarenakan para siswa mengikuti kirab hari jadi kota Blora. Sebelum kegiatan
berakhir guru mengecek hasil karya siswa, sehingga guru dapat mengetahui sejauh
mana karya kolase siswa. Setelah guru mengecek, guru memerintahkan semua
siswa untuk membereskan semua perlengkapan yang telah dipakai, kemudian
membersihkan kelas bersama-sama. Setelah semua selesai dikerjakan, guru
memerintahkan semua siswa untuk duduk dengan tenang dan mengumumkan

80

bahwa agar semua siswa membawa hasil karya yang telah dilanjutkan dirumah
dan membawa lagi perlengkapan berkarya pada pertemuan selanjutnya.

Gambar 32: Kegiatan siswa saat membuat karya seni lukis dengan teknik kolase
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)
Pada kegiatan awal pembelajaran ketiga, guru mengawali pertemuan
dengan menginstruksikan siswa untuk mengeluarkan semua tugas yang telah di
tugaskan

pada

pertemuan

sebelumnya.

Ketika

guru

menginstruksikan

mengeluarkan semua tugas, beberapa siswa menjadi gaduh karena sibuk
mengeluarkan tugas dan beberapa perlengkapan yang ditugaskan. Beberapa siswa
tidak membawa perlengkapan, seperti tidak membawa gunting maupun lem
dengan alasan lupa.
Pada kegiatan awal ini guru segera mengecek tugas para siswa. Kemudian
guru segera menginstruksikan untuk melanjutkan membuat karya lukis dengan
teknik kolase. Beberapa siswa ada yang sudah selesai, dan tinggal proses finishing
saja. Ada juga siswa yang mengerjakan karya lukisnya baru selesai setengahnya
saja, kemudian mau melanjutkan mengerjakan di sekolah. Pada kegiatan ini
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beberapa siswa ada yang langsung mengerjakan tugas dengan segera melumurkan
cat air, adapula yang masih menyiapkan beberapa perlengkapan berkaryanya.
Selama kegiatan inti pelajaran berlangsung guru senantiasa bekeliling
untuk mengamati kegiatan setiap siswa dan memberikan pengarahan terhadap
siswa yang mengalami kesulitan dengan berkata “Ingat! dalam berkarya lukis
dengan teknik kolase perhatikan pemilihan bahan, teknik, dan kerapihan hasil
karya kalian”. Selain itu guru juga senantiasa menegur setiap siswa yang tidak
mengerjakan tugas serta membuka pertanyaan bagi setiap siswa yang mengalami
kesulitan. Berikut adalah dokumentasi foto saat guru membimbing siswa.

Gambar 33: Guru membimbing siswa
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)
Nampak beberapa siswa yang berusaha bekerjasama dalam mengerjakan
tugas membuat karya lukis dengan teknik kolase sambil bergurau dan bercanda
sendiri. Selain itu terdapat juga siswa yang meminjam perlengkapan dari siswa
lain sehingga suasana kelas menjadi cukup ramai. Ada pula siswa yang berdiri
dan berjalan-jalan di kelas untuk meminjam perlengkapan dari teman.

82

Gambar 34: Aktivitas siswa laki-laki saat kegiatan inti pelajaran
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)

Gambar 35: Kegiatan Inti Pembelajaran
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)
Guru juga selalu memberi masukan kepada siswa mengenai karya yang
telah di buat. Guru senantiasa berjalan berkeliling kelas guna mengecek karya
siswa dan selalu menanyakan kesulitan yang dihadapi siswa dalam membuat
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karya lukis dengan teknik kolase. Hal ini di tujukan oleh guru supaya siswa tidak
mengalami kesulitan dalam berkarya.

Gambar 36: Guru membimbing siswa
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)
Pada kegiatan akhir pembelajaran nampak seluruh siswa merapikan semua
karya yang telah dibuat. Kemudian guru menginstruksikan siswa agar merapikan
semua pekerjaan dan duduk dengan rapi. Setelah siswa dapat dikondisikan, guru
mengambil salah satu karya dari siswa untuk di evaluasi bersama-sama dengan
siswa di depan kelas. Hal ini di tujukan agar siswa lebih mengetahui kekurangankekurangan dalam berkarya lukis dengan teknik kolase.
4.2.3 Evaluasi Pembelajaran
Guru mengevaluasi salah satu karya dari siswa, kemudian guru
memberikan arahan mengenai kekurangan-kekurangan dan kelebihan pada karya.
Guru juga mendemonstrasikan teknik menggunakan cat air lagi pada karya yang
dievaluasi karena hasil cat airnya kurang sempurna. Kemudian guru menanyakan
kembali kendala kendala yang dialami siswa dalam berkarya lukis dengan teknik
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kolase, dan salah satu siswa menjawab bahwa dalam pengerjaannya lama. Setelah
selesai

mengevaluasi

karya

siswa,

guru

menginstruksikan

siswa

agar

mengumpulkan semua karya di meja kemudian merapikan dan membersihkan
kelas dari sisa-sisa kain perca yang jatuh pada lantai.

Gambar 37: Guru membimbing siswa
(Sumber: Foto hasil rekaman peneliti)

Gambar 38: Siswa saat mendengarkan penjelasan guru
(Sumber: Hasil rekaman peneliti)
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Gambar 39: Kondisi kelas saat akhir pelajaran
(Sumber: Hasil rekaman peneliti)
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dari pertemuan pertama, kedua,dan
ketiga terhadap aktivitas guru selama pembelajaran 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 kegiatan awal pembelajaran, selama
kurang lebih delapan menit dengan cara mengatur siswa untuk duduk dengan
tenang dan rapi. Selanjutnya mengucap 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.
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, guru
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terlebih dahulu menginformasikan tujuan pembelajaran, selanjutnya memberikan
apersepsi mengenai materi kolase dengan menggunakan metode tanya jawab,
kemudian setelah apersepsi selesai guru memberikan penjelasan materi lebih
lanjut.
Selama proses berkarya lukis dengan teknik kolase, guru senantiasa
memberikan arahan dan bimbingan pada siswa yang mengalami kesulitan,
sehingga siswa mendapatkan kemudahan dalam berkarya lukis dengan teknik
kolase menggunakan barang limbah kain perca. Akan tetapi pada kegiatan inti
guru diketahui kurang mampu dalam mengatur jeda antar kalimat saat
menjelaskan materi dan langkah-langkah dalam berkarya lukis dengan teknik
kolase, sehingga siswa merasa bingung dan kurang memahami isi materi yang
disampaikan. Selain itu guru juga diketahui kurang mampu memperhatikan
kemampuan awal siswa, hal ini dibuktikan hanya ada salah satu siswa yang berani
menjawab pertanyaan kecuali ditunjuk oleh guru. Adapun hal lainnya yakni tidak
ada salah satu siswa yang berani mengajukan pertanyaan kepada guru, sehingga
siswa terkesan pasif dan pembelajaran dikuasai oleh guru.
Sedangkan untuk pengamatan yang dilakukan terhadap siswa dari
pertemuan pertama, kedua, dan ketiga adalah berupa aktivitas siswa pada saat
pembelajaran berlangsung sampai dengan berakhirnya waktu pembelajaran.
Setelah dilakukan penjelasan mengenai berkarya lukis dengan teknik kolase dari
barang limbah kain perca, siswa terlihat ada antuasias dengan penggunaan teknik
kolase ini, dengan kata lain respon siswa baik. Beberapa siswa juga ada yang
mengalami kebinggungan dengan teknik kolase ini. Hal ini dapat dilihat dari

87

beberapa siswa yang sibuk dengan pensil (mencorat-coret dikertas), bergurau dan
bercanda sendiri. Pada saat guru mempersilahkan bertanya, tidak ada siswa yang
bertanya.
Setelah ditunjukkan karya yang sudah jadi, siswa mulai ada ketertarikan
untuk memperhatikan guru dalam menjelaskan materi. Akan tetapi setelah siswa
diminta untuk membuat karya lukis dengan teknik kolase dari limbah kain perca
dengan tema “Pemandangan Alam”, banyak siswa yang terlihat bingung, raguragu untuk menentukan kolase yang akan dibuat. Hal ini dapat dilihat dari adanya
siswa yang mencoba mencorat-coret kertas yang tidak dipakai dan kemudian
digambar dan disalin pada kertas yang tersedia.
Proses pembuatan karya lukis dengan teknik kolase siswa pada saat
pembelajaran cenderung lama hingga batas waktu akan habis, masih banyak siswa
yang baru membuat setengah atau baru sketnya saja. Sesuatu yang sangat
memprihatinkan siswa pada tahap ini adalah banyaknya siswa yang membuat sket
yang hampir sama objek gambarnya. Komponen-komponen pada objek kolasenya
cenderung sedikit dan sering dijumpai pada kolase siswa yang lainnya.
Secara umum guru sudah melakukan pembelajaran dengan cukup baik
diantaranya; (1) pada kegiatan awal pembelajaran guru melakukan pengkondisian
kelas, salam, apersepsi kepada siswa mengenai materi, (2) pada kegiatan inti guru
memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran, penjelasan mengenai
materi lukis dengan teknik kolase berupa langkah-langkah dalam membuat karya
lukis, selanjutnya guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat karya
yang sebelumnya sudah diberikan kertas A3 dengan ketentuan yang sudah dibuat
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oleh guru. Akan tetapi, masih ada yang menjadi kekurangan guru dalam mengajar,
yakni (1) dalam menjelaskan materi pelajaran kurang memperhatikan jeda antar
kata, dan (2) guru kurang memperhatikan kemampuan awal siswa, (3) kurangnya
bahan referensi sehingga siswa kurang termotivasi untuk berkarya kolase.
Sedangkan untuk siswa secara umum sudah cukup baik dalam mengikuti
kegiatan pembelajaran, akan tetapi siswa masih mengalami kesulitan secara
keseluruhan dalam membuat karya lukis dengan teknik kolase khususnya
menemukan ide dalam berkarya kolase karena minimnya bahan referensi yang
ditunjukkan oleh guru dan minimnya pengetahuan siswa mengenai kolase.

4.3

Hasil Karya Siswa dengan Memanfaatkan Kain Perca
sebagai Media Berkarya Seni Lukis dengan Teknik Kolase
bagi Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 5 Blora
Berdasarkan pemanfaatan kain perca sebagai media berkarya seni lukis

dengan teknik kolase yang dipadukan cat air oleh siswa kelas VIII D SMP Negeri
5 Blora, dihasilkan karya lukis dengan teknik kolase dengan tema pemandangan
alam. Dari karya tersebut, sebagian besar karya siswa cukup bagus dan
menghasilkan karya yang memuaskan. Para siswa cukup kreatif menuangkan ide
dan kemampuannya dalam membuat karya-karya tersebut.
Penilaian karya lukis dengan teknik kolase siswa diperoleh dari hasil
analisis yang dilakukan oleh guru dan peneliti dengan mengacu pada aspek-aspe
yang telah ditentukan oleh guru dan juga peneliti. Berikut adalah tabel aspekaspek penilaian yang digunakan oleh guru dan peneliti.
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Tabel 8: Aspek-aspek penilaian karya Seni lukis dengan teknik kolase dari guru
dan peneliti
Aspek-aspek Penilaian Karya Seni Lukis dengan Teknik Kolase
No.
(1)
1.

2.

Aspek
Penilaian
(2)
Persiapan
bahan
dan
alat
Ide/ gagasan

Kategori
(3)
Baik
Cukup
Kurang
Baik
Cukup

(4)
Baik dalam meyiapkan bahan dan alat (15-20)
Cukup mampu menyiapkan bahan dan alat (8-14)
Kurang mampu meyiapkan bahan dan alat (0-7)
Baik dalam menuangkan ide / gagasan (15-20)
Cukup dalam menuangkan ide / gagasan (8-14)

Kurang

Kurang mampu dalam menuangkan ide / dan gagasan (0-7)

Baik

Baik dan sungguh-sungguh dalam proses pembuatan karya
dan baik dalam memanfaatkan waktu (15-20)
Cukup sungguh-sungguh dalam proses pembuatan karya dan
cukup dalam memanfaatkan waktu (8-14)
Kurang sungguh-sungguh dalam proses pembuatan karya dan
kurang dalam memanfaatkan waktu (0-7)
Baik dalam penguasaan cara penggunaan media (15-20)

Cukup

Cukup dalam penguasaan cara penggunaan media (8-14)

Kurang

Kurang mampu dalam penguasaan cara penggunaan media
(0-7)

Baik

Baik dalam menerapkan prinsip kesatuan dan keserasian
dalam karya (15-20)

Baik
3

Kesungguhan

Cukup
Kurang

4.

5

Teknik

Kualitas
Produk

Keterangan dan Skala Skor

Cukup
Kurang

Cukup dalam menerapkan prinsip kesatuan dan keserasian
dalam karya (8-14)
Kurang mampu dalam menerapkan kesatuan dan keserasian
dalam karya (0-7)

Tabel 9. Pedoman rentangan nilai karya senu lukis dengan teknik kolase
No
1

Rentang Nilai
90-100

Kategori
Sangat baik

2
3
4
5

80-89

Baik
Cukup
Kurang
Sangat kurang

70-79
60-69
40-59

(Sumber: Dokumen penilaian oleh guru)

Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat berdasarkan diskusi antara guru dan
peneliti, aspek yang dinilai meliputi aspek persiapan bahan dan alat, ide gagasan,
kesungguhan, teknik, kualitas produk, dan penilaian dilakukan secara kolaborasi,
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yakni guru bersama peneliti. Berikut adalah hasil evaluasi karya lukis dengan
teknik kolase siswa kelas VIII D SMP Negeri 5 Blora berdasarkan penilaian guru
dan peneliti.
4.3.1 Evaluasi Hasil Karya Seni Lukis dengan Teknik Kolase Siswa
Setelah diadakan pembelajaran, diperoleh nilai rata-rata berkarya lukis
dengan teknik kolase kelas VIII D SMP Negeri 5 Blora (data analisis terlampir).
Hasil tes berkarya lukis dengan teknik kolase siswa disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 10:Hasil Berkarya Seni Lukis dengan Teknik Kolase Berdasarkan Evaluasi
Guru
HASIL EVALUASI BERKARYA SENI LUKIS DENGAN TEKNIK
KOLASE KELAS VIII D
Tahun Pelajaran 2012/2013
No
1
1

Nama Siswa
2
Adinda M

L/P
3
P

Nilai
4
78

Keterangan
5
Cukup

L

75

Cukup

2

Aditiya Viki H

3

Agnes Kusumawardani

P

73

Cukup

4

Agus Santoso

L

75

Cukup

5

Agus Setiawan

L

72

Cukup

6

Ahmad Imron N

L

84

Baik

7
8

Ali Subkhan
Arganata

L
L

70
75

Cukup
Cukup

9

Arief Syaifudin

L

78

Cukup

10

Arva Yoga P

L

82

Baik

11

Bagus Sumarsono

L

72

Cukup

12

Dicky Riliawan

L

78

Cukup

13

Erik F.G

L

73

Cukup

14

Fery Andiawan

L

81

Baik

15

Ida Nuryani

P

73

Cukup

16

Jumiatun

P

78

Cukup

17

Kevin Octavia

P

79

Cukup
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18

Martika Dewi Saputri

P

82

Baik

19

Mei Suci

P

77

Cukup

20

Mimin Nasicha

P

78

Cukup

21

M. Angga S

L

73

Cukup

22
23

Muh. Erwin
M. Rifki Imam M

L
L

73
75

Cukup
Cukup

24

Nafa Ariyanto

L

64

Kurang

25

Puji Listiyaningrum

P

69

Kurang

26

Puji Welastiningsih

P

73

Cukup

27
28

Pujiyanto

L

65

Kurang

Radit

L

80

Baik

29

Rama Aji N

L

75

Cukup

30

Rosiana E

P

85

Baik

31

Setiyabudi

L

81

Baik

32
33

Tegar Kristina

P

66

Kurang

Zulaikha Alfi

P

82

Baik

Jumlah nilai

2494

Rata-rata

75,57

Cukup

(Sumber: Dokumen Penilaian Guru Seni Rupa)
Berdasarkan hasil evaluasi karya lukis dengan teknik kolase di atas dapat
diambil simpulan bahwa, pada pembelajaran tersebut terdapat siswa yang masuk
pada kategori baik, cukup, dan kurang. Hasil evaluasi pembelajaran pada kelas
VIII D dalam berkarya lukis dengan teknik kolase mencapai total nilai 2494
dengan nilai rata-rata 75,57 dalam kategori cukup. Pada tabel 10 dari 33 siswa,
terdapat 8 siswa atau 24,24% memperoleh nilai dalam kategori baik dengan
rentang nilai 80-89, 21 siswa atau 63,63% memperoleh nilai dalam kategori cukup
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dengan rentang nilai 70-79, 4 siswa atau 12,12% memperoleh nilai dalam kategori
kurang dengan rentang nilai 60-69.
Berdasarkan hasil evaluasi karya seni lukis dengan teknik kolase dari guru
di atas, peneliti mengevaluasi karya tersebut menggunakan instrumen pengamatan
dan penskoran. Menurut Syafii (2010: 32) penilaian produk mencakupi tiga tahap
penilaian, yakni (1) tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik
dalam merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, dan mendesain
produk, (2) tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian kemampuan
peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik, dan (3)
tahap penilaian produk (appraisal), meliputi: penilaian produk yang dihasilkan
peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan. Berdasarkan teori tersebut peneliti
mengembangkan penilaian dengan penskoran sebagai berikut.
Tabel 11: Hasil Berkarya Seni Lukis dengan Teknik Kolase Berdasarkan Evaluasi
Peneliti

No
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

HASIL EVALUASI BERKARYA SENI LUKIS DENGAN TEKNIK
KOLASE KELAS VIII D
Tahun Pelajaran 2012/2013
Nama Siswa
L/P 1 2 3 4 5 Skor Keterangan
2
3
4 5 6 7 8
9
10
Adinda M
P 18 15 15 15 8
71
Cukup
Aditiya Viki H
L 18 10 14 15 15
72
Cukup
Agnes
P 15 15 15 15 10
70
Cukup
Kusumawardani
Agus Santoso
L 18 18 15 8 18
77
Cukup
Agus Setiawan
L 18 15 14 14 10
71
Cukup
Ahmad Imron N
L 18 18 18 17 15
86
Baik
Ali Subkhan
L 14 16 15 15 10
70
Cukup
Arganata
L 18 14 14 14 14
74
Cukup
Arief Syaifudin
L 18 15 15 15 14
77
Cukup
Arva Yoga P
L 18 18 18 17 18
89
Baik
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1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

2
Bagus Sumarsono
Dicky Riliawan
Erik F.G
Fery Andiawan
Ida Nuryani
Jumiatun
Kevin Octavia
Martika Dewi Saputri
Mei Suci
Mimin Nasicha
M. Angga S
Muh. Erwin
M. Rifki Imam M
Nafa Ariyanto
Puji Listiyaningrum
Puji Welastiningsih
Pujiyanto
Radit
Rama Aji N
Rosiana E
Setiyabudi
Tegar Kristina
Zulaikha Alfi
Jumlah nilai
Rata-rata

3
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
L
L
L
L
P
P
L
L
L
P
L
P
P

4
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
15
15
18
15
16
18
14
18
18
18
18
15
18

5
15
18
14
18
15
18
15
18
14
15
15
14
15
15
15
15
13
18
15
18
18
14
18

6
14
15
15
16
15
15
15
18
15
15
15
14
15
10
15
15
10
15
15
18
15
14
15

7
14
15
14
15
14
15
15
15
17
14
14
14
15
10
13
14
14
15
14
18
15
14
15

8
10
15
10
14
14
10
15
10
14
14
14
14
14
10
10
14
10
15
14
15
15
10
14

9
68
81
71
81
76
76
78
79
78
76
73
71
77
60
69
76
61
81
76
87
81
67
80
2480
75,15

10
Kurang
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Kurang
Kurang
Cukup
Kurang
Baik
Cukup
Baik
Baik
Kurang
Baik
Cukup

(Sumber: Dokumen Penilaian Peneliti)
Keterangan:
1. Persiapan bahan dan alat
2. Ide gagasan
3. Kesungguhan
4. Teknik
5. Penyajian
Berdasarkan hasil evaluasi karya seni lukis dengan teknik kolase di atas
dapat diambil simpulan bahwa, pada pembelajaran tersebut terdapat siswa yang
masuk pada kategori baik, cukup, dan kurang. Hasil evaluasi pembelajaran pada
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kelas VIII D dalam berkarya seni lukis dengan teknik kolase mencapai total nilai
2480 dengan nilai rata-rata 75,15 dalam kategori cukup. Pada tabel 12 dari 33
siswa, terdapat 8 siswa atau 24,24% memperoleh nilai dalam kategori baik dengan
rentang nilai 80-89, 20 siswa atau 60,60% memperoleh nilai dalam kategori cukup
dengan rentang nilai 70-79, 5 siswa atau 15,15% memperoleh nilai dalam kategori
kurang dengan rentang nilai 60-69.
Tabel 13: Hasil Berkarya Seni Lukis dengan Teknik Kolase Berdasarkan Evaluasi
Guru dan Peneliti
HASIL EVALUASI BERKARYA SENI LUKIS DENGAN TEKNIK
KOLASE KELAS VIII D
Tahun Pelajaran 2012/2013
No

Nama Siswa
2

Penilaian Karya
L/P
Guru
Peneliti

Rata-rata

Keterangan

1
1

Adinda M

3
P

4
78

5
71

6
74.5

7
Cukup

2

Aditiya Viki H

L

75

72

73.5

Cukup

3

Agnes Kusumawardani

P

73

70

71.5

Cukup

4

Agus Santoso

L

75

77

76

Cukup

5

Agus Setiawan

L

72

71

71.5

Cukup

6
7

Ahmad Imron N

L

84

86

85

Baik

Ali Subkhan

L

70

70

70

Cukup

8

Arganata

L

75

74

74.5

Cukup

9

Arief Syaifudin

L

78

77

77.5

Cukup

10

Arva Yoga P

L

82

89

85.5

Baik

11
12

Bagus Sumarsono

L

72

68

70

Cukup

Dicky Riliawan

L

78

81

79.5

Cukup

13

Erik F.G

L

73

71

72

Cukup

14

Fery Andiawan

L

81

81

81

Baik

15

Ida Nuryani

P

73

76

74.5

Cukup

16

Jumiatun

P

78

76

77

Cukup

17

Kevin Octavia

P

79

78

78.5

Cukup

18

Martika Dewi Saputri

P

82

79

80.5

Baik
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1
19

2
Mei Suci

3
P

4
77

5
78

6
77.5

7
Cukup

20

Mimin Nasicha

P

78

76

77

Cukup

21

M. Angga S

L

73

73

73

Cukup

22
23

Muh. Erwin
M. Rifki Imam M

L
L

73
75

71
77

72
76

Cukup
Cukup

24

Nafa Ariyanto

L

64

60

62

Kurang

25

Puji Listiyaningrum

P

69

69

69

Kurang

26

Puji Welastiningsih

P

73

76

74.5

Cukup

27
28

Pujiyanto

L

65

61

63

Kurang

Radit

L

79

81

80

Baik

29

Rama Aji N

L

75

76

75.5

Cukup

30

Rosiana E

P

85

87

86

Baik

31

Setiyabudi

L

81

81

81

Baik

32
33

Tegar Kristina

P

66

67

66.5

Kurang

Zulaikha Alfi

P

82

80

81

Baik

Jumlah nilai

1038

1035

1036.5

Rata-rata

75,75

75,15

75,33

Cukup

(Sumber: Dokumen Peneliti)
Berdasarkan hasil evaluasi karya senilukis dengan teknik kolase di atas
dapat diambil simpulan bahwa, pada pembelajaran tersebut terdapat siswa yang
masuk pada kategori baik, cukup, dan kurang. Hasil evaluasi pembelajaran pada
kelas VIII D dalam berkarya lukis dengan teknik kolase mencapai total nilai 2494
dengan nilai rata-rata 75,57 dalam kategori cukup. Pada tabel 14 dari 33 siswa,
terdapat 8 siswa atau 24,24% memperoleh nilai dalam kategori baik dengan
rentang nilai 80-89, 21 siswa atau 63,63% memperoleh nilai dalam kategori cukup
dengan rentang nilai 70-79, 4 siswa atau 12,12% memperoleh nilai dalam kategori
kurang dengan rentang nilai 60-69.
Berikut beberapa sampel hasil karya seni lukis dengan teknik kolase siswa
dengan kriteria baik, cukup, dan kurang.
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4.3.2 Hasil Karya Seni Lukis dengan Teknik Kolase Kriteria “ Baik “
4.3.2.1 Karya Ahmad Imron N

Gambar 40: Karya Seni lukis dengan teknik kolase siswa kriteria baik
(Sumber: Foto hasil rekaman Peneliti)
Spesifikasi Karya
Nama : Ahmad Imron N
Tema : Pemandangan Alam Pegunungan
Media : Kertas, kain perca
Ukuran: A3
Tahun : 2012

Deskripsi Karya
Ahmad Imron N dalam karya seni lukis dengan teknik kolasenya
menggunakan berbagai macam jenis kain perca. Penggunaan kain perca tersebut
diwujudkannya untuk menampilkan beberapa subyek diantaranya: satu buah
gunung, pepohonan, tanah, dan matahari. Sedangkan untuk subyek langit
menggunakan

pelumuran

cat

berwarna

menggunakan pelumuran cat berwarna kuning.

biru.

Sedangkan

subjek

tanah
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Analisis Karya
Penuangan ide dan gagasan sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu
pemandangan alam. Hal ini dapat di lihat dari beberapa subjek yang digambarkan
berupa gunung, air terjun yang di sekitarnya digambarkan beberapa pepohonan
dan bebatuan. Ahmad Imron dapat menyelesaikan karyanya sesuai alokasi yang
diberikan.
Karya seni lukis dengan teknik kolase dari siswa bernama Ahmad Imron
N ini termasuk pada kategori baik, pemilihan kain perca yang sesuai dengan
karakter subyek yang diinginkan dan penataan yang rapi yang dibuktikan dengan
keberanian memadukan berbagai macam motif dan warna dari kain perca yang
ditata dengan rapi. Selain itu kesatuan dan keserasian raut dan warna dalam karya
ini sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kain perca
yang disesuaikan warnanya dengan subyek, diantaranya subyek gunung
menggunakan kain perca dengan warna biru, dan beberapa pohon menggunakan
kain perca warna hijau tua dan hijau muda, beberapa pohon juga dikombinasikan
dengan warna coklat dan dengan pemilihan motif kain perca yang sesuai.
Kemudian pada bagian tanah dikombinasikan menggunakan kain perca berwarna
coklat dengan berbagai motif yang di padu padankan dengan cat air berwarna
kuning. Penggunaan cat air juga digunakan dalam pewarnaan langit dan terdapat
matahari yang menggunakan kain perca berwarna orange.
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4.3.2.2 Karya Rosiana E

Gambar 41: Karya seni lukis dengan teknik kolase siswa kriteria baik
(Sumber: Foto hasil rekaman Peneliti)
Spesifikasi Karya
Nama : Rosiana E
Tema : Pemandangan Alam
Media : Kertas, kain perca
Ukuran: A3
Tahun : 2012
Deskripsi Karya
Rosiana E dalam karya seni lukis dengan teknik kolasenya menggunakan
berbagai macam jenis kain perca bermotif dan polos. Penggunaan kain perca
tersebut diwujudkannya untuk menampilkan beberapa subyek diantaranya: satu
buah

gunung,

pepohonan,

bebatuan.

Sedangkan

untuk

subyek

langit

menggunakan pelumuran cat berwarna kuning. Sedangkan subjek air terjun
menggunakan pelumuran cat berwarna biru. Karya Rosiana E juga ditambahkan
subjek manusia yang sedang mandi di air terjun, sehingga menambah variasi
dalam karya kolase pemandangan alam yang telah dibuat.
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Analisis Karya
Penuangan ide dan gagasan sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu
pemandangan alam. Hal ini dapat di lihat dari beberapa subjek yang digambarkan
berupa gunung, air terjun yang di sekitarnya digambarkan beberapa pepohonan
dan bebatuan. Rosiana dapat menyelesaikan karyanya sesuai alokasi waktu.
Karya seni lukis dengan teknik kolase dari siswa bernama Rosiana E ini
termasuk pada kategori baik, pemilihan kain perca yang sesuai dengan karakter
subyek yang diinginkan dan penataan yang rapi yang dibuktikan dengan cara
memadukan berbagai macam motif dan warna dari kain perca yang ditata dengan
rapi. Selain itu kesatuan dan keserasian raut dan warna dalam karya ini sudah
dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kain perca yang
disesuaikan warnanya dengan subyek, diantaranya subyek pohon menggunakan
kain perca warna hijau tua dan hijau muda dan bebatuan berwarna coklat tua yang
dipadukan kain perca berwarna coklat muda dengan motif yang beraneka ragam.
Sedangkan objek langit dan air terjun menggunakan pelumuran cat yang baik, hal
ini terlihat pada langit berwarna kuning yang dipadukan dengan awan yang
terbuat dari kain perca berwarna biru, kemudian pada objek air terjun
menggunakan pelumuran cat berwarna biru dan objek manusia

yang

menggunakan pelumuran cat.
Berdasarkan uraian tersebut, karya seni lukis dengan teknik kolase yang di
kategorikan dalam kriteria baik adalah karya yang dibuat siswa dengan ide dan
gagasan yang sesuai tema pemandangan alam. Penggunaan kain perca sesuai
dengan subjek yang digambarkan dan di padukan dengan cat yang dalam
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pengerjaannya dilakukan secara baik. Warna yang digunakan juga sesuai dengan
subjek, baik warna pada kain perca maupun warna pada cat yang di lumurkan.
Hasil karya seni lukis dengan teknik kolase juga rapi dan subjek yang
digambarkan jelas dalam pemanfaatan kain perca tersebut.
4.3.2.3 Karya Radit

Gambar 42: Karya seni lukis dengan teknik kolase siswa kriteria baik
(Sumber: Foto hasil rekaman Peneliti)
Spesifikasi Karya
Nama : Radit
Tema : Pemandangan Alam Pegunungan dan Air Terjun
Media : Kertas, kain perca
Ukuran: A3
Tahun : 2012
Deskripsi Karya
Radit dalam karya lukis dengan teknik kolasenya menggunakan berbagai
macam jenis kain perca. Penggunaan kain perca tersebut diwujudkannya untuk
menampilkan beberapa subyek diantaranya: air terjun, pepohonan, bebatuan.
Sedangkan untuk subyek langit menggunakan pelumuran cat berwarna biru.
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Sedangkan subjek awan menggunakan pelumuran cat berwarna biru, serta air
terjun berwarna biru.
Analisis Karya
Penuangan ide dan gagasan sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu
pemandangan alam. Hal ini dapat di lihat dari beberapa subjek yang digambarkan
berupa gunung, air terjun yang di sekitarnya digambarkan beberapa pepohonan
dan bebatuan. Radit dapat menyelesaikan karyanya sesuai alokasi yang diberikan.
Karya

seni lukis dengan teknik kolase dari siswa bernama Radit ini

termasuk pada kategori baik, pemilihan kain perca yang sesuai dengan karakter
subyek yang diinginkan dan penataan yang rapi yang dibuktikan dengan
keberanian memadukan berbagai macam motif dan warna dari kain perca yang
ditata dengan rapi. Selain itu kesatuan dan keserasian raut dan warna dalam karya
ini sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kain perca
yang disesuaikan warnanya dengan subyek, diantaranya subyek air terjun
menggunakan kain perca dengan warna bitu, dan pohon menggunakan kain perca
warna hijau dan bebatuan berwarna coklat tua yang dipadukan kain perca
berwarna coklat muda. Sedangkan objek langit menggunakan pelumuran cat yang
baik, hal ini terlihat pada awan yang berwarna biru.
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4.3.3 Hasil Karya Seni Lukis dengan Teknik Kolase Kriteria “ Cukup “
4.3.3.1 Karya M. Rifki Imam M

Gambar 43: Karya seni lukis dengan teknik kolase siswa kriteria cukup
(Sumber: Foto hasil rekaman Peneliti)
Spesifikasi Karya
Nama : M. Rifki Imam M
Tema : Pemandangan Alam
Media : Kertas, kain perca
Ukuran: A3
Tahun : 2012
Deskripsi Karya
M. Rifki Imam M dalam karya seni lukis dengan teknik kolasenya
menggunakan berbagai macam jenis kain perca bermotif dan polos. Ide dan
gagasan juga sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu pemandangan alam.
Penggunaan kain perca tersebut diwujudkannya untuk menampilkan beberapa
subyek diantaranya: tiga buah gunung, pepohonan, dan awan. Sedangkan untuk
subyek langit menggunakan pelumuran cat beraneka warna perpaduan warna
kuning dan merah. Sedangkan subjek tanah menggunakan pelumuran cat
berwarna merah. Karya M. Rifki Imam M juga ditambahkan subjek manusia pada
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karyanya, sehingga menambah variasi dalam karya seni lukis dengan teknik
kolase pemandangan alam yang telah dibuat.
Analisis Karya
Karya ini tergolong dalam kategori cukup yang dibuktikan dengan Selain
itu kesatuan dan keserasian raut dan warna yang cukup baik, dan cukup berani
menggunakan berbagai kain perca yang digunakannya secara acak dan warna
yang ditampilkan sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan penggunaan warna
yang disesuaikan dengan subjek yang dibuat. Hal ini dapat dilihat dari
penggunaan kain perca yang disesuaikan warnanya dengan subyek, diantaranya
subyek pohon menggunakan kain perca berwarna gelap yang di padukan dengan
cat berwarna hijau muda dan penempelan kain perca secara acak. Sedangkan
objek awan dan jalan menggunakan pelumuran cat yang cukup baik, hal ini
terlihat pada langit berwarna merah yang dipadukan dengan kuning dan
dipadukan dengan awan yang terbuat dari kain perca berwarna biru.
4.3.3.2 Karya Aditiya Viki H

Gambar 44: Karya seni lukis dengan teknik kolase siswa kriteria cukup
(Sumber: Foto hasil rekaman Peneliti)
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Spesifikasi Karya
Nama : Aditiya Viki H
Tema : Pemandangan Alam
Media : Kertas, kain perca
Ukuran: A3
Tahun : 2012
Deskripsi Karya
Aditiya Viki H dalam karya seni lukis dengan teknik kolasenya
menggunakan berbagai macam jenis kain perca bermotif dan polos. Ide dan
gagasan juga sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu pemandangan alam.
Penggunaan kain perca tersebut diwujudkannya untuk menampilkan beberapa
subyek diantaranya: dua buah gunung, pepohonan, dan awan. Sedangkan untuk
subyek langit menggunakan pelumuran cat berwarna biru muda. Sedangkan
subjek tanah menggunakan pelumuran cat coklat muda.
Analisis Karya
Karya ini tergolong dalam kategori cukup yang dibuktikan dengan
kesatuan dan keserasian raut dan warna yang cukup baik, dan cukup berani
menggunakan berbagai kain perca yang digunakannya sudah cukup baik, hal ini
dibuktikan dengan penggunaan warna yang disesuaikan dengan subjek yang
dibuat. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kain perca yang disesuaikan
warnanya dengan subyek, diantaranya subyek pohon menggunakan kain perca
polos berwarna hijau yang dikombinasikan kain perca yang bermotif. Sedangkan
objek awan, tanah dan gunung menggunakan pelumuran cat yang cukup baik, hal
ini terlihat pada awan yang berwarna biru tua dan langit yang berwarna biru
muda. Sedangkan subjek tanah menggunakan pelumuran cat berwarna coklat
muda.
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4.3.3.3 Karya Agus Santoso H

Gambar 45: Karya seni lukis dengan teknik kolase siswa kriteria cukup
(Sumber: Foto hasil rekaman Peneliti)
Spesifikasi Karya
Nama : Agus Santoso H
Tema : Pemandangan Alam
Media : Kertas, kain perca
Ukuran: A3
Tahun : 2012
Deskripsi Karya
Agus Santoso H dalam karya seni lukis dengan teknik kolasenya
menggunakan berbagai macam jenis kain perca bermotif. Ide dan gagasan juga
sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu pemandangan alam. Penggunaan kain
perca tersebut diwujudkannya untuk menampilkan beberapa subyek diantaranya:
dua buah gunung, pepohonan, dan jalan. Sedangkan untuk subyek langit
menggunakan pelumuran cat berwarna biru muda. Sedangkan subjek tanah
menggunakan pelumuran cat coklat muda.
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Analisis Karya
Karya ini tergolong dalam kategori cukup yang dibuktikan dengan
kesatuan dan keserasian raut dan warna yang cukup baik, dan cukup berani
menggunakan berbagai kain perca dalam pepohonan tetapi sedikit kurang dalam
pemotongan dan pemilihan kain perca untuk subjeknya. Hal ini dapat dilihat dari
penggunaan kain perca yang disesuaikan warnanya dengan subyek tetapi kurang
variatif, diantaranya subyek pohon dan gunung memakai kain perca dengan motif
dan warna yang sama, yaitu berwarna hijau. Sedangkan objek awan, tanah dan
gunung menggunakan pelumuran cat yang cukup baik, hal ini terlihat pada awan
yang berwarna biru tua dan langit yang berwarna biru muda. Sedangkan subjek
tanah menggunakan pelumuran cat berwarna coklat muda.
Berdasarkan uraian tersebut, karya seni lukis dengan teknik kolase yang di
kategorikan dalam kriteria cukup adalah karya yang dibuat siswa dengan ide dan
gagasan yang sesuai tema pemandangan alam. Penggunaan kain perca sesuai
dengan subjek yang digambarkan dan di padukan dengan cat yang dalam
pengerjaannya dilakukan secara cukup baik. Warna yang digunakan juga sesuai
dengan subjek, baik warna pada kain perca maupun warna pada cat yang di
lumurkan.
Hasil karya seni lukis dengan teknik kolase juga rapi dan subjek yang
digambarkan jelas dalam pemanfaatan kain perca tersebut, walaupun ada beberapa
karya kurang memperhatikan penggunaan kain percanya sebagai kolase.
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4.3.4 Hasil Karya Seni Lukis dengan TeknikKolase Kriteria “ Kurang“
4.3.4.1 Karya Puji Listiyaningrum

Gambar 46: Karya seni lukis dengan teknik kolase siswa kriteria kurang
(Sumber: Foto hasil rekaman Peneliti)
Spesifikasi Karya
Nama : Puji Listiyaningrum
Tema : Pemandangan Alam
Media : Kertas, kain perca
Ukuran: A3
Tahun : 2012
Deskripsi Karya
Puji Listiyaningrum, dalam karya seni lukis dengan teknik kolasenya
menggunakan sedikit sekali kain perca. Penggunaan kain perca tersebut
diwujudkannya untuk menampilkan subyek pepohonan. Sedangkan untuk subyek
langit menggunakan pelumuran cat berwarna biru muda. Sedangkan subjek tanah
menggunakan pelumuran cat hijau.
Analisis Karya
Karya Puji Listiyaningrum termasuk dalam kategori kurang, hal ini dapat
dilihat dari gagasan yang disampaikan dalam karyanya dan penggunaan kain
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perca yang kurang sesuai dengan ketentuan kolase, yakni Puji Listiyaningrum
menggunakan bahan kain perca sedikit dan lebih banyak menggunakan pelumuran
cat.
Dalam karyanya penggambaran subjek manusia juga kurang sesuai dan
pelumuran cat yang kurang bagus serta pewarnaan yang kurang variatif. Sehingga
karya seni lukis dengan teknik kolase kurang maksimal dan terkesan malasmalasan dalam proses pengerjaannya. Prinsip kesatuan dan keserasian raut dan
warna juga kurang diperhatikan.
4.3.4.2 Karya Nafa Ariyanto

Gambar 47: Karya seni lukis dengan teknik kolase siswa kriteria kurang
(Sumber: Foto hasil rekaman Peneliti)
Spesifikasi Karya
Nama : Nafa Ariyanto
Tema : Pemandangan Alam
Media : Kertas, kain perca
Ukuran: A3
Tahun : 2012
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Deskripsi Karya
Nafa Ariyanto, dalam karya seni lukis dengan teknik kolasenya
menggunakan sedikit sekali kain perca. Penggunaan kain perca tersebut
diwujudkannya untuk menampilkan subyek pepohonan. Sedangkan untuk subyek
langit menggunakan pelumuran cat berwarna merah. Sedangkan subjek tanah
menggunakan pelumuran merah dan dipadukan dengan warna coklat dan hitam.
Analisis Karya
Karya Nafa Ariyanto termasuk dalam kategori kurang, hal ini dapat dilihat
dari gagasan yang disampaikan dalam karyanya yang tidak sesuai dengan tema.
Hal ini dapat dilihat kurangnya subjek yang digambarkan pada karyanya. Dalam
penggunaan kain perca juga kurang sesuai dengan ketentuan kolase, yakni Nafa
Ariyanto menggunakan bahan kain perca sangat sedikit dan lebih banyak
menggunakan pelumuran cat.
Dalam karyanya penggambaran subjek juga kurang sesuai dan pelumuran
cat yang kurang bagus serta pewarnaan yang kurang variatif dan terkesan
berantakan dalam pewarnaan. Hal ini dapat di lihat dari cara melumurkan cat dan
memadukan warna Sehingga karya seni lukis dengan teknik kolase kurang
maksimal dan terkesan malas-malasan dalam proses pengerjaannya. Prinsip
kesatuan dan keserasian raut dan warna juga kurang diperhatikan.
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4.3.4.3 Karya Tegar Kristina

Gambar 48: Karya seni lukis dengan teknik kolase siswa kriteria kurang
(Sumber: Foto hasil rekaman Peneliti)
Spesifikasi Karya
Nama : Tegar Kristina
Tema : Pemandangan Alam
Media : Kertas, kain perca
Ukuran: A3
Tahun : 2012
Deskripsi Karya
Tegar Kristina, dalam karya seni lukis dengan teknik kolasenya
menggunakan sedikit sekali kain perca. Penggunaan kain perca tersebut
diwujudkannya untuk menampilkan subyek pohon dan bunga. Sedangkan untuk
subyek langit menggunakan pelumuran cat yang beraneka warna.
Analisis Karya
Karya Tegar Kristina termasuk dalam kategori kurang, hal ini dapat dilihat
dari gagasan yang disampaikan dalam karyanya yang tidak sesuai dengan tema
pemandangan alam. Hal ini dapat dilihat kurangnya subjek yang digambarkan
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pada karya seni lukis dengan teknik kolasenya hanya subjek manusia dan pohon.
Dalam penggunaan kain perca juga kurang sesuai dengan ketentuan kolase, yakni
Nafa Ariyanto menggunakan bahan kain perca sangat sedikit dan lebih banyak
menggunakan pelumuran cat. Dalam karyanya penggambaran subjek juga kurang
sesuai dan pelumuran cat yang kurang bagus serta pewarnaan yang kurang sesuai
dengan tema pemandangan alam, sehingga karya seni lukis dengan teknik kolase
kurang maksimal dan terkesan malas-malasan dalam proses pengerjaannya.
Prinsip kesatuan dan keserasian raut dan warna juga kurang diperhatikan.
Berdasarkan uraian tersebut, karya lukis dengan teknik kolase yang di
kategorikan dalam kriteria kurang adalah karya yang dibuat siswa dengan ide dan
gagasan yang tidak sesuai tema pemandangan alam. Penggunaan kain perca
dengan subjek yang digambarkan dalam pengerjaannya dilakukan secara kurang
maksimal dan kurang sesuai dengan tema. Pemanfaatan kain perca pada subjek
juga kurang sekali dan lebih banyak penggunaan cat. Warna yang digunakan juga
tidak dengan subjek, baik warna pada kain perca maupun warna pada cat yang di
lumurkan. Hasil karya seni lukis dengan teknik kolase kurang rapi dan subjek
yang digambarkan kurang jelas dalam pemanfaatan kain perca tersebut. Prinsip
kesatuan dan keserasian raut dan warna juga kurang diperhatikan.
Pada gambar diatas, ditunjukkan sampel hasil karya seni lukis dengan
teknik kolase siswa kelas VIII D SMP Negeri 5 Blora yang telah diberikan
evaluasi oleh guru dengan peneliti, yakni berpedoman dari beberapa aspek
meliputi aspek persiapan bahan dan alat, ide/gagasan, kesungguhan, teknik,
kualitas produk.
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4.4

Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Pembelajaran Seni
Rupa dalam Memanfaatkan Kain Perca sebagai Media
Berkarya Seni Lukis dengan Teknik Kolase
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan secara keseluruhan tidak

ada kendala yang berarti dalam pembelajaran berkarya seni lukis dengan
pemanfaatkan kain perca dengan teknik kolase yang dipadukan cat air, namun
terdapat beberapa kendala kecil yang bersifat teknis dan non-teknis. Kendala yang
bersifat teknis yaitu persiapan saat akan melakukan proses pembuatan karya,
kondisi kelas setelah proses pembelajaran yang cenderung menjadi kurang teratur
karena berbagai macam bahan dan alat yang digunakan dan ruang kelas menjadi
kotor.
Sedangkan kendala yang bersifat non-teknis adalah pada saat proses
pengenalan anak dengan media baru dalam melukis berupa kain perca. Siswa
merasa bingung dan masih kurang paham terhadap kolase. Kendala yang lain
yaitu karena anak terbiasa diajar dengan metode mencontoh, proses berkarya
beberapa anak ada yang terhambat karena tidak dapat mengembangkan ide atau
gagasannya dalam berkreasi.
Kendala yang lain yaitu media pembelajaran yang kurang mendukung,
yakni hanya menggunakan media papan tulis dan percontohan. Sehingga siswa
kurang termotivasi dan hasil karya seni lukis dengan teknik kolase siswa menjadi
kurang maksimal serta banyak karya yang hampir sama bentuknya.
Pada saat akan melakukan kegiatan berkarya seni lukis dengan teknik
kolase, siswa harus mempersiapkan semua peralatan yang akan digunakan mulai
dari kain perca, gunting, lem, pensil, penghapus, cat air, pallet, kuas dan berbagai
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benda lain yang dibutuhkan. Siswa diharapkan membawa peralatan itu sendirisendiri dan tidak saling meminjam bergantian, agar tidak mengganggu proses
berkarya siswa lain.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sekolah ini tidak mempunyai
ruang khusus keterampilan. Oleh karena itu, pembelajaran berkarya seni lukis
dengan teknik kolase ini dilakukan di dalam kelas. Akibatnya kondisi kelas
menjadi kurang teratur setelah proses berkarya berlangsung. Kendala yang terjadi
adalah ruang kelas menjadi kotor, oleh karena itu setelah proses berkarya
berlangsung siswa harus membersihkan kelas setelah pembelajaran berlangsung.
Meskipun dalam proses pembelajaran berkarya seni seni lukis dengan
pemanfaatkan kain perca dengan teknik kolase terdapat kekurangan, namun
kekurangan tersebut tidak memberikan dampak yang cukup besar terhadap proses
dan hasil pembelajaran.
Berdasarkan hasil penelitian, pengupayaan dalam pembelajaran berkarya
seni lukis memanfaatkan kain perca dengan teknik kolase pada proses bagaimana
siswa dapat berkarya kolase yang disesuaikan dengan ide dan kreativitas masingmasing, sehingga dapat memunculkan suatu karya yang baru dan menarik. Upaya
pembelajaran berkarya lukis dengan memanfaatkan kain perca dengan teknik
kolase berdasarkan hasil penelitian meliputi beberapa hal antara lain:
1) Penggunaan Strategi Pembelajaran
Strategi pembelajaran yang digunakan adalah Child Centered Strategis
(CCS) adalah suatu metode pembelajaran yang memfokuskan pada siswa/peserta
didik sebagai subyek pembelajaran yang aktif dalam hal ini siswa diajak untuk

114

aktif dalam pembelajaran berupa praktik berkarya seni lukis dengan teknik kolase
melalui pemanfaatan kain perca.
2) Penggunaan Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, tanya
jawab, demonstrasi, dan penugasan dalam hal ini adalah tugas praktik berkarya
kolase dari kain perca.
3) Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan diantaranya (1) papan tulis,
(2) referensi gambar kolase, dan (3) video pembelajaran kolase, sehingga proses
pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.
4) Pemilihan Barang Limbah
Pemilihan barang limbah yang digunakan dalam pembelajaran berkarya
kolase dapat disesuaikan dengan potensi limbah dari daerah tempat penelitian itu
sendiri, mudah diperoleh dan yang mudah digunakan siswa dalam berkarya
kolase, sehingga memudahkan proses pembelajaran seperti kain perca.
5) Penggunaan Teknik dan Metode Kolase
Teknik yang digunakan adalah teknik gunting. Sedangkan metode yang
digunakan adalah metode perulangan, komposisi, dan tumpang tindih, akan tetapi
yang sering digunakan adalah metode komposisi dan tumpang tindih.
6) Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi

yang

digunakan adalah penilaian

produk

yang dalam

penilaiannya mencakupi proses pembuatan dan kualitas suatu produk, dalam hal
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ini adalah evaluasi produk berkarya seni lukis dengan teknik kolase dari kain
perca.
Dari beberapa hal di atas, untuk mewujudkan pembelajaran seni lukis
dengan teknik kolase dengan memanfaatkan barang limbah kain perca yang sesuai
dengan situasi dan kondisi sekolah yang juga memerlukan dukungan dan potensi
dari tenaga pengajar yang baik, antara lain; (1) mempunyai potensi menjelaskan
materi dengan suara yang keras dan mudah di pahami, (2) mampu membaca,
memotivasi, dan memberikan arahan terhadap potensi yang dimiliki oleh siswa,
(3) mampu menggunakan dan menciptakan media pembelajaran, (4) mampu
membaca potensi daerah lingkungan sekolah dan kemampuan memanfaatkan
media yang ada sesuai situasi dan kondisi sekolah.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat dikemukakan
simpulan sebagai berikut.
Pertama, pemanfaatan kain perca sebagai media berkarya seni lukis
dengan teknik kolase pada kelas VIII D di SMP Negeri 5 Blora pada pelaksanaan
pembelajaran berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat oleh guru.
Dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut dilakukan melalui tiga tahapan
diantaranya: (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 teknik kolase. Kegiatan pelaksanaan dilakukan guru
dengan menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Metode yang digunakan
saat pembelajaran meliputi metode ceramah, metode demonstrasi, dan metode
latihan/penugasan. Media yang dipakai dalam pembelajaran dengan menggunakan
papan tulis dan demonstrasi membuat kolase dari guru. Kegiatan evaluasi yang
dilakukan guru dengan cara uji praktik, sedangkan penilaian ditentukan oleh hasil
penggabungan dari guru dan peneliti.
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Kedua, berdasarkan hasil pengamatan oleh peneliti yang ditujukan kepada
guru diperoleh data bahwa guru mempunyai kelebihan dalam mengajar
diantaranya, (1) suara cukup keras dan jelas, dan (2) mampu mengkondisikan
kelas dengan baik, sedangkan kekurangan guru dalam mengajar yakni, (1) kurang
menguasai materi praktik dan teori, (2) kurang memahami kemampuan dan
kondisi awal siswa, dan (3) kurang mampu mengorganisasikan waktu dengan
baik. Adapun berdasarkan hasil pengamatan terhadap siswa diperoleh kelebihan
siswa, yakni (1) siswa cukup tenang dalam mengikuti pembelajaran, dan (2) siswa
tertib dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, (3) siswa antusias dalam mengikuti
pembelajaran, (4) siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran, karena
menggunakan media yang baru, sedangkan kekurangan siswa diantaranya, (1)
siswa belum sepenuhnya memahami materi pembelajaran, (2) siswa banyak yang
masih belum bisa dan ragu-ragu dalam berkarya lukis dengan teknik kolase.
Ketiga, melalui pengembangan seni lukis cat air yang dipadukan teknik
kolase dengan memanfaatkan barang limbah kain perca sebagai bahan berkarya
seni lukis mampu meningkatkan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran seni
rupa. Dilihat dari hasil pembelajaran yang terdiri dari proses berkarya dan hasil
karya sebagai berikut, (1) menggunakan media inovatif yang diberikan pada
siswa, sehingga siswa lebih tertarik, bersemangat, dan tidak merasa bosan dalam
berkarya, dan siswa cukup produktif dalam berkarya, (2) pembelajaran
dilangsungkan secara menyenangkan melalui pemanfaatan media yang sederhana,
murah dan mudah dicari, yang berasal dari limbah kain perca, (3) teknik
pembuatan karya yang mudah sehingga tidak mempersulit siswa, (4) ungkapan ide
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para siswa untuk menampilkan karya menarik, sehingga tercipta beragam karya
kolase yang unik.
Keempat, produk hasil berkarya lukis dengan teknik kolase berdasarkan
pada pelaksanaan pembelajaran menghasilkan berbagai karya yang menarik dan
menunjukkan hasil yang cukup. Hasil evaluasi pembelajaran pada pelaksanaan
pembelajaran diperoleh nilai rata-rata dari dari 33 siswa mencapai 75,15 tergolong
dalam kategori cukup. Hasil karya siswa dapat dikategorikan baik, cukup baik,
dan kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari 8 siswa memperoleh nilai baik, 21
siswa memperoleh nilai cukup, dan 4 siswa memperoleh nilai kurang.
Kelima, dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa kendala yang
bersifat teknis dan non-teknis. Kendala yang bersifat teknis yaitu persiapan saat
akan melakukan proses pembuatan karya, kondisi kelas setelah proses
pembelajaran yang cenderung menjadi kurang teratur karena berbagai macam
bahan dan alat yang digunakan dan ruang kelas menjadi kotor. Kendala yang
bersifat non-teknis adalah pada saat proses pengenalan anak dengan media baru
dalam melukis berupa kain perca. Siswa merasa bingung dan masih kurang paham
terhadap kolase.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat
diberikan penulis sebagai berikut.
1) Jam pelajaran seni rupa yang hanya berlangsung selama 80 menit untuk setiap
minggunya mengakibatkan kurang optimalnya siswa mengerjakan tugas yang
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diberikan guru. Untuk mengatasi keterbatasan waktu, disarankan bagi pihak
sekolah dapat memberikan tambahan waktu diluar jam pelajaran seni rupa
seperti diadakannya kegiataan ekstrakurikuler seni rupa. Bagi guru, yakni perlu
lebih dapat memanfaatkan waktu pembelajaran secara efektif

dan efisien

dengan mengorganisasikan strategi dan metode pembelajaran dengan lebih
baik, misalkan dalam menyampaikan satu bab materi seni rupa, pada
pertemuan pertama guru memberikan teori dan demonstrasi, selanjutnya pada
pertemuan kedua siswa bisa langsung melakukan praktik sendiri dengan
dibimbing oleh guru. Dengan demikian, tidak lagi memerlukan waktu yang
lama dalam menyampaikan satu bab materi seni rupa yang disertai kegiatan
teori dan praktik, cukup dua kali pertemuan dan diharapkan akan tersampaikan
dengan baik. Sedangkan bagi siswa, disarankan dapat memanfaatkan dan
memaksimalkan waktu secara efektif dan efisien.
2) Dalam pengamatan selama pembelajaran seni lukis dengan teknik kolase
dengan memanfaatkan kain perca nampak bahwa siswa merasa kesulitan dan
bingung dalam menentukan ide gagasan dalam berkarya lukis dengan teknik
kolase. Oleh karena itu, bagi pihak sekolah diharapkan dapat melengkapi
fasilitas seperti media visual dan audio visual, dan sumber-sumber buku seni
rupa. Bagi guru disarankan dapat dengan kreatif memanfaatkan media visual
maupun audio visual untuk merangsang ide gagasan siswa, semisalnya dengan
memanfatkan obyek langsung di sekitar lingkungan sekolah maupun tempat
tinggal siswa. Bagi siswa diharapkan dapat lebih berkonsentrasi dan
bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan belajar dan ikut serta berperan aktif
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dalam memberikan ide gagasan menyangkut materi pelajaran, dan secara sadar
diri untuk dapat menggali informasi mengenai pelajaran seni rupa di berbagai
sumber, misalnya buku dan internet.
3) Kurangnya pengetahuan siswa mengenai materi pembelajaran seni lukis
dengan teknik kolase dengan memanfaatkan limbah kain perca. Hal ini
disebabkan oleh latar belakang siswa yang secara umum kurang mengetahui
media dalam berkarya lukis, sehingga dengan adanya hal tersebut guru
diharapkan dapat lebih memahami kemampuan awal siswa sebelum
menerapkan suatu materi baru.
4) Dalam pembelajaran seni budaya di SMP Negeri 5 Blora perlu adanya inovasi
media berkarya dalam pembelajaran seni rupa agar pembelajaran tidak
membosankan dan lebih menarik bagi siswa, hal ini dapat dilakukan dengan
memanfaatkan media berkarya yang inovatif yang pastinya menyenangkan
bagi siswa.
5) Dalam pembelajaran seni lukis dengan memanfaatkan kain perca dengan
teknik kolase yang berlangsung di SMP Negeri 5 Blora, nampak fasilitas media
pembelajaran kurang mendukung, dengan demikian bagi pihak sekolah
disarankan agar fasilitas pembelajaran seni rupa perlu dilengkapi sehingga
pembelajaran dapat lebih maksimal.
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Lampiran 4
INSTRUMEN PENELITIAN
Judul

:

Pemanfaatan Kain Perca sebagai Media Berkarya Seni
Lukis dengan Teknik Kolase bagi Siswa VIII D SMP
Negeri 5 Blora

Peneliti

:

Zita Kiky Swariga

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang lebih
banyak menampilkan uraian kata-kata dari pada angka. Penelitian kualitatif ini
juga akan menghasilkan data deskriptif berupa tingkah laku, proses, serta hasil
karya siswa saat berkarya seni rupa seni lukis menggunakan kain perca dengan
teknik kolase. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam usaha memperoleh
data di lapangan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Agar
pelaksanaan pengumpulan data dengan teknik-teknik tersebut dapat berjalan
dengan baik, disusun kerangka pedoman sebagai berikut
I.

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam kegiatan ini, observasi diarahkan untuk mengumpulkan data
mengenai gambaran umum SMP Negeri 5 Blora dan pemanfaatan kain perca
sebagai media berkarya seni lukis , secara khusus aspek-aspek yang diobservasi
antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Lokasi dan lingkungan sekitar SMP Negeri 5 Blora.
2. Sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 5 Blora.
3. Kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di SMP Negeri 5 Blora.
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4. Pemanfaatan kain perca sebagai media melukis dengan teknik kolase, hasil
karya siswa dengan pemanfaatan kain perca dengan teknik kolase, determinan
dalam pemanfaatan kain perca sebagai media melukis dengan teknik kolase
5. Situasi, kondisi, respon serta sikap siswa terhadap pembelajaran

Untuk merekam hasil observasi atau pengamatan, peniliti memanfaatkan
alat bantu berupa Kamera foto. Kamera foto tersebut berfungsi sebagai alat bantu
dalam menghimpun data berupa foto-foto kegiatan pembelajaran pemanfaatan
kain perca sebagai media berkarya seni lukis dengan teknik kolase di SMP Negeri
5 Blora, serta sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 5 Blora.

II. PEDOMAN WAWANCARA
Teknik wawancara dalam penelitian ini ditujukan ke beberapa sumber
data, antara lain:
a. Wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 5 Blora.
1.

Hal-hal

penting

yang

akan

ditanyakan

mengenai

sejarah

dan

perkembangan SMP Negeri 5 Blora dari tahun ke tahun.
- Sejarah berdirinya SMP Negeri 5 Blora.
- SMP Negeri 5 Blora berdiri.
- Visi, misi, dan tujuan SMP Negeri 5 Blora.
2.

Hal-hal penting yang akan ditanyakan mengenai gambaran secara umum
SMP Negeri 5 Blora.
- Lokasi dan alamat SMP Negeri 5 Blora.
- Luas tanah SMP Negeri 5 Blora.
- Kondisi ruang dan kelas di SMP Negeri 5 Blora.
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- Fasilitas yang terdapat di SMP Negeri 5 Blora guna mendukung
pembelajaran di sekolah.
- Keadaan guru dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 5 Blora.
- Jumlah guru di SMP Negeri 5 Blora.
- Aktivitas siswa dan latar belakangnya.
- Jumlah seluruh siswa di SMP Negeri 5 Blora.
- Pembagian jumlah siswa untuk setiap kelasnya.
3. Pelaksanaan dan hasil pembelajaran Seni Budaya (seni rupa).
b. Wawancara dengan guru mata pelajaran Seni Budaya
1. Hal-hal penting yang akan ditanyakan mengenai proses pembelajaran Seni
Budaya (Seni Rupa) secara umum.
- Pembelajaran Seni Budaya (Seni Rupa) secara umum yang berlangsung
di SMP Negeri 5 Blora.
- Waktu yang diberikan untuk mata pelajaran Seni Budaya sub mata
pelajaran Seni Rupa.
- Strategi dan metode yang gunakan dalam pembelajaran seni lukis agar
siswa mudah untuk memahaminya.
- Media yang biasa digunakan dalam pembelajaran seni lukis.
- Jenis evaluasi yang gunakan dalam pembelajaran seni lukis (uji lisan,
uji tulis, uji produk), dan alasan menggunakan jenis evaluasi tersebut.
- Cara mengevaluasi hasil karya siswa. kriteria yang digunakan dalam
mengevaluasi hasil karya tersebut.
- Evaluasi guru terhadap proses berkarya selain evaluasi terhadap hasil
karya siswa.
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a. Hal-hal penting yang akan ditanyakan dengan siswa kelas VIII A
- Cara pembelajaran yang menarik minat siswa untuk mengikuti
pembelajaran tersebut, kesan dan perasaan siswa pada saat berkarya
seni lukis menggunakan kain perca dengan teknik kolase.
- Pemahaman siswa mengenai setiap penjelasan.
- Apa saja alat dan bahan yang dipakai dalam pembelajaran ini.
- Pendapat siswa setelah membuat karya lukis menggunakan kain perca
dengan teknik kolase.
- Kesulitan siswa dalam membuat karya lukis menggunakan kain perca
dengan teknik kolase, kesulitan apa yang siswa temukan.

III. PEDOMAN PENGUMPULAN DOKUMEN
Aspek-aspek yang dikumpulkan dengan melalui kegiatan ini adalah studi
dokumentasi, meliputi catatan-catatan tertulis seperti buku-buku, majalah,
dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang
berkaitan dengan keadaan umum sekolah, yakni meliputi aspek-aspek sebagai
berikut :
Aspek yang didokumentasi meliputi :
1) Gambaran sekolah
-

Denah lokasi SMP Negeri 5 Blora

-

Visi dan misi SMP Negeri 5 Blora

-

Kondisi fisik SMP Negeri 5 Blora

-

Fasilitas SMP Negeri 5 Blora

-

Keadaan lingkungan SMP Negeri 5 Blora

2) Daftar kondisi guru dan karyawan SMP Negeri 5 Blora
3) Data jumlah siswa dan daftar nama siswa yang menjadi subjek penelitian,
data nama siswa, dan data nilai siswa.
4) Hasil kegiatan pembelajaran seni rupa.
5) Produk-produk yang dihasilkan dari pembelajaran seni lukis.
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6) Perangkat pembelajaran seni lukis
-

RPP

-

Prota

-

Promes

-

Silabus

-

Daftar nilai
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Lampiran 5
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator

Alokasi waktu

: SMP Negeri 5 Blora
: Seni Budaya (Seni Rupa)
: VIII / 1
: 2. mengekspresikan diri melalui karya
seni rupa
: 2.3.mengekspresikan diri melalui karya
seni lukis atau gambar
:- Menjelaskan konsep seni lukis dan kolase
- Mengetahui teknik,alat dan bahan yang
digunakan dalam melukis dengan teknik
kolase
-Membuat karya lukis dengan
menggunakan kain perca dengan teknik
kolase
: 2 X 40 menit

A. Tujuan Pembelajaran
Pada akhir pelajaran siswa dapat
-

Membuat karya lukis menggunakan kain perca dengan teknik kolase

B. Materi Pembelajaran
Melukis menggunakan kain perca dengan teknik kolase
C. Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran yang digunakan adalah
-

Model Pendekatan CTL

D. Langkah-langkah
1. Pendahuluan
Apresiasi contoh karya-karya kolase
2. Kegiatan inti
a. Menyiapkan alat dan bahan
b. Melukis menggunkan kain perca denga teknik kolase
3. Kegiatan akhir
- Menanyakan kendala-kendala dalam melukis menggunakan kain perca
dengan teknik kolase
- Kritik karya
E. Alat dan Sumber Bahan
Buku Pendidikan seni rupa kelas VIII SMP { yudhistira}
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F. Penilaian
1. Teknik : Tes Unjuk Kerja
2. Bentuk instrumen : Uji Petik Kerja produk
3. Instrumen :
Contoh Instrumen
Buatlah sebuah lukisan dengan tema pemandangan alam dengan
menggunakan kain perca dengan teknik kolase.
Format:
NO
1
2
3
4

Aspek Yang dinilai
Ketepatan tema
Teknik
Komposisi
Kreatifitas

1

2

SKOR
3

4

1. Sangat Kurang
2. Kurang
3. Cukup
4. baik
5. Sangat baik
Blora, 4 Desember
2012
Guru Mata Pelajaran
Ttd
Drs. Adiyanto WP
NIP. 132 149 106

5
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Lampiran 6
REKAPITULASI HASIL EVALUASI BERKARYA KOLASE

No
(1)

KELAS VIII D MENURUT KATEGORI
Hasil karya Siswa Kategori Baik (80-89)
Nama
Karya
(2)
(3)

1

Ahmad Imron N

2

Arva Yoga P

3

Fery Andriawan
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(1)

(2)

4

Martika Dewi Saputri

5

Radit

6

Rosiana E

(3)

136

(1)

(2)

7

Setiyabudi

8

Zulaikha Alfi

(3)
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Hasil karya Siswa Kategori Cukup (70-79)
No
(1)

Nama
(2)

1

Adinda M

2

Aditiya Viki H

3

Agnes Kusumawardani

Karya
(3)
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(1)

(2)

4

Agus Santoso

5

Agus Setiawan

6

Ali Subkhan

(3)

139

(1)

(2)

7

Arganata

8

Arief Syaifudin

9

Bagus Sumarsono

(3)

140

(1)

(2)

10

Dicky Riliawan

11

Erik F.G

12

Ida Nuryani

(3)

141

(1)

(2)

13

Jumiatun

14

Kevin Octavia

15

Mei Suci

(3)

142

(1)

(2)

16

Mimin Nasicha

17

M. Angga S

18

Muh. Erwin

(3)

143

(1)

(2)

19

M. Rifki Imam M

20

Puji Welastiningsih

21

Rama Aji N

(3)
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Hasil karya Siswa Kategori Kurang (60-69)

No
(1)

Nama
(2)

1

Nafa Ariyanto

2

Puji Liatiyaningrum

3

Pujiyanto

Karya
(3)
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(1)
4

(2)
Tegar Kristina

(3)
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Lampiran 7
HASIL EVALUASI BERKARYA LUKIS DENGAN TEKNIK KOLASE
KELAS VIII D BERDASARKAN EVALUASI GURU
Tahun Pelajaran 2012/2013
No
Nama Siswa
(1)
(2)
1 Adinda M
2 Aditiya Viki H
3 Agnes Kusumawardani
4 Agus Santoso
5 Agus Setiawan
6 Ahmad Imron N
7 Ali Subkhan
8 Arganata
9 Arief Syaifudin
10 Arva Yoga P
11 Bagus Sumarsono
12 Dicky Riliawan
13 Erik F.G
14 Fery Andiawan
15 Ida Nuryani
16 Jumiatun
17 Kevin Octavia
18 Martika Dewi Saputri
19 Mei Suci
20 Mimin Nasicha
21 M. Angga S
22 Muh. Erwin
23 M. Rifki Imam M
24 Nafa Ariyanto
25 Puji Listiyaningrum
26 Puji Welastiningsih
27 Pujiyanto
28 Radit
29 Rama Aji N
30 Rosiana E
31 Setiyabudi
32 Tegar Kristina
33 Zulaikha Alfi
Jumlah nilai
Rata-rata

L/P
(3)
P
L
P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
L
L
L
L
P
P
L
L
L
P
L
P
P

Nilai
(4)
78
75
73
75
72
84
70
75
78
82
72
78
73
81
73
78
79
82
77
78
73
73
75
64
69
73
65
80
75
85
81
66
82
2494
75,57

Keterangan
(5)
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Kurang
Kurang
Cukup
Kurang
Baik
Cukup
Baik
Baik
Kurang
Baik
Cukup
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Lampiran 8
HASIL EVALUASI BERKARYA LUKIS DENGAN TEKNIK KOLASE
KELAS VIII D BERDASARKAN EVALUASI PENELITI
Tahun Pelajaran 2012/2013
No
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nama Siswa
(2)
Adinda M
Aditiya Viki H
Agnes Kusumawardani
Agus Santoso
Agus Setiawan
Ahmad Imron N
Ali Subkhan
Arganata
Arief Syaifudin
Arva Yoga P
Bagus Sumarsono
Dicky Riliawan
Erik F.G
Fery Andiawan
Ida Nuryani
Jumiatun
Kevin Octavia
Martika Dewi Saputri
Mei Suci
Mimin Nasicha
M. Angga S
Muh. Erwin
M. Rifki Imam M
Nafa Ariyanto
Puji Listiyaningrum
Puji Welastiningsih
Pujiyanto
Radit
Rama Aji N
Rosiana E
Setiyabudi
Tegar Kristina
Zulaikha Alfi

L/P
(3)
P
L
P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
L
L
L
L
P
P
L
L
L
P
L
P
P

1
(4)
18
18
15
18
18
18
14
18
18
18
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
15
15
18
15
16
18
14
18
18
18
18
15
18

2
(5)
15
10
15
18
15
18
16
14
15
18
15
18
14
18
15
18
15
18
14
15
15
14
15
15
15
15
13
18
15
18
18
14
18

3
(6)
15
14
15
15
14
18
15
14
15
18
14
15
15
16
15
15
15
18
15
15
15
14
15
10
15
15
10
15
15
18
15
14
15

4
(7)
15
15
15
8
14
17
15
14
15
17
14
15
14
15
14
15
15
15
17
14
14
14
15
10
13
14
14
15
14
18
15
14
15

Jumlah nilai

2480

Rata-rata

75,15

5 Skor
(8) (9)
8
71
15
72
10
70
18
77
10
71
15
86
10
70
14
74
14
77
18
89
10
68
15
81
10
71
14
81
14
76
10
76
15
78
10
79
14
78
14
76
14
73
14
71
14
77
10
60
10
69
14
76
10
61
15
81
14
76
15
87
15
81
10
67
14
80

Keterangan
(10)
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Kurang
Baik
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Kurang
Kurang
Cukup
Kurang
Baik
Cukup
Baik
Baik
Kurang
Baik

Cukup
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Lampiran 9
HASIL EVALUASI BERKARYA LUKIS DENGAN TEKNIK KOLASE
KELAS VIII D BERDASARKAN EVALUASI GURU DAN PENELITI
Tahun Pelajaran 2012/2013
No Nama Siswa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Adinda M
Aditiya Viki H
Agnes K
Agus Santoso
Agus Setiawan
Ahmad Imron N
Ali Subkhan
Arganata
Arief Syaifudin
Arva Yoga P
Bagus Sumarsono
Dicky Riliawan
Erik F.G
Fery Andiawan
Ida Nuryani
Jumiatun
Kevin Octavia
Martika Dewi S
Mei Suci
Mimin Nasicha
M. Angga S
Muh. Erwin
M. Rifki Imam M
Nafa Ariyanto
Puji Listiyaningrum
Puji Welastiningsih
Pujiyanto
Radit
Rama Aji N
Rosiana E
Setiyabudi
Tegar Kristina
Zulaikha Alfi
Jumlah nilai
Rata-rata

L/P
P
L
P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
L
L
L
L
P
P
L
L
L
P
L
P
P

Penilaian Karya
Guru
Peneliti
78
71
75
72
73
70
75
77
72
71
84
86
70
70
75
74
78
77
82
89
72
68
78
81
73
71
81
81
73
76
78
76
79
78
82
79
77
78
78
76
73
73
73
71
75
77
64
60
69
69
73
76
65
61
79
81
75
76
85
87
81
81
66
67
82
80
2493
2480
75,75
75,15

Ratarata
74.5
73.5
71.5
76
71.5
85
70
74.5
77.5
85.5
70
79.5
72
81
74.5
77
78.5
80.5
77.5
77
73
72
76
62
69
74.5
63
80
75.5
86
81
66.5
81
2486.5
75,33

Keterangan
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Kurang
Kurang
Cukup
Kurang
Baik
Cukup
Baik
Baik
Kurang
Baik
Cukup
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Lampiran 10
BIODATA PENELITI

1. NIM
: 2401408022
2. Nama
: Zita Kiky Swariga
3. Prodi
: PEND. SENI RUPA, S1
4. Fakultas
: Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)
5. Jenis Kelamin
: Perempuan
6. Agama
: Katholik
7. Golongan Darah
:B
8. Tempat, Tanggal Lahir
: Blora, 2 Agustus 1990
9. Alamat Rumah
: Jl. Camar V/10
10. Kecamatan
: Blora
11. Kabupaten
: Blora
12. Kode Pos
: 58213
13. Provinsi
: Jawa Tengah
14. Alamat Kos (di semarang) : Kost Pertiwi
Jl. Pete Selatan Rt 02 Rw 01
Gn. Pati Semarang 50229
15. Phone
: 08995598672
16. E-mail
: zitacldeez@gmail.com
18. Pendidikan
:
SD Katholik Krida Dharma
Lulus 2002
SMP Katholik Adi Sucipto
Lulus 2005
SMA Negeri 1 Blora
Lulus 2008
UNNES
Mahasiswa Semester 10

