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SARI 

Briyansari, Regi Wahyu. 2012. Pembelajaran Keterampilan Kerajinan Tangan 

Berbasis Kurikulum Bimbingan Program B Bagi Anak Tunagrahita Di BBRSBG 

Kartini Temanggung Jawa Tengah. Skripsi. Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa 

dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Sri Iswidayati, M. 

Hum.,  Pembimbing II: Drs. PC. S. Ismiyanto, M. Pd. 
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BBRSBG Kartini Temanggung cukup menarik untuk diteliti. Masalah 

yang dikajiadalah: (1) Bagaimana cara pelaksanaan pembelajaran keterampilan 

kerajinan tangan bagi anak tunagrahita di BBRSBG Kartini Temanggung?. (2) 

Bagaimanakah hasil karya dan kreasi anak melalui pembelajaran keterampilan 

kerajinan tangan bagi anak tunagrahita di BBRSBG Kartini Temanggung?. (3) 

Apakah aktivitas pembelajaran keterampilan kerajinan tangan menggunakan 

media clay tepung dapat diterapkan sebagai sarana untuk terapi seni bagi anak 

tunagrahita di BBRSBG Kartnini Temanggung?. (4) Apa kendala-kendala 

pelaksanaan pembelajaran keterampilan kerajinan tangan bagi anak tunagrahita di 

BBRSBG Kartini Temanggung? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan lokasi penelitian 

di BBRSBG Kartini Temanggung Jln. Kartini No. 1-2 Temanggung Jawa Tengah. 

Sasaran penelitian ini adalah keempat masalah di atas. Subjek penelitian adalah 

anak tunagrahita (debil) dengan program B kelas keterampilan kerajinan tangan 

sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan cara reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan simpulan. 

Hasil penelitian menunjukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kondisi 

pembelajaran keterampilan kerajinan tangan dilakukan dengan menggunakan 

metode mencontoh, sehingga anak tidak diberi kesempatan berkreasi. Kedua, hasil 

karya dari proses pembelajaran, anak  tunagrahita dapat berkreasi. Karya  yang 

dihasilkan rata-rata baik dan kreatif. Ketiga,aktivitas pembelajaran keterampilan 

kerajinan tangan dengan media clay tepung dapat diterapkan sebagai terapi. 

Keempat,  kendala-kendala pembelajaran keterampilan kerajinan tangan, siswa 

kurang mampu mengungkapkan ide sehingga membutuhkan waktu yang lama. 

Beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Pertama,  

pembimbing hendaknya memberikan kesempatan anak untuk berkreasi, sehingga 

kreativitas anak dapat berkembang. Kedua, dengan media clay tepung anak 

tunagrahita dapat berkreasi dan menghasilkan karya yang unik, oleh karena itu 

media clay tepung dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mengembangkan 

media baru dalam pembelajaran keterampilan kerajinan tangan. Ketiga, media 

clay tepung dapat mengkondisikan anak untuk berkosentrasi, menumbuhkan 

percaya diri, tenang, dan melatih gerak tangan, dengan demikian media clay 

tepung dapat diterapkan sebagai media terapi. Keempat, karena keterbiasaan 

mencontoh anak tunagrahita kesulitan dalam mengungkapkan gagasan, oleh 

karena itu pembimbing hendaknya memberikan kesempatan anak untuk berkreasi, 

sehingga anak terlatih. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) KARTINI 

Temanggung Jawa Tengah merupakan lembaga sosial yang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, resosialisasi, memelihara 

dan mengembangkan kemampuan penderita tunagrahita. Penyandang tunagrahita 

mempunyai kecerdasan di bawah kecerdasan orang normal, sehingga mental dan 

kelakuan anak tunagrahita tidak sesuai dengan usianya.  

Seseorang yang menyandang tunagrahita tidak bisa melakukan hal-hal 

yang bisa dilakukan oleh orang-orang seusianya. Kalaupun bisa melalui proses 

belajar  yang lama, karena penyandang tunagrahita memang memerlukan waktu 

yang lebih lama dari orang normal dalam mempelajari sesuatu.   

Menurut Smart (2010: 49) tunagrahita merupakan istilah yang digunakan 

untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah 

rata-rata atau bisa disebut dengan retardasi mental. Anak tunagrahita adalah salah 

satu jenis anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan mentalnya. 

Kelainan mental tersebut disebabkan karena tidak terjadi keseimbangan antara 

faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik, sehingga  mental tidak berhubungan secara 

wajar, akibatnya terdapat ketidak mampuan dalam bidang intelektual, perasaan, 

kemauan dan penyesuaian sosial.  Selain itu perkembangan koordinasi anak 
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tunagrahita sangat lamban walaupun motoriknya dapat berkembang baik jika 

mendapat latihan berulang dan terprogram. 

Definisi cacat mental atau tunagrahita menurut Undang-undang No. 4 

(1997: 197) tentang penyandang cacat mental adalah kelainan mental dan atau 

tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit.  Padaha kikatnya 

anak normal dan anak berkebutuhan khusus itu sama. Begitu juga dalam falsafah 

bangsa, Pancasila yang dituangkan dalam UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga 

Negara berhak mendapatkan pengajaran (UUD 45, Bab XIII pasal 31 ayat 1). 

BBRSBG Kartini Temanggung mempunyai tujuan semata tidak hanya 

mengutamakan kemampuan baca tulis, tetapi dapat mempunyai kemampuan 

untuk berperan serta dalam kehidupan masyarakat guna mendapatkan 

penghidupan dan kehidupan yang layak. Selain itu, lembaga ini juga mempunyai 

tugas untuk melaksanakan pengembangan kecakapan fisik, kecerdasan mental dan 

sosial serta keterampilan, sehingga perlu diadakan upaya pendidikan seperti 

halnya pendidikan di sekolah-sekolah umum atau sekolah untuk orang normal. 

Kegiatan pendidikan ini termasuk di antaranya adalah pembelajaran keterampilan. 

Pembelajaran keterampilan di BBRSBG Kartini mengacu pada kurikulum. 

Kurikulum dalam BBRSBG Kartini berbeda dengan kurikulum sekolah biasa. 

Kurikulum dibuat sendiri sesuai dengan kebutuhan anak. Berdasarkan potensi 

anak tunagrahita, tingkat kemandirian yang diharapkan dari hasil rehabilitasi 

sosial di BBRSBG Kartini digolongkan menjadi tiga program, yaitu Program A, 

Program B, dan Program C. 
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Keterampilan bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus termasuk juga 

bagi anak-anak penyandang tunagrahita merupakan bekal yang cukup penting 

karena dengan adanya keterampilan tersebut, membuat keberadaan anak 

tunagrahita diakui oleh lingkungan sekitar (Smart, 2010: 101). 

Pembelajaran keterampilan yang  diberikan untuk anak tunagrahita adalah 

serangkaian upaya pengembangan kemampuan anak untuk memproduksi barang 

atau jasa dan usaha. Keterampilan di BBRSBG Kartini Temanggung meliputi 

menjahit, kerajinan tangan, koran bekas, boga dasar, boga lanjut, pertukangan 

kayu, pembuatan kasur dan bantal, keset, peternakan/pertanian, dan kerumah-

tanggaan ( Kurikulum BBRSBG KARTINI Temanggung).  

Berdasarkan pengamatan awal diketahui pembelajaran keterampilan 

kerajinan tangan di BBRSBG Kartini Temanggung difokuskan pada keterampilan 

produk. Hasil karya keterampilan anak tunagrahita tersebut sering dipamerkan dan 

dipesan. Hasil karya yang dihasilkan sesuai dengan contohnya, disebut juga 

dengan keterampilan prosedural. Keterampilan procedural adalah kemampuan 

menghasilkan karya seni atau segmen seni sama dengan yang dicontohkannya 

(Soehardjo, 2011: 232). 

Beberapa contoh hasilkarya pembelajaran keterampilan kerajinan tangan 

di BBRSBG Kartini Temanggung adalah kerajinan anyaman fitrit dan kerajinan 

menempel cangkang telur dengan teknik mozaik pada gerabah. Hasil karya dari 

keterampilan tersebut bentuk dan motifnya monoton. Selain itu proses pewarnaan 

karya masih ditentukan oleh pembimbing, sehingga anak tunagrahita tidak dapat 

berkreasi sesuai dengan keinginan.  
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Dari asumsi tersebu tsehingga muncul pertanyaan apakah anak tunagrahita 

dapat berkreasi, dan apakah tidak memungkinkan anak tunagrahita tidak bisa 

berkreasi?. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat apakah anak tunagrahita dapat 

berkreasi dengan mencobakan clay tepung sebagai media dalam pembelajaran 

keterampilan kerajinan tangan dengan teknik membentuk. 

Bahan clay tepung dipilih dengan harapan anak tunagrahita akan senang 

dan antusias, serta dapat berkreasi. Clay tepung dipilih karena merupakan media 

yang mudah dibentuk, lentur dengan warna-warna yang menarik. Clay digunakan 

sebagai media berkarya untuk membentuk atau disebut juga membuat seni. Dalam 

konteks kesehatan perilaku, Koh (Triyanto, 2009: 154) menyatakan bahwa 

membuat seni adalah proses dan cara untuk penyembuhan. Proses dan cara 

penyembuhan yang dimaksud adalah terapi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

pembelajaran keterampilan kerajinan tangan di BBRSBG Kartini Temanggung 

dengan teknik membentuk menggunakan media clay tepung. Peneliti ingin 

melihat apakah anak tunagrahita dapat berkreasi dalam pembelajaran 

keterampilan kerajinan tangan dengan teknik membentuk menggunakan media 

clay tepung dan sebagai sarana membentuk untuk terapi seni. Oleh karena itu, 

peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul Pembelajaran Keterampilan 

Kerajinan Tangan Berbasis Kurikulum Bimbingan Program B Bagi Anak 

Tunagrahita di BBRSBG Kartini Temanggung Jawa Tengah. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran keterampilan kerajinan tangan 

berbasis kurikulum bimbingan program B bagi anak tunagrahita di 

BBRSBG Kartini Temanggung Jawa Tengah? 

2. Bagaimanakah hasil karya dan kreasi anak melalui pembelajaran 

keterampilan kerajinan tangan berbasis kurikulum bimbingan program B 

bagi anak tunagrahita di BBRSBG Kartini Temanggung Jawa Tengah? 

3. Apakah aktivitas pembelajaran keterampilan kerajinan tangan 

menggunakan media clay tepung dapat diterapkan sebagai sarana untuk 

terapi seni bagi anak tunagrahita di BBRSBG KartiniTemanggung Jawa 

Tengah? 

4. Apaken dala-kendala pelaksanaan pembelajaran keterampilan kerajinan 

tangan berbasis kurikulum bimbingan program B bagi anak tunagrahita di 

BBRSBG Kartini Temanggung Jawa Tengah? 

1.3 TUJUAN 

Berdasarkan perumusan masalah dapat dikemukakan suatu tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 

keterampilan kerajinan tangan berbasis kurikulum bimbingan program B 

bagi anak tunagrahita di BBRSBG Kartini Temanggung Jawa Tengah. 

2. Mendeskripsikan hasil karya dan melihat kreasi anak melalui 

pembelajaran keterampilan kerajinan tangan berbasis kurikulum 
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bimbingan program B bagi anak tunagrahita di BBRSBG Kartini 

Temanggung Jawa Tengah. 

3. Mengetahui aktivitas pembelajaran keterampilan kerajinan tangan 

menggunakan media clay tepung dapat diterapkan sebagai sarana untuk 

terapi seni bagi anak tunagrahita di BBRSBG KartiniTemanggung Jawa 

Tengah.  

4. Mengetahui dan mendeskripsikan kendala-kendala pelaksanaan 

pembelajaran keterampilan kerajinan tangan berbasis kurikulum 

bimbingan program B bagi anak tunagrahita di BBRSBG Kartini 

Temanggung Jawa Tengah.  

1.4 MANFAAT 

1) Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperoleh pengetahuan mengenai 

keterampilan kerajinan tangan pada anak tunagrahita, mengetahui 

karakteristik anak tunagrahita, mengetahui cara mengaja anak tunagrahita 

dan hasil karya yang dihasilkan anak tunagrahita.  

2) Bagi pembimbing, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan acuan dalam mengembangkan media baru dalam 

pembelajaran keterampilan kerajinan tangan. 

3) Bagi lembaga,  penelitian ini dapat dijadikan acuan model pembelajaran di 

bidang keterampilan khususnya dalam kerajinan tangan dan sebagai bahan 

untuk meninjau kembali dalam penyusunan kurikulum yang akan datang.  

4) Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk 

mengembangkan penelitian yang lebih luas. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kurikulum Bimbingan  

Rehabilitasi sosial tunagrahita merupakan upaya refungsionalisasi dan 

pengembangan kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan serta fasilitasi 

agar penyandang tunagrahita mampu mencapai kemandirian sesuai dengan 

potensinya.Dalam rangka mencapai tujuan itu, program pelayanan dan rehabilitasi 

sosial di BBRSBG Kartini Temanggung perlu dilakukan secara sistemik dan 

sistematis serta mampu memberikan ruang bagi anak tunagrahita untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang berguna dalam mencapai kemandiriannya. 

Salah satu instrumen untuk mengimplementasikan pelaksanaan program secara 

sistemik dan sistematis adalah kurikulum bimbingan dan pelayanan (Kurikulum 

BBRSBG Kartini Temanggung). 

Kurikulum, menurut Taba (Sugandi, 2005: 53) sebagai rencana untuk 

membelajarkan peserta didik.Sedangkan menurut Beauchamp (Sugandi, 2005: 53) 

kurikulum diartikan sebagai rencana kegiatan untuk menuntun pengajaran.  

Kurikulum bimbingan dan pelayanan merupakan perangkat kerja untuk mengelola 

proses pelayanan, bimbingan dan pelatihan bagi anak tunagrahita agar 

pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara terarah, terencana, terintegrasi dan 

berkesinambungan.  

Sebagai perangkat kerja, orientasi kurikulum adalah pada pencapaian 

tujuan pelayanan dan rehabilitasi sosial, sehingga secara substansi perlu 
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disesuaikan dengan tujuan lembaga dan tuntutan kebutuhan anak tunagrahita. 

Oleh karena itu, pengembangan dan penyempurnaan kurikulum merupakan suatu 

kebutuhan agar proses pelaksanaan kegiatan pelayanan dan bimbingan rehabilitasi 

sejalan dengan tujuan lembaga dan perkembangan kebutuhan anak tunagrahita 

(Kurikulum BBRSBG KartiniTemanggung).  

Berdasarkan potensi, anak tunagrahita debil dan embisil digolongkan 

menjadi tiga klasifikasi, yaitu: Klasifikasi A dapat berdiri sendiri, dapat berelasi 

dan berintegrasi sosial serta memiliki keterampilan tertentu yang dapat dijadikan 

sumber penghasilan tetap dan dapat mengatur serta menggunakan penghasilannya 

secara fungsional sesuai dengan keperluannya; Klasifikasi B dapat berdiri sendiri 

dengan pengawasan, dapat berelasi dan berintegrasi sosial serta memiliki 

keterampilan tertentu yang dapat dijadikan sumber penghasilan tetap tetapi tidak 

mampu mengatur dan menggunakan penghasilannya secara baik dan untuk 

pengaturan itu membutuhkan pengawasan orang lain; Kualifikasi C dapat 

menolong diri sendiri, dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk 

memenuhi kebutuhan tanpa atau dengan sedikit pengawasan dan dapat 

mengadakan hubungan dengan anggota keluarga atau lingkungan tanpa 

mengganggu lingkungan tersebut (Kurikulum BBRSBG Kartini Temanggung). 

Kurikulum program B merupakan perangkat rencana dan pengaturan 

penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan pelayanan program B, dengan tujuan: 1) 

memberi kejelasan materi, bahan dan cara pelaksanaan bimbingan dan pelayanan 

program B secara sistemik dan sistematis; 2) menyediakan acuan bagi 

pembimbing/ instruktur/pelaksana kegiatan dalam mengelola proses bimbingan 
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dan pelayanan terhadap anak tunagrahita; 3) mengoptimalkan pencapaian hasil 

bimbingan dan pelayanan; 4) efektivitas dan efisiensi pelaksanaan bimbingan dan 

pelayanan (Kurikulum BBRSBG Kartini Temanggung). Dengan demikian 

kurikulum program B yaitu perangkat dan pengatur rencana bimbingan dengan 

tujuan menjelaskan materi pelaksanaan, acuan  pelaksanaan kegiatan, pencapaian 

hasil dan efisiensi pelaksanaan program B yaitu anak dengan pengawasan.  

Program B merupakan suatu program bimbingan dan pelayanan untuk 

mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan yang 

diberikan kepada anak tunagrahita  agar dengan pengawasan dapat mandiri dalam 

berelasi dan berintegrasi sosial, serta memiliki keterampilan tertentu yang dapat 

dijadikan sumber penghasilan tetap, tetapi tidak mampu mengatur dan 

menggunakan penghasilannya secara baik, sehingga membutuhkan pengawasan 

orang lain (Kurikulum BBRSBG KartiniTemanggung). 

Indikator keberhasilan dari program B, yaitu: 1) dengan sedikit atau tanpa 

bantuan anak tunagrahita dapat berelasi dan berintegrasi sosial; 2) dengan sedikit 

atau tanpa bantuan anak tunagrahita mampu melakukan satu atau lebih jenis 

keterampilan untuk usaha ekonomi produktif; 3) dengan pengawasan anak 

tunagrahita dapat melakukan kegiatan ekonomi produktif dalam lingkungan 

keluarga, masyarakat atau bekerja di unit-unit usaha. Kurikulum program B 

khususnya bimbingan keterampilan terdapat kompetensi dasar dan standar 

kompetensi sebagai berikut: 
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a. Kompetensi Dasar  

Kompetensi dasar menurut Sugandi ( 2005: 62) merupakan pernyataan 

minimal atau memadai tentang pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-

nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak setelah 

siswa menyesuaikan suatu aspek atau sub aspek mata pelajaran tertentu. 

Kompetensi dasar bimbingan keterampilan yaitu keterampilan produksi 

barang/ jasa. 

b. Standar Kompetensi  

Standar kompetensi bimbingan keterampilan dibuat sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan anak.Dengan mengacu pada kompetensi dasar; 

keterampilan produksi barang/jasa, penelitian ini memilih standar 

kompetensi; kemampuan menghasilkan produk-produk keterampilan. 

c. Indikator/Tujuan 

Indikator adalah rumusan yang mampu menggambarkan perilaku hasil 

belajar yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses belajar- 

mengajar. Menurut Sugandi (2005: 63) indikator merupakan uraian 

kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam berkomunikasi secara 

spesifik serta dapat dijadikan ukuran untuk menilai ketercapaian hasil 

belajar.Indikator dari standar kompetensi; kemampuan menghasilkan 

produk-produk keterampilan adalah dapat membuat produk-produk 

keterampilan tertentu sesuai dengan jenis keterampilan yang diikuti. 

Kurikulum program B dalam bimbingan keterampilan dengan Kompetensi 

Dasar: keterampilan produksi barang/ jasa dan Standar Kompetensi: kemampuan 
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menghasilkan produk-produk keterampilan. Namun karena yang ditargetkan 

dalam program ini adalah keterampilan, maka yang harus diutamakan bukan 

kegiatan membangun ide, tetapi melaksanakan perwujudan bentuk dengan hasil 

belajar berupa kemampuan prosedural, suatu kemampuan dampak dari 

penguasaan proses yang benar (Soehardjo, 2012: 159). Dengan demikian 

kurikulum bimbingan dan pelayanan adalah perangkat rencana dan pengaturan 

materi, bahan dan cara pelaksanaan bimbingan dan pelayanan. 

 

2.2 Pembelajaran Keterampilan Anak Tunagrahita 

Pembelajaran pada hakikatnya berintikan interaksi antara murid dengan 

guru dan lingkungan.Dengan demikian pembelajaran mengandung dua jenis 

kegiatan yang tidak terpisahkan, yaitu mengajar dan belajar. Oleh karena itu 

interaksi antar murid dengan guru dan lingkungannya disebut pula proses belajar 

mengajar (Ismiyanto: 2009). 

Mulyasa (dalam Rohmadi, 2009: 65) menyatakan bahwa pembelajaran 

adalah proses interaksi antara siswa dengan lingkungan, sehingga terjadi 

perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Interaksi ini terjadi terutama antara 

siswa dan guru. Pada proses pembelajaran terjadi hubungan yang bersifat dwiarah 

antara guru dan siswa.  

Sedangkan menurut Syafi’i (2006: 23) konsep pembelajaran digunakan 

karena dipandang lebih memposisikan guru dan murid sebagai subjek, artinya 

keduanya memiliki peran yang sama penting. Keberhasilan sebuah pembelajaran 

bukan hanya bergantung pada keaktifan guru untuk membelajarkan materi 
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pelajaran kepada siswa, tetapi siswa sebagai individu yang mengalami proses 

belajar juga diperlukan partisipasi aktifnya dalam kegiatan pembelajaran. 

Konsep pembelajaran dalam arti yang lebih sempit adalah kegiatan guru 

secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar aktif, 

yang menekankan pada penyediaan sumber belajar (Dimyati dan Mudjiono dalam 

Sobandi 2008:152). Sudjana (2002) berpendapat bahwa siswa sebaiknya 

memperoleh pembelajaran dengan cara mengalami dan berbuat sendiri secara 

langsung sehingga pembelajaran yang dilakukan memberi kesan yang utuh dan 

bermakna bagi siswa sehingga akan selalu diingat oleh siswa pada jangka waktu 

lama.Berdasarkan pendapat di atas pembelajaran adalah interaksi antara murid 

dengan guru dan lingkungan kearah yang lebih baik dan sebaiknya  mengalami 

atau berbuat sendiri secara langsung agar memberikan kesan dan pengalaman 

yang utuh dan bermakna.  

Pembelajaran pada anak tunagrahita berbeda dengan pembelajaran di 

sekolah pada umumnya. Pembelajaran yang berlangsung berbentuk 

bimbingan.Bimbingan menurut Jones (dalam Mugiarso, 2006: 2) dinyatakan 

sebagai upaya mengembangkan setiap individu sesuai dengan kemampuannya. 

Bimbingan merupakan suatu proses yang berkelanjutan, dilakukan dengan 

sistematis dan berencana. Bimbingan merupakan proses membantu individu, 

dengan membantu berarti bukan suatu paksaan. 

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu- individu 

dalam menentukan pilihan-pilihan dan mengadakan berbagai penyesuaian dengan 

bijaksana dengan lingkungan.Bantuan dalam bimbingan diberikan kepada 
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individu, baik perorangan maupun kelompok.Bimbingan yang diberikan bertujuan 

agar individu dapat mengembangkan dirinya secara optimal menjadi pribadi yang 

mandiri. 

Bimbingan keterampilan bagi anak tunagrahita pada dasarnya adalah 

sebuah upaya menanamkan beberapa kompetensi dasar kepada anak agar tidak 

memiliki ketergantungan dengan orang di sekitarnya sehingga mampu 

mengerjakan tanpa bantuan orang lain. Tujuan utama dari belajar keterampilan 

adalah memperoleh dan menguasai keterampilan tertentu.Dalam belajar 

keterampilan memerlukan latihan yang intensif dan teratur. Soehardjo ( 2011: 

232) menyatakan bahwa: 

Sesuai dengan jenis serta sifatnya keterampilan dibedakan menjadi 

keterampilan intelek dan keterampilan motorik. Tipe keterampilan 

motorik meliputi keterampilan prosedural dan keterampilan teknik. 

Keterampilan prosedural adalah kemampuan menerapkan sesuatu 

proses yang telah ditetapkan prosedurnya, sedangkan keterampilan 

teknik adalah kemampuan mengembangkan proses yang telah 

memiliki prosedur yang tetap. 

 

Dalam pembelajaran keterampilan ada beberapa prinsip-prinsip dalam 

memberikan pendidikan bagi penyandang tunagrahita mengacu pada prinsip kasih 

sayang dan prisip keperagaan. Demikian halnya seperti yang diungkapkan Smart 

(2010) bahwaprinsip kasih sayang adalah dalam mengerjakan tugas-tugas 

akademis yang berhubungan dengan intelektual, anak tunagrahita akan mengalami 

kesulitan, tidak jarang juga karena masalah tersebut banyak guru bahkan orang-
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orang terdekat menjadi jengkel dan tidak sabar. Untuk mengajar anak tunagrahita 

diperlukan kasih sayang yang mendalam dan kesabaran. 

Sedangkan prinsip keperagaan adalah anak tunagrahita mempunyai 

kelemahan dalam kemampuan berpikir abstrak.Anak tunagrahita mengalami 

kesulitan dalam membayangkan sesuatu (Smart, 2010).Oleh karena itu, anak 

tunagrahita lebih tertarik pada pembelajaran yang menggunakan benda-benda 

konkret atau benda-benda yang terlihat nyata dan jelas ataupun dengan berbagai 

alat peraga yang sesuai. 

Berdasarkan pengertian di atas pembelajaran keterampilan anak 

tunagrahita adalah interaksi belajar mengajar antara anak tunagrahita dengan guru 

ke arah yang lebih baik dengan bentuk bimbingan agar memperoleh dan 

menguasai keterampilan tertentu dan mampu mengerjakan tanpa bantuan orang 

lain dengan kasih sayang, kesabaran dan alat peraga untuk membantu proses 

pembelajaran.   

 

2.3 Media ClayTepung sebagai Sarana Membentuk untuk Terapi  

2.3.1 Media Berkarya 

Menurut Haryanto (2007: 2) secara umum media terbagi menjadi media 

desain yaitu mengenai 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 pengetahuan tentang bahan, alat, dan 

proses atau teknik dalam seni rupa dan jenis produk seni rupa. Jadi, media dalam 

konteks berkarya mencakup pengertian bahan, alat, dan teknik tertentu. 
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Lebih lanjut menurut Affandi (2002:9) bahwa media berkarya seni rupa 

terdiri atas dua bagian, yaitu alat dan bahan. Alat memiliki fungsi atau digunakan 

untuk mengolah bahan, sedangkan bahan adalah sesuatu yang diolah dengan alat 

agar menjadi perwujudan karya 

Dalam membuat suatu karya seni, pasti memerlukan bahan yang nantinya 

akan diolah menjadi suatu karya seni. Bahan adalah barang yang akan diubah 

menjadi barang lain atau bentuk lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 65). 

Menurut Rondhi ( 2002: 25) bahan adalah material yang diolah atau diubah 

menjadi barang yang dapat berupa karya seni atau barang lainnya. Bahan yang 

digunakan untuk berkarya seni bisa berasal dari alam, misalnya batu, kayu, pasir, 

dan tumbuh-tumbuhan.Selain bahan dari alam kita dapat menggunakan bahan dari 

hasil olahan manusia, misalnya, kertas, kain, kawat, pensil, tepung, cat minyak, 

cat air dan masih banyak lagi. 

Dapat disimpulkan bahwa media berkaryamencakup bahan, alat, dan 

teknik yang digunakan untuk menciptakan suatu karya seni, dan digunakan untuk 

menyampaikan pesan, ekspresi, atau ungkapan gagasan yang ingin disampaikan 

kepada penikmat melalui karya tersebut. 

2.3.2 Clay Tepung 

Dalam arti sesungguhnya clay adalah tanah liat, namun selain terbuat dari 

tanah liat, clay juga ada yang terbuat dari bermacam-macam bahan tetapi 

adonannya memiliki sifat seperti clay yaitu liat dan dapat dibentuk (dalam 

http://craftnclub .blogspot. com/ 2008/ 03/ clay_15. htmlyang diunduh tanggal 15 

November  2011). Pada saat ini clay sudah tidak lagi terpaku pada tanah liat 
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semata. Kondisi tanah liat atau lempung yang yang pekat dan kotor menjadikan 

sebagian orang kurang berminat dalam berkarya dengan media tersebut. 

Menurut Ganda Prawira (dalam Syakir 2009) clay merupakan media yang 

digunakan dalam membentuk dengan sifat elastisnya sehingga mudah dibentuk 

dengan teknik membentuk atau butsir.Monica ( dalam Uchiyah, 2009: 152) 

berpendapat bahwa clay adalah semacam bahan yang menyerupai lilin, lembut, 

mudah dibentuk, dapat mengeras, mengering dengan sendirinya, dan tidak 

mengandung racun. Penggunaan clay aman bagi siapa pun termasuk anak-anak 

dan proses pengeringannya sangat mudah, yaitu hanya dibiarkan saja atau 

diangin-anginkan pada tempat terbuka namun tidak terkena sinar matahari secara 

langsung.Pendapat serupa dikemukakan oleh Joyce (2009:v) bahwa adonan clay  

bersifat lunak menyerupai malam atau lilin mainan, mudah dibentuk, serta dapat 

mengeras dengan sendirinya apabila diangin-anginkan.  

Berdasarkan berbagai pendapat dan uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa clay adalah media berkarya yang memiliki sifat liat namun mudah 

dibentuk, dan clay tepung adalah media membentuk yang terbuat dari bahan 

tepung dan diolah menjadi bahan yang liat, lembut, mudah dibentuk, dan proses 

pengeringannya cukup dengan diangin-anginkan. 

2.3.3 Proses Pembuatan Clay Tepung 

Proses pembuatan clay tepung yaitu menyiapkan bahan berupa tepung 

terigu, tepung tapioka, tepung beras (dengan perbandingan 1:1:1:2,5), lem putih 

dan pewarna makanan. Contoh komposisi pembuatan clay tepung menurut Indira 

(dalam Uchiyah, 2009: 153) adalah tepung tapioka 20 gr, tepung maezena 20 gr, 
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tepung beras 20 gr, lem kayu atau putih 50 gr, dan pewarna makanan. Cara 

pembuatan masukkan semua tepung (tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras), 

dan lem putih, dicampur menjadi satu, kemudian tepung tersebut dipijit-pijit 

dengan tujuan untuk meratakan adonan sampai kalis atau tidak lengket 

ditangan.Bersihkan sisa-sisa  adonan yang menempel pada tangan, campurkan ke 

adonan yang lebih besar. Bagi beberapa bagian (sesuai warna –warna yang 

diinginkan) dan campurkan sedikit demi sedikit pewarna makanan sesuai yang 

diinginkan.Setelah itu clay tepung siap dibentuk.Hasil finishingkaryadiangin-

anginkan hingga kering. 

Apabila bahan clay tepung sisa simpan adonan clay tepung yang sudah 

tercampur  di dalam kantong plastik, tutup kantongnya lalu simpan supaya adonan 

terlindung dari udara sehingga tahan lama. Sebelum membentuk, cuci tangan 

bekas menguleni atau mimijat  adonan dengan air terlebih dahulu. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat adonan clay tepung 

(Indira 2009: 7), yaitu (1)  pada saat adonan clay dibentuk, sebaiknya tangan 

dalam keadaan bersih; (2) Pada saat pembentukan adonan  clay sebaiknya diberi 

alas plastik, agar meja tidak kotor; (3) bagian-bagian clay yang sudah dibentuk 

dibiarkan terlebih dahulu, kemudian dirangkai, dan penempelan tiap bagian-

bagian menggunakan lem putih; (4) selama proses pengeringan, clay jangan 

disentuh karena akan mempengaruhi bentuk. Pengeringan sebaiknya dilakukan di 

tempat terbuka dengan diangin-anginkan. 

Dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan clay tepung melalui beberapa 

tahap, yaitu (1) proses pengolahan bahan tepung, danlem; (2) proses pewarnaan 
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pada bahan tepung sehingga bahan tepung tersebut menjadi adonan clay yang siap 

pakai; (3) proses berkarya seni membentuk dengan adonan clay tepung; dan (4) 

proses pengeringan pada hasil karya yang sudah jadi. 

2.3.4 Seni sebagai Terapi: Penyembuhan Alternatif melalui Kegiatan Seni 

Seni merupakan salah satu unsur kebudayaan yang berfungsi untuk 

memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat terhadap nilai-nilai keindahan 

(Rondhi, 2002: 4). Selain itu seni berfungsi sebagai media ekspresi dan sekaligus 

media komunikasi. Seni adalah bahasa yang dapat digunakan untuk 

mengungkapkan pikiran maupun perasaan seseorang. Oleh karena itu kebebasan 

dalam berekspresi khususnya melalui seni sangat penting bagi perkembangan 

kepribadian seseorang. Kebebasan dalam berekspresi juga dapat memicu 

terjadinya kreativitas.  

Berekspresi merupakan kebutuhan dasar manusia. Menurut Rondhi ( 2002: 

9) seni merupakan salah satu sarana yang tepat untuk mengungkapkan pikiran dan 

perasaan. Oleh karena itu, kebebasan dalam berekspresi khususnya melalui seni 

sangat penting bagi perkembangan kepribadian seseorang. Lebih lanjut menurut 

Lowenfeld (dalam Rondhi, 2002: 16) kebebasan berekspresi dapat membantu 

pertumbuhan mental anak.  

Selain sebagai media ekspresi seni juga dapat digunakan sebagai terapi. 

Terapi merupakan cara merawat atau mengobati penyakit. Pengobatan ini 

ditujukan pada orang yang memerlukan perawatan masalah kejiwaan dan 

kekurangan dari segi fisik dan mental (Zaiton, 2011).  
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Luca  (dalam Triyanto, 2007: 155) mengemukakan bahwa terapi di sini 

merujuk pada cara penyembuhan alternatif, yakni suatu proses pemulihan yang 

melibatkan tindakan atau perlakuan untuk membantu menyembuhkan seseorang 

dari gangguan yang dideritanya. Dengan tujuan untuk membangkitkan kembali 

semangat, keyakinan, kepercayaan diri, daya  hidup, dan hal-hal bersifat kejiwaan 

lainnya. Terapi seni adalah suatu upaya penyembuhan alternatif yang menderita 

gangguan atau masalah kejiwaan dengan menggunakan media seni.  

Koh (dalam Triyanto, 2007: 155) mengemukakan bahwa membuat seni 

adalah sebuah proses dan cara menyembuhkan. Melalui kegiatan seni, berbagai 

perasaan, frustasi, marah, bersalah dan malu dapat dilepaskan.  

Lebih lanjut menurut Rahma (2008: 73) terapi seni lebih mementingkan 

proses kreatif daripada kemampuan individu dalam menghasilkan karya 

sesungguhnya. Tujuan terapi seni bukanlah untuk mengasah bakat untuk 

menghasilkan seorang seniman, akan tetapi tujuan akhir yang ingin dicapai oleh 

terapi seni adalah untuk membantu agar merasa lebih nyaman terhadap diri 

sendiri. 

Dengan demikian seni, melalui aktivitas berekspresi, dapat difungsikan 

sebagai salah satu sarana untuk membantu menyembuhkan seseorang dari 

gangguan yang dideritanya yang memerlukan perawatan kejiwaan dan 

kekurangan dari segi fisik dan mental dengan menggunakan media seni. Tegasnya 

seni dapat digunakan sebagai sarana terapi.  
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2.3.5 Membentuk dengan Clay Tepung sebagai Sarana Terapi 

Kata membentuk berasal dari kata bentuk.Setelah mendapatkan imbuhan 

me-, maka menjadi sebuah kata kerja yang berarti suatu kegiatan untuk 

menghasilkan bentuk. 

Membentuk sebagai terapi, berkaitan dengan aspek kotemplatif atau 

sublimasi. Menurut Rahma ( 2008: 74) kontemplatif atau sublimasi merupakan 

suatu cara atau proses yang bersifat menyalurkan atau mengeluarkan segala 

sesuatu yang bersifat kejiwaan, seperti perasaan, memori, pada saat kegiatan 

berkarya seni berlangsung.  

Kneith Beittel (dalam Iswidayati: 2009) memandang proses membentuk 

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kejiwaan atau kehidupan batin 

seseorang pembuatnya, yaitu untuk melatih kesabaran, mempertinggi kepekaan 

rasa dan menciptakan ketenangan serta kesederhanaan tingkah laku. Dengan 

demikian membentuk dapat melatih, mempertinggi kepekaan rasa dan 

menciptakan ketenangan dalam tingkah laku. 

Lebih lanjut menurut Joyce (2009:v), selain mengasah kemampuan otak 

kanan dan meningkatkan kreativitas, seni membentuk juga dapat meningkatkan 

daya konsentrasi, melatih kesabaran dan ketekunan, serta melatih kerja syaraf 

motorik. Melatih syaraf motorik ini akan membantu untuk berlatih menggerakkan 

tubuhnya, karena sebagian besar anak tunagrahita masih kesulitan untuk 

menggerakkan dengan baik seluruh anggota tubuh ( Smart, 2010:100). 

Membentuk dengan clay tepung dapat melatih syaraf motorik, karena 

media clay tepung merupakan media yang lentur dan mudah dibentuk sehingga 
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dapat digunakan sebagai terapi untuk melatih gerak tangan dan jari-jari. Berkaitan 

dengan terapi untuk melatih gerak tangan dan jari-jari teknik membentuk yang 

dipilih yaitu teknik pilin dan teknik pijit. Menurut Iswidayati (2011: 80) teknik 

pijit dan teknik pilin sebagai berikut. 

1. Teknik Pijit  

 Teknik pijit merupakan teknik yang paling sederhana dalam membentuk, 

yaitu dibentuk dengan cara dipijit-pijit, dibentuk sesuai dengan rencana. 

Teknik pijit dipilih untuk melatih kerja otot tangan dan jari-jari dalam 

membentuk dengan memijit-mijit dan meremas clay tepung sampai 

menghasilkan bentuk yang diinginkan. Selain melatih gerak tangan juga 

melatih kesabaran, kosentrasi, dan kecermatan dalam membentuk.  

 

 

 

 

 
Gambar 1: Teknik Pijit 

(Sumber: Iswidayati, 2011: 80) 

 

2. Teknik Pilin  

 Teknik pilin,membentuk dengan membuat pilinan. Pilinan panjang 

diperoleh dari cara memilin bahan hingga menyerupai seutas tali. Dari bentuk 

tali tersebut dibuat sesuai dengan keinginan. Bentuk tali diharapkan antara 

bagian ujung dan tengah bentuknya sama. 
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Teknik pilin dipilih untuk melatih gerak tangan,  kecermatan, dan konsentrasi 

anak dalam membentuk dengan cara digulung-gulungkan sehingga 

menghasilkan bentuk  pilinanyang bagian ujung dan tengah sama. 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2: Teknik Pilin 

  (Sumber: Iswidayati, 2011: 81)  

 

 

Dalam membentuk kedua teknik tersebut dapat dipadukan. Kedua teknik 

tersebut melatih kerja otot tangan dan jari-jari dalam membentuk. Berdasarkan 

uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa membentuk dengan media clay tepung 

dapat digunakan sebagai terapi, karena clay tepung merupakan media yang lentur 

dan mudah dibentuk dengan teknik pijit dan teknik pilin untuk melatih gerak 

tangan dan jari-jari. Selain itu membentuk dengan clay tepung dapat melatih 

kesabaran, meningkatkan kosentrasi, dan kecermatan.  

 

2.4 Anak Tunagrahita  

2.4.1 Pengertian Anak Tunagrahita 

Tunagrahita atau terbelakangan mental merupakan kondisi di mana 

perkembangan kecerdasannya mengalami hambatan sehingga tidak mencapai 

tahap perkembangan yang optimal (Somantri, 2007: 103).Menurut Delphie (2006: 

2)bahwa anak tunagrahita merupakan anak dengan hendayaperkembangan 
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kemampuan, memiliki problematika belajar yang disebabkan adanya hambatan 

perkembangan intelegensi, mental, emosi, sosial dan fisik. 

Anak tunagrahita adalah anak yang mengalami gangguan dalam 

perkembangan daya pikir serta seluruh kepribadiannya, sehingga tidak mampu 

hidup dengan kekuatan sendiri di masyarakat meskipun dengan cara yang 

sederhana (Munzayanah, 2000: 13). Menurut Santrock (dalam Nisa 2010: 9) anak 

tunagrahita adalah kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya 

kecerdasan (biasanya nilai IQ-nya di bawah 70) dan sulit beradaptasi dengan 

kehidupan sehari-hari. IQ rendah dan kemampuan beradaptasi yang rendah 

biasanya tampak pada masa kanak-kanak, dan tidak tampak pada periode normal. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita adalah 

anak yang memiliki kemampuan intelektual yang rendah dan mengalami 

hambatan dalam perilaku adaptif serta seluruh kepribadiannya, sehingga anak 

tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan terjadi pada masa 

perkembangan, batas usia dari masa perkembangan adalah 18 tahun.  

2.4.2 Karakteristik Anak Tungrahita 

Menurut Smart (2010: 48) karakteristik anak tunagrahita ditandai dengan 

keterbatasan sebagai berikut. 

1) Keterbatasan Intelegensi 

Intelegensi merupakan fungsi yang kompleks untuk mempelajari informasi 

dan keterampilan-keterampilan menyesuaikan diri dengan masalah-

masalah dan situasi kehidupan baru, belajar dari pengalaman masa lalu, 

berfikir abstrak,  dapat menilai kritis dan kemampuan untuk merencanakan 
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masa depan. Anak tungrahita memiliki keterbatasan dalam semua hal 

tersebut. Keterbatasan intelegensi terlihat pada kemampuan belajar anak 

sangat kurang, terutama yang bersifat abstrak, seperti membaca dan 

menulis, belajar  dan berhitung sangat terbatas.  

2) Keterbatasan Sosial  

Anak tunagrahita mengalami hambatan dalam mengurus dirinya sendiri di 

dalam kehidupan masyarakat.Maka dari itu anak tunagrahita 

membutuhkan bantuan. Anak tunagrahita cenderung berteman dengan 

anak yang lebih  muda usianya, ketergantungan terhadap orang tua sangat 

besar, tidak mampu memikul tanggungjawab sosial dengan bijaksana, 

sehingga harus selalu dibimbing dan diawasi. Anak tunagrahita juga 

mudah dipengaruhi dan cenderung melakukan sesuatu tanpa memikirkan 

akibatnya. 

3) Keterbatasan Fungsi Mental Lainnya 

Anak tunagrahita memerlukan waktu yang lebih lama dalam 

menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya.Anak tunagrahita 

memperlihatkan reaksi terbaiknya bila mengikuti hal-hal yang rutin dan 

secara konsisten.Anak tunagrahita tidak dapat menghadapi sesuatu 

kegiatan atau tugas dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, memiliki 

keterbatasan dalam penguasaan bahasa, bukan mengalami kerusakan 

artikulasi, melainkan karena pusat pengolahan pengindraan kata kurang 

berfungsi.Selain itu anak tunagrahita kurang mampu untuk 

mempertimbangkan sesuatu, membedakan antara yang baik dan buruk, 
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dan membedakan yang benar dan yang salah, sehingga tidak dapat 

membayangkan terlebih dahulu konsekuensi dari suatu perbuatan. 

Dari pemaparan di atas, karakteristik anak tunagrahita dapat dilihat dari 1) 

kemampuan intelegtual; membaca, menulis dan berhitung sangat terbatas, 2) 

keterbatasan sosial; ketergantungan terhadap orang tua, tidak tanggung jawab, 

mudah dipengaruhi, 3) keterbatasan fungsi mental; lama dalam menyelesaikan 

sesuatu, kurang mampu membedakan baik dan buruk.  

2.4.3 Klasifikasi Anak Tunagrahita 

Anak tunagrahita dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori.Klasifikasi 

anak tunagrahita pada umumnya didasarkan pada taraf intelegensinya, yang terdiri 

dari tungrahita ringan, sedang, dan berat.Kemampuan intelegensi anak tunagrahita 

lebih banyak diukur menggunakan Skala Weschler (WISC) dan tes Stanford Binet 

(Somantri, 2007: 106). 

Effendi (2006: 89), mengklasifikasikan anak tunagrahita menjadi empat 

macam, yaitu: 1) Klasifikasi menurut kelainaan fisik; tipe Mongoloid, tipe 

Microchepalon, tipe Cretinis; 2) Klasifikasi menurut derajat kemampuan 

penyesuaian diri; tidak tergantung pada orang lain, semi tergantung pada orang 

lain, sama sekali tergantung pada orang lain; 3) Klasifikasi menurut aspek 

intelegensi; Idiot, IQ 0-25, Embisil, IQ 25-50, Debil atau Moron, IQ 50-70; 4) 

Klasifikasi menurut penilaian pendidikan; Tunagrahita mampudidik, Tunagrahita 

mampu lati, Tunagrahita mampu rawat.  
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2.4.4 Anak Tunagrahita Debil (Mampudidik) 

Efendi (2006: 88) berpendapat bahwa tunagrahita debil (mampudidik) 

adalah seseorang dikategorikan berkelainan mental subnormal atau tunagrahita 

jika memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya (di bawah normal). 

Untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara 

spesifik termasuk dalam hal pendidikan. 

Walaupun terdapat subnormalitas penderita ini tidak seberat imbisilitas, 

penderita debilitas mempunyai kemampuan belajar lebih baik, mereka dapat 

menerima pelajaran-pelajaran sampai batas tertentu. Penderita debilitas mampu 

memecahkan persoalan hidupnya yang sederhana secara intelegen. Berdasarkan 

testing intelegensi pada umumnya penderita debilitas mempunyai IQ antara 50 s/d 

70. Penderita debilitas dapat dibimbing atau dipelajari dan dilatih dalam beberapa 

mata  pelajaran seperti membaca, menulis berhitung pekerjaan tangan dan 

keterampilan lainnya (Tim Penyusun Buku BBRSBG, 1978: 17). 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diambil suatu pengertian bahwa 

yang dimaksud dengan anak tunagrahita debil (mampudidik) adalah anak yang 

mempunyai intelegensi di bawah rata-rata, kemampuan berfikirnya rendah, 

perhatian dan ingatan lemah, kurang mampu menanggapi masalah-masalah yang 

dihadapinya, serta masih mungkin dikembangkan potensinya dalam bidang 

akademis dalam tarap sederhana sesuai dengan kemampuannya. 
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2.5 Aktivitas Belajar Anak Tunagrahita 

2.5.1 Pengertian Aktivitas Belajar  Anak Tunagrahita 

Aktivitas merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu anak belajar. 

Dalam proses pembelajaran anaklah yang menjadi subjek belajar. Agar anak 

berperan sebagai pelaku kegiatan belajar, maka guru hendaknya merencanakan 

pembelajaran yang menuntut anak agar banyak melakukan aktivitas atau paksaan-

paksaan. 

Tugas yang diberikan kepada anak hendaknya menarik perhatian, 

dibutuhkan dalam pengembangannya, serta bermanfaat bagi masa depannya. 

Dalam melaksanakan kegiatan belajar yang mengaktifkan anak, bukan berarti 

guru tidak melakukan aktivitasnya sebagai pengajar, tetapi guru selalu 

memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan anak, mengarahkan, 

menguasai, dan mengadakan evaluasi. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 17) aktivitas diartikan 

sebagai keaktifan, kegiatan dan kesibukan.Aktivitas merupakan asas yang 

terpenting dari asas didaktik karena belajar sendiri merupakan suatu kegiatan dan 

tanpa adanya kegiatan tidak mungkin seseorang belajar. Dalam proses belajar 

mengajar, siswalah yang harus membangun pengetahuannya. Sedangkan guru 

berperan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan mendukung bagi 

terciptanya pembelajaran yang bermakna. 

Aktivitas belajar anak tunagrahita yang dimaksud adalah aktivitas yang 

bersifat fisik maupun mental.Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas ini harus 

selalu berkaitan.Piaget (Sardiman, 2011: 100) menerangkan bahwa seseorang 
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anak itu berpikir sepanjang berbuat.Tanpa perbuatan berarti anak itu tidak 

berpikir.Maka agar anak berpikir sendiri harus diberi kesempatan untuk berbuat 

sendiri. Berpikir pada taraf verbal baru akan timbul setelah anak itu berpikir pada 

tarap perbuatan.  

Dengan demikian jelas bahwa aktivitas belajar anak tunagrahita itu dalam 

arti luas baik yang bersifat fisik maupun jasmani maupun mental atau rohani. 

Hubungan antara fisik dengan mental akan membuahkan aktivitas belajar yang 

optimal. Dalam aktivitas membentuk anak tunagrahita kedua aktivitas ini 

berkaitan, anak belajar membentuk dengan berfikir bentuk apa yang akan dibuat 

dan kreasi apa yang akan diciptakan.  

2.5.2 Jenis-Jenis Aktivitas Belajar 

Jenis-jenis aktivitas dalam belajar (Sardiman, 2011: 101) dapat di 

golongkan sebagai berikut. 

1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya adalah membaca, 

percobaan, memperhatikan gambar, dan demonstrasi. 

2) Oral activities, seperti menyatakan merumuskan, bertanya, memberikan 

saran, mengeluarkan pendapat mengadakan wawancara dan diskusi. 

3) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi, musik dan pidato. 

4) Writing activities seperti misalnya menulis cerita, karangan, angket dan 

menyalin. 

5) Growing activities misalnya menggambarkan, membuat grafik dan peta. 
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6) Motor activities yang termasuk didalamnya antara lain melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

7) Mental activities seperti mengingat, menganalisis, melihat hubungan dan 

mengambil keputusan. 

8) Emosional activities seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup. 

Dari beberapa jenis aktivitas belajar, dalam pembelajaran membentuk 

tergolong dalam jenis motor activities.Anak tunagrahita belajar membentuk 

dengan media clay tepung.Selain motor activities, aktivitas belajar dalam 

membentuk juga berkaitan dengan visual activities, oral activities, emosional 

activities. 

 

2.6 Kreativitas Anak Tunagrahita dalam Berkarya Kerajinan Tangan 

dengan Teknik Membentuk 

Pada dasarnya setiap individu itu kreatif, namun kreativitas tiap individu 

berbeda.Tiap- tiap individu memiliki tingkatan, sesuai dengan potensi yang 

dimiliki sejak lahir dan pengaruh lingkungan sekitar.Perbedaan kreativitas tiap 

individu akan mempengaruhi pengalaman yang dimiliki.Semakin kreatif 

seseorang, maka ungkapan ekspresinya akan semakin unik. Unik berarti individu 

tersebut memiliki ide-ide baru yang berbeda dengan lainnya. 

Syafi’i (2006: 10) menyatakan bahwa kreativitas adalah kelenturan atau 

kelincahan dalam berpikir, kelancaran dalam mengemukakan pendapat, 
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kemampuan untuk memunculkan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan 

orang lain. Ide-ide kreatif seseorang itu dipengaruhi oleh kelincahan dan 

kecerdasan seseorang dalam berfikir. Dengan kreativitas yang dimiliki, seseorang 

akan dikenal oleh orang lain secara spesifik karena memiliki kekhususan atau 

keterampilan tersendiri baik dalam pribadi ataupun karena ide-idenya. 

Lebih jauh lagi, Munandar (1999:26-28)  menguraikan konsep-konsep 

kreativitas sebagai berikut. 

Pribadi, bahwa setiap anak adalah pribadi unik, dan tindakan kreatif 

muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian dalam interaksi dengan 

lingkungannya.Proses, bahwa kreativitas sebagai kemampuan 

menciptakan sesuatu yang baru atau untuk menemukan hubungan-

hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya dalam 

mencari jawaban baru terhadap suatu masalah, merupakan manifestasi 

dari kelancaran, fleksibilitas dan orisinalitas pemikiran anak.Pendorong, 

faktor dorongan internal maupun dorongan eksternal.Produk, definisi 

yang berfokus pada produk kreatif menekankan unsur orisinalitas, 

kebaruan, dan kebermaknaan. Prinsip dasar kreativitas sama dengan 

inovasi, yaitu memberi nilai tambah pada benda-benda, cara kerja, cara 

hidup dan sebagainya, agar senantiasa muncul produk baru yang lebih 

baik dari produk yang sudah ada sebelumnya  

 

Begitu pula menurut Haefele (1962, dalam Munandar, 1999) dinyatakan 

bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru 

yang mempunyai makna sosial.Definisi Haefele ini menunjukkan bahwa tidak 

keseluruhan produk itu harus baru, tetapi kombinasinya. 

Untuk mengetahui produk kreasi tersebut langkah selanjutnya yaitu 

dengan analisis.Ocvirk (Rohidi 2011) memberikan gambaran tentang karya seni 

visual dan menunjukkan tiga komponen dasar dari sebuah karya seni untuk 

dianalisis yaitu subjek, nas, dan bentuk.Subjek yaitu sebagai benda atau gagasan. 

Nas (content) pesan-pesan yang bersifat emosional dan intelektual yaitu 
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pernyataan ekspresi atau gejolak yang terbaca. Bentuk (form) yaitu penggunaan 

unsur-unsur garis, teksture, warna, raut (shape) dan hubungan dengan prinsip 

keselarasan dan keragaman.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kreativitas 

merupakan kemampuan dalam kelincahan berpikir, kelancaraan dalam 

mengemukakan pendapat, keunikan pribadi individu dalam pengungkapan 

ekspresi, dan kemampuan menemukan hubungan-hubungan baru antara unsur-

unsur yang sudah ada sebelumnya yang belum saling berkaitan, sehingga dapat 

mengembangkan suatu gagasan atau ide-ide dan muncul karya baru yang lebih 

baik dari karya yang sudah ada sebelumnya. Selain itu dalam menganalisis produk 

kreasi ada tiga komponen dasar yaitu subjek, nas dan bentuk. 

2.7 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian konsep-konsep yang telah diuraikan, maka kerangka 

berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Anak tunagrahita adalah anak yang mempunyai intelegensi di bawah rata-

rata, namun mempunyai potensi latih dan didik salah satunya dengan 

pembelajaran keterampilan.Pembelajaran keterampilan dalam penelitian ini 

adalah pembelajaran keterampilan kerajinan tangan dengan teknik 

membentukmenggunakan media clay tepung. 

Dalam mengajar mengacu pada kurikulum, kurikulum di BBRSBG Katini 

Temanggung berbeda dengan kurikulum yang ada di sekolah biasa.Kurikulum 

dibuat sesuai dengan kebutuhan anak tunagrahita.Dari kurikulum dikembangkan 
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silabus dan RPP. Silabus adalah penjabaran dari pokok-pokok program yang 

berisikan materi dan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan  pelayanan di BBRSBG 

Kartini Temanggung (Kurikulum BBRSBG KARTINI Temanggung). Sedangkan 

RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di BBRSBG 

Kartini Temanggung. 

RPP bimbingan keterampilan dengan SK dan KD kemampuan 

menghasilkan produk-produk keterampilan, dan keterampilan menghasilkan 

produk barang/jasa.Program  keterampilanproduk diutamakan bukan kegiatan 

membangun bayangan ide, namun melaksanakan perwujudan bentuk, dengan 

hasil belajar berupa kemampuan prosedural. Dalam penelitian ini indikator 

dikembangkan dengan mengacu SK dan KD yang diterapkan.Peneliti ingin 

melihat apakah anak tunagrahita dapat berkreasi pada pembelajaran keterampilan 

kerajinan tangan dengan teknik membentuk menggunakan media clay tepung. 

Pada proses pembelajaran peneliti  mengajar keterampilan kerajinan 

tangan teknik membentuk dengan media clay tepung dengan menjelaskan cara 

membentuk dan memberikan beberapa contoh (alat peraga) sebagai stimulus 

untuk berkreasi, dari proses pembelajaran tersebut kemudian didapatkan hasil. 

Pada saat prose pembelajaran keterampilan kerajinan tangan dengan 

menggunakan media clay tepung juga sebagai sarana terapi seni.  

Dari hasil karya tersebut kemudian dievaluasi. Evaluasi dilakukan dengan 

mengevaluasi  bagaimana proses berkarya anak tunagrahita, bagaimana hasil dan 

kreasi pada keterampilan kerajinan tangan dengan media clay tepung, dan apakah 

indikator dalam pembelajaran keterampilan kerajinan tangan dapat dicapai. 
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Secara sederhana kerangka berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Berpikir 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini masalah yang diajukan lebih menekankan  proses dan 

hasil keterampilan kerajinan tangan dengan media clay tepung bagi anak 

tunagrahita. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Bodgan dan Taylor ( dalam Moleong, 2007: 4) mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Lebih lanjut menurut Smith ( dalam Miles dan Huberman, 1992) penemuan dari 

penelitian kualitatif mempunyai mutu-mutu yang tidak dapat disangkal. Kata-kata, 

khususnya kesan yang lebih nyata, hidup, dan penuh makna seringkali jauh lebih 

meyakinkan pembacanya, penelitian lainnya, pembuat kebijakan, praktisi, 

daripada halaman-halaman yang penuh dengan angka-angka. 

 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan disebuah lembaga sosial dibidang 

pelayanan dan rehabilitasi sosial bina grahita berbentuk balai rehabilitasi 

yang terletak di Jl. Kartini Nomor 1-2 Temanggung Jawa Tengah. 

 

 



 

 

35 

2. Sasaran Penelitian 

Sasaran dalam penelitian ini adalah: 1) pelaksanaan pembelajaran 

keterampilan kerajinan tangan berbasis kurikulum bimbingan program B 

bagi anak tunagrahita di BBRSBG Kartini Temanggung Jawa tengah; 2) 

hasil karya dan kreasi anak melalui pembelajaran keterampilan kerajinan 

tangan  bagi anak tunagrahita di BBRSBG Kartini Temanggung Jawa 

Tengah; 3) kendala-kendala pelaksanaan pembelajaran keterampilan 

kerajinan tangan bagi anak tunagrahita di BBRSBG Kartini Temanggung 

Jawa Tengah; 4) aktivitas pembelajaran keterampilan kerajinan tangan 

menggunakan media clay tepung diterapkan sebagai sarana untuk terapi 

seni bagi anak tunagrahita di BBRSBG Kartini Temanggung. 

 

3.3 Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah anak tunagrahita (debil) program B, 

kelas keterampilan kerajinan tangan berjumlah 10 anak. Jumlah tersebut terdiri 

dari lima putra dan lima putri.  

 

3.4 Sumber Data 

Lofland dan Lofland ( dalam Moleong, 2007: 157) menyatakan bahwa 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen lain. Kata-kata dan 

tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber utama, 

yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis. Pencatatan sumber data melalui 
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sumber wawancara dan pengamatan merupakan hasil gabungan dari kenyataan 

melihat, mendengar, dan bertanya. 

Sumber data selain kata-kata dan tindakan merupakan sumber data 

tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dibagi atas sumber buku dan 

majalah, sumber dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Informan atau Narasumber 

Di dalam penelitian ini, narasumber atau informan yang dipilih adalah 

orang-orang yang mempunyai kompetensi dengan masalah yang diteliti, yaitu 

humas, guru/ pembimbing BBRSBG Kartini Temanggung mengenai klasifikasi 

anak tunagrahita, pembelajaran keterampilan kerajinan tangan yang ada di 

BBRSBG Kartini Temanggung, dan hasil karya keterampilan yang sudah ada 

sebelum penelitian dilakukan.  

2. Arsip atau Dokumen 

Arsip dan dokumen merupakan sumber data yang sangat penting artinya 

dalam penelitian kualitatif. Arsip yang digunakan meliputi buku-buku catatan 

khusus untuk mencari data mengenai gambaran umum balai rehabilitasi, keadaan 

dan jumlah data anak tunagrahita, jumlah guru/ pembimbing, dan jumlah jenis 

keterampilan yang ada di BBRSBG Kartini Temanggung. 

Selain itu, dokumen yang digunakan meliputi hasil karya keterampilan 

kerajinan tangan yang sudah jadi dan kemudian di dokumentasikan berupa foto 

untuk analisismengenai gagasan, ekspresi, dan bentuk pada karya keterampilan 

kerajinan tangan dengan media clay tepung. 
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3.5  Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Teknik Observasi 

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

pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra. Jadi,  mengobservasi berarti mengamati secara 

langsung. 

Ada beberapa jenis teknik observasi dalam pengumpulan data suatu 

kegiatan penelitian. Salah satu teknik observasi yang akan digunakan dalam 

pengumpulan data penelitian ini adalah teknik observasi terkendali. Menurut 

Koentjaraningrat (1985: 118-119) pengamatan terkendali adalah pengamatan yang 

dikembangkan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan hasil 

pengamatan dalam semacam ruang (semisal laboratorium) untuk meneliti 

hubungan antarmanusia. 

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penggunaan teknik observasi 

terkendali ini, yang menjadi subjek penelitian ditempatkan dalam ruang 

keterampilan yang dapat diamati oleh peneliti. Peneliti memberikan treatment 

(perlakuan) kepada subyek yang diteliti dengan menjelaskan dengan metode 

demostrasi dan memberikan penugasan kepada anak tunagrahita. Selanjutnya, 

peneliti melihat dan mengamati  tingkah laku, respon, dan proses saat berkarya, 

serta melihat dan mengamati hasil karya anak tunagrahita. 

Dalam melakukan pengumpulan data tersebut, pengamatan dilakukan 

secara terkendali sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti. Untuk 

keperluan ini peneliti merancang konsep pembelajaran yang meliputi. Pertama, 
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membuat rencana pembelajarandengan menentukan SK dan KD. Pada penelitian 

ini dipilih SK (kemampuan menghasilkan produk-produk keterampilan) dan KD 

(keterampilan produksi barang/ jasa). Kedua, bahan ajar disajikan peneliti yang 

selanjutnya agar dipahami oleh anak. Bahan ajar dikembangkan dengan mengacu 

pada SK dan KD. Dari SK/ KD tersebut dapat dirumuskan bahan ajar sebagai 

berikut: pengertian clay tepung, bahan, alat, teknik serta proses pembuatan adonan 

clay tepung. Ketiga, metode pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan 

meliputi metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi, dan metode 

penugasan. Keempat, media dan sumber pembelajaran meliputi alat berupa buah 

asli, contoh-contoh gambar ekspresi wajah, laptop, dan contoh hasil karya clay 

tepung. Selanjutnya kelima, evaluasi dengan menggunakan pedoman penelitian 

yang sudah dirancang. 

Pada saat pembelajaran berlangsung peneliti ikut terlibat atau berinteraksi 

langsung dengan anak. Hal-hal yang diobservasi dalam penelitian ini terutama 

mengenai pelaksanaan, hasil, kendala-kendala serta aktivitas pembelajaran 

keterampilan kerajinan tangan sebagai sarana terapi seni. 

 Pada penelitian tersebut, hasil pengamatan direkam dengan menggunakan  

alat bantu berupa kamera foto. Hasil observasi dalam penelitian ini akan 

memberikan gambaran mengenai aktivitas siswa dan hasilnya dalam melakukan 

kegiatan belajarnya.  

3.5.2 Teknik Wawancara 

Teknik  wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

kondisi balai rehabilitasi dan kondisi anak tunagrahita. Wawancara diadakan 
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untuk humas BBRSBG Kartini Temanggung, dan guru/ pembimbing BBRSBG 

Kartini Temanggung. 

Wawancara dengan Bapak Bambang Edi selaku humas BBRSBG Kartini 

Temanggung dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah dan 

perkembangan, visi dan misi, gambaran secara umum BBRSBG Kartini 

Temanggung, dan jenis serta hasil bimbingan keterampilan di BBRSBG Kartini 

Temanggung.  

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Purwanto selaku guru 

pembimbing keterampilan kerajinan tangan. Wawancara tersebut dilakukan untuk 

memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran keterampilan 

kerajinan tangan, hasil karya pembelajaran keterampilan kerajinan tangan serta 

penilaian hasil karya keterampilan kerajinan tangan. 

Selain wawancara dengan humas dan guru/ pembimbing dilakukan 

wawancara dengan anak tunagrahita yang diteliti untuk memperoleh informasi 

mengenai gagasan, ekspresi, dan bentuk dari hasil karya keterampilan kerajinan 

tangan yang dibuat tiap-tiap anak. 

Wawancarayang digunakan dalam penelitian ini bersifat open ended atau 

berujung terbuka di mana responden dalam memberikan jawaban tidak hanya 

terbatas pada satu tanggapan saja, tetapi berkaitan dengan hakikat atau peristiwa 

yang terjadi sesungguhnya.  

 Dalam wawancara bersifat open ended  responden juga diminta untuk 

mengemukakan pengertianya sendiri tentang suatu peristiwa yang kemudian 

dipakai sebagai sumber informasi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. 
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Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

pembelajaran  keterampilan kerajinan tangan teknik membentuk dengan media 

clay tepung.  

3.5.3 Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi atau studi dokumenter adalah teknik pengumpulan data 

penelitian melalui dan dengan menggunakan dokumen-dokumen atau peninggalan 

(sudah ada sebelum penelitian dilakukan) yang relevan dengan masalah penelitian 

(Ismiyanto, 2003). 

Teknik dokumentasi diarahkan untuk mendapatkan data-data berupa hasil 

keterampilan kerajinan tangan pertemuan sebelum penelitian dilaksanakan. Selain 

itu untuk mendapatkan data-data tertulis mengenai: daftar pegawai, daftar biodata 

anak yang difokuskan untuk mendapatkan data tentang nama, jenis kelamin, 

tempat tinggal, umur, keluhan dan pendidikan terakhir.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam kegiatan pengumpulan dan analisis data menjadi tidak mungkin 

dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan. Prosesnya 

berbentuk siklus bukan linier, jadi sifat koleksi data bersifat interaktif (interactive 

model of analysis). Pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang 

merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. 

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga 

komponen, yaitu reduksi data, sajian data, penarikan simpulan atau verifikasi. 

Proses analisis dengan tiga komponen analisisnya tersebut saling menjalin dan 
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dilakukan secara terus menerus di dalam suatu proses pelaksanaan pengumpulan 

data (Sutopo, 2006: 94). Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk interaktif dalam 

proses pengumpulan data sebagai suatu proses yang berlanjut, berulang dan terus 

menerus. Dalam proses ini peneliti bergerak di antara komponen analisis dengan 

pengumpulan data yang masih berlangsung. Selanjutnya sesudah pengumpulan 

data selesai peneliti bergerak di antara komponen analisis tersebut. Adapun 

langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dalam penelitian ini. Dengan kata lain reduksi data dapat 

diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di 

lapangan sehingga simpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan. 

Data-data yang diperlukan berupa data kondisi balai rehabilitasisecara 

umum, visi dan misi, biodata anak yang difokuskan dalam penelitian, data jumlah 

pegawai secara umum, pelaksanaan keterampilan kerajinan tangan yang ada 

sebelum penelitian, hasil karya keterampilan kerajinan tangan sebelum penelitian,  

Sedangkan data yang tidak perlu berupa data searah berdirinya balai 

rehabilitasi secara rinci, biodata anak tunagrahita secara keseluruhan, data 

pegawai secara rinci. 
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2. Sajian Data 

Alur kedua dari kegiatan analisis interaktif yaitu penyajian data. Sajian 

data merupakan upaya menyusun informasi yang membantu dalam penarikan 

simpulan: dapat berbentuk matriks, gambar, skema, tabel, bagan dan sebagainya 

yang dapat membantu proses analisis.  

Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk tabel, gambar, dan 

matriks. Bentuk tabel mengenai jumlah anak tunagrahita secara keseluruhan, tabel 

mengenai biodata anak tunagrahita yang diteliti, dan tabel jumlah pegawai di 

BBRSBG Kartini Temanggung. Bentuk gambar mengenai hasil karya 

keterampilan kerajinan tangan sebelum penelitian, proses kreasi anak dengan 

media, dan hasil karya keterampilan kerajinan tangan dengan media clay tepung. 

Bentuk matriks disajikan untuk menganalisis hasil karya keterampilan kerajinan 

tangan dengan media clay tepung. 

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 

Kegiatan analisis ketiga ialah menarik simpulan atau verifikasi 

berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. 

Apabila simpulan dianggap belum mantap maka peneliti harus kembali 

melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus guna mencari 

pendukung simpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data (Sutopo, 2006: 96). 

Sebelum peneliti mengakhiri proses pelaksanaan penelitian dan menyusun 

laporan kegiatan pendalaman data ke lapangan harus dilakukan untuk menjamin 

kemantapan hasil penelitian. Untuk lebih jelasnya proses analisis interaktif dapat 

digambarkan dengan skema sebagai berikut. 



 

 

43 

 

 

            (2) 

 (1) (3) 

 (3) 

 

 
Gambar 4. Bagan Analisis Interaktif 

( Sumber: Sutopo, 2006: 187) 

 

Lentur dan terbuka adalah sifat penelitian kualitatif walaupun penelitian 

ini menggunakan strategi studi kasus dengan kegiatan penelitian yang dipusatkan 

pada tujuan dan rumusan pertanyaan yang jelas tetapi penelitian ini bersifat 

terbuka dan spekulatif karena segalanya secara pasti akan ditentukan kemudian 

oleh kondisi yang nyata dilapangan. Hal ini terkait dengan apa yang dikatakan 

Kirk dan Miller (dalam Sutopo, 2002: 187) bahwa penelitian kualitatif dalam 

proses analisisnya bersifat empirico inductive sehingga semuanya tergantung 

keadaan yang ada di lapangan. 

Analisis penelitian ini dimulai dari pengumpulan data yang meliputi data 

wawancara, observasi, dokumen dan arsip. Proses interaktif dilakukan dengan 

membandingkan data wawancara humas, dan guru BBRSBG Kartini Temanggung 

dengan data observasi implementasi media clay tepung dalam pembelajaran 

keterampilan, catatan arsip maupun dokumen. Usaha ini dilakukan guna 

pemantapan penarikan simpulan dan validitas data. Selanjutnya interaksi 

dilakukan antar komponen analisisnya yang meliputi reduksi data, sajian data dan 

penarikansimpulan/verifikasi. 

PENARIKAN 

SIMPULAN/VERIFIKASI 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Pelaksanaan Keterampilan 

Kerajinan Tangan 

BBRSBG Kartini Temanggung merupakan unit pelaksanaan teknis bidang 

pelayanan dan rehabilitasi sosial bina grahita di lingkungan Kementrian Sosial RI, 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal 

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang berada di Kabupaten Temanggung. 

Letaknya berada di tepi Jalan Raya Kartini Temanggung, dekat dengan sekolah 

dengan wilayah yang luas, maka keberadaan balai ini dikenal dan diketahui 

masyarakat. 

 

 

  

 

 

Gambar 5: Suasana tampak depan gedung BBRSBG Kartini Temanggung 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

Balai rehabilitasi yang berdiri sejak tanggal 15 September 1904 ini telah 

mengalami perkembangan. Dalam perkembangannya sejak awal hingga sekarang, 

nama balai rehabilitasi sudah berganti selama sembilan kali, yaitu 

Zwakzinnigenzor Temanggoeng, Roemah Perawatan Anak Lembek Ingatan, 

Perawatan Orang Lembek Ingatan, Panti Asuhan Lemah Ingatan, Panti Guna 
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Wisma Darma, Proyek Percontohan Rehabilitasi Penderita Cacat Mental, Panti 

Penelitian Rehabilitasi Penderita Cacat Mental, Pusat Rehabilitasi Penyandang 

Cacat Menta (Pusat RPCM), dan yang terakhir hingga sekarang Balai Besar 

Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini Temanggung dipimpin oleh Dra. 

Carolyne Clara ES, MM sebagai kepala balai.  

Pada saat ini BBRSBG Kartini Temanggung merupakan rehabilitasi 

tunagrahita terbesar di Indonesia yang memilikivisi dan misi sebagai lembaga 

terdepan dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tunagrahita yang 

inovatif dan professional. Sedangkan misi BBRSBG Kartini Temanggung adalah 

(1) penyelenggaraan pelayanan dan rahabilitasi sosial  secara terpadu dan tuntas, 

(2) peningkatan profesionalitas sumber daya manusia penyelenggara pelayanan 

dan rehabilitasi sosial, (3) pengembangan metode, model dan standar pelayanan 

dan rehabilitasi sosial, dan (4) penumbuhan serta penguatan peran aktif 

multisektor dalam upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial, dengan kapasitas 

tampung adalah 225 orang.  

Gambaran tentang BBRSBG Kartini Temanggung secara rinci dapat 

dijelaskan lebih lanjut mengenai lokasi dan lingkungan sekitar, sarana dan 

prasarana, keadaan anak tunagrahita, dan pelaksanaan pembelajaran keterampilan 

kerajinan tangan. 

4.1.1 Lokasi dan Lingkungan Sekitar 

BBRSBG Kartini Temanggung beralamatkan di Jl. Kartini No 1-2 

Temanggung, Jawa Tengah. Lokasi BBRSBG Kartini Temanggung cukup 

strategis, karena berada dijalur yang dilalui oleh angkutan umum serta berada 
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dekat dengan fasilitas-fasilitas umum sepertisekolah SMP dan SMA, perpustakaan 

daerah, dinas sosial, kantor polisi dan juga pasar tradisional.  

Gedung BBRSBG Kartini Temanggung dibagi menjadi dua wilayah, yaitu 

sebelah kiri dan kanan dari Jalan Raya Kartini. Gedung bagian sebelah kiri terdiri 

dari gedung kantor, pusat identifikasi, asrama, instalasi terapi dan mushola. 

Gedung bagian sebelah kanan terdiri dari gedung keterampilan, gedung 

pertemuan, lapangan olahraga, perpustakaan dan penginapan atau wisma. Bagian 

depan BBRSBG Kartini Temanggung yang menghadap ke selatan  berbatasan 

dengan jalan raya yang ramai karena juga satu wilayah dengan SMP N 1 

Temanggung dan SMA N 1 Temanggung, sedangkan bagian belakang gedung 

berada di sebelah utara dengan Jalan Raya Sudirman yang ramai. Sebelah barat 

jugaberbatasan dengan Jalan Raya Sudirman dan pusat perbelanjaan, sedangkan 

sebelah timur berbatasan dengan SMP N 1 Temanggung. 

BBRSBG Kartini Temanggung dekat dengan pasar tradisional,  sehingga 

bahan-bahan yang dibutuhkan dalam bimbingan keterampilan mudah didapat. 

Banyak warung  atau toko menjual kebutuhan rumah tangga salah satu contohnya 

bahan makanan, yaitu tepung.   

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa BBRSBG Kartini 

Temanggung berada di lokasi yang cukup strategis dan dekat dengan keramaian. 

Keberadaan pasar tradisional yang berada di dekat BBRSBG Kartini Temanggung 

memudahkan memperoleh bahan untuk bahan keterampilan. 
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4.1.2 Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan data yang diperoleh BBRSBG Kartini Temanggung terdiri 

dari gedung kantor, gedung pertemuan, resto, gedung bimbingan, asrama, instalasi 

terapi khusus, instalasi perpustakaan, ruang peksos, wisma, mushola, kantor 

identifikasi, tempat parkir, toilet, dan lapangan olahraga.  

Keseluruhan gedung sudah banyak yang direnovasi. Keadaan ruang kelas 

bimbingan dalam keadaan yang cukup baik dan nyaman untuk digunakan sebagai 

tempat belajar. Fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar di kelas masih 

berupa perlengkapan standar yaitu terdiri dari meja dan kursi untuk anak 

tunagrahita dan pembimbing, almari dan berbagai media berupa bahan dan 

alatperaga yang digunakan dalam pembelajaran, serta papan tulis yang digunakan 

sebagai absen. Sedangkan fasilitas penunjang yaitu meja guru, almari, rak buku 

perpustakaan, kursi tamu, komputer, dan toilet. 

Meskipun sarana dan prasarana dalam keadaan sederhana, namun 

keberadaannya selalu dirawat dengan baik demi terlaksananya kegiatan 

pembelajaran yang nyaman dan berbagai keperluan lainnya juga dapat 

terpenuhi.Keadaan sarana dan prasarana di BBRSBG Kartini Temanggung 

dijelaskan sebagai berikut. 

1) Ruang Kantor 

 BBRSBG Kartini Temanggung memiliki tiga ruang kantor  yaitu 

ruang kepala, ruang Tata Usaha (TU), dan ruang rapat. Ruang kepala 

berada di paling timur, terdiri dari meja, kursi, dan almari,  ruangan ini 
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juga dilengkapi dengan fasilitas perangkat komputer. Ruang kepala tertata 

dengan  rapi dan dilengkapi berbagai fasilitas yang menunjang.  

 Ruang paling barat adalah ruang Tata Usaha, yang memiliki  

kelengkapan fasilitas yang cukup memadai seperti meja,  kursi,  komputer,  

printer, almari arsip serta peralatan dan perlengkapan administrasi lainnya. 

Sedangkan ruang tamu berada di bagian tengah dekat dengan pintu masuk 

utama dilengkapi fasilitas meja dan kursi.  

2) Asrama 

 Asrama berada di gedung bagian kiri jalan, menghadap ke selatan 

merupakan tempat tinggal anak tunagrahita program regular. Asrama ini 

terletak di sebelah timur kantor BBRSBG Kartini Temanggung. Asrama 

dibagi menjadi dua yaitu asrama putri dan asrama putra. Asrama dibagi 

menjadi asrama kolektif, asrama partisi, dan cottage. 

3) Gedung Bimbingan/ Latihan 

Gedung bimbingan berada di sebelah kanan jalan menghadap ke 

arah utara. Gedung bimbingan mencakupi gedung bimbingan keterampilan 

dan bimbingan sosial. Gedung bimbingan keterampilan dibagi berdasarkan 

jenis ruang keterampilan yaitu, menjahit, kerajinan tangan, kerajinan 

bambu, menyulam, filtrit/ limbah koran, pertukangan kayu, boga dasar, 

boga lanjut, peternakan, pertanian, perikanan, tanaman hias, dan 

keterampilan keset.  

Fasiltas yang disediakan ruang bimbingan keterampilan tangan 

yaitu meja, kursi, almari, papan tulis, dan peralatan sesuai dengan jenis 
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keterampilan. Tempat dan kursi yang disediakan bukan kursi yang 

digunakan untuk satu orang, namun kursi panjang yang dapat digunakan 

untuk lima orang.  

4) Gedung Pertemuan 

 Gedung pertemuan berada satu deret dengan gedung keterampilan. 

Gedung ini digunakan untuk acara-acara seperti pertemuan orang tua, 

workshop, temu bahas, dan sering disewakan untuk acara lainnya. 

5) Mushola dan Masjid 

 Mushola dan masjid terletak di kawasan asrama. Mushola tersebut 

digunakan sebagai tempat sembayang bagi yang beragama Islam. 

6) Lapangan Olahraga 

 Lapangan olahraga digunakan dalam bimbingan olahraga. 

Lapangan olahraga berada di bagian paling baratsatu deret dengan gedung 

bimbingan, dan resto. Letaknya lapangan olahraga yaitu awal masuk 

wilayah BBRSBG Kartini Temanggung. 

7) Poliklinik dan Instalasi Terapi Khusus 

 Poliklinik dan instalasi terapi khusus berada di sebelah timur 

asrama. Terapi ini diberikan kepada anak yang membutuhkan layanan 

terapi. Setiap anak mempunyai kelainan yang berbeda-beda dan 

pelayanannya juga berbeda-beda. 

8) Instalasi Perpustakaan 

 Instalasi perpustakaan merupakan tempat menyediakan sarana 

buku untuk pembimbing, anak tunagrahita, dan sebagai tempat 
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menyimpan laporan tiap tahunan yang dibuat BBRSBG Kartini 

Temanggung. Perpustakaan tersebut terbagi menjadi empat bagian yaitu 

tempat rak dan almari untuk meletakkan buku, tempat membaca yang 

dilengkapi dengan meja dan kursi,meja petugas perpustakaan, serta 

terdapat fasilitas komputer untuk mencari kode dan letak buku.  

Selain sarana dan prasarana BBRSBG Kartini Temanggung didukung oleh 

keadaan pegawai. Sampai pada tahun 2011 pegawai yang ada di BBRSBG Kartini 

Temanggung terdiri dari pegawai organik sejumlah 147 orang yang terdiri dari 

pria 73 orang dan wanita 74 orang, pejabat struktural 14 orang, Kepala (eselon 

II/b): satu orang, Kepala Bagian/Bidang (eselon III/a): tiga orang dan Kepala 

Sub.bag/seksi (eselon IV/a): 10 orang, 42 orang pejabat fungsional pekerja sosial, 

tiga orang pejabat fungsional pranata komputer, dua orang pejabat fungsional 

arsiparis, satu orang pranata humas, satu orang pejabat fungsional perencana, dua 

orang pejabat fungsional penyuluh sosial dan 82 orang staf dilingkungan bagian 

dan bidang serta instalasi.  

Untuk mendukung program pelayanan dan rehabilitasi sosial di BBRSBG 

Kartini Temanggung dibantu 30 orang pegawai non organik (pegawai kontrak, 

konsultan kesehatan, pembimbing agama, kesenian, keterampilan, dan 

kecerdasan). 

Pegawai di BBRSBG Kartini Temanggung terdiri dari lulusan pasca 

sarjana, sarjana, sarjana muda, SLTA, SLTP, dan SD. Lulusan pasca sarjana 

sejumlah sembilan orang, lulusan sarjana sejumlah 42 orang, lulusan sarjana muda 

20 orang, lulusan SLTA sejumlah 65 orang, lulusan SLTP sejumlah dua orang, 



 

 

51 

dan lulusan SD sejumlah sembilan orang. Keadaan pegawai berdasarkan tingkat 

pendidikan, dan jenis kelamin disajikan pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. PENDIDIKAN JENIS KELAMIN JUMLAH 

(1) (2) (3) (4) 

 

1. 

Pasca Sarjana Pria 5  

9 Wanita 4 

 

2. 

Sarjana Pria 25  

42 Wanita 17 

 

3. 

Sarjana Muda Pria 5  

20 Wanita 15 

 

4. 

SLTA Pria 32  

65 Wanita 33 

 

5. 

SLTP Pria 1  

2 Wanita 1 

 

6. 

SD Pria 5  

9 Wanita 4 

 

JUMLAH 

Pria 73  

147 Wanita 74 

Sumber data: BBRSBG Kartini Temanggung  

Untuk mendukung program pelayanan dan rehabilitasi sosial di BBRSBG 

Kartini Temanggung dibantu 30 orang pegawai kontrak, konsultan kesehatan, 

pembimbing agama, kesenian, keterampilan, dan kecerdasan. Jumlah pegawai 

kontrak, konsultan, pembimbing agama dan seni disajikan pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Jumlah Pegawai Kontrak, Konsultan,  

Pembimbing Agama dan Seni 

 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 

A. Pegawai Kontrak   

1. Satpam 3  

2. Pembimbing Resto 4  

3. Petugas Dapur 8  

4. Tukang Kebun 1  

 Jumlah Personil 16 orang  

B. Konsultan/Pembimbing Agama/Seni   

1. Konsultan Kesehatan Umum  1 Dinas Kesehatan 

2. Konsultan Kesehatan Gigi 1 Dinas Kesehatan 
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(1) (2) (3) (4) 

3. Konsultan Kesehatan Jiwa 1 RSJ. Dr Soerojo 

Magelang 

4. Konsultan Pelayanan dan Rehabilitasi 1 Psikolog 

5. Konsultan Gizi 1 Dinas Kesehatan 

6. Pembimbing Agama Islam 1 Kemenpag, 

Temanggung 

7. Pembimbing Agama Kristen 1 Sda 

8. Pembimbing Kesenian 1 Sanggar Tari 

9. Instruktur Las dan Keterampilan, 

Peternakan, Boga. Paving 

5  

10. Pembimbing Kecerdasan dan Olahraga 1  

Jumlah Personil 14 orang  

Jumlah Personil A dan B 30 orang  
Sumber data: BBRSBG Kartini Temanggung 

 

Pegawai BBRSBG Kartini Temanggung terdiri dari berbagai macam 

jurusan. Bidang yang dipelajari belum tentu sama dengan pekerjaannya. Adapun 

hasil wawancara yang berkaitan dengan kepegawaian khususnya pembimbing 

keterampilan di BBRSBG Kartini Temanggung pada tanggal 18 Juni 2012 yang 

dilakukan peneliti kepada Bapak Purwanto selaku pembimbing keterampilan 

kerajinan tangan sebagai berikut: 

“Sebagian besar pegawai di BBRSBG Kartini Temanggung belum 

sesuai dengan profesi.Sebagian banyak tidak sesuai dengan bidang yang 

diajarkannya.Misalnya saja bimbingan keterampilan, sedikit sekali yang 

memang benar-benar lulusan dari jurusan seni dan keterampilan”. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai 

organik yang ada sejumlah 147 orang dan pegawai non organik sejumlah 30 orang 

pegawai kontrak, konsultan kesehatan, pembimbing agama, kesenian, 

keterampilan, dan kecerdasan. Jumlah tersebut sudah cukup memenuhi untuk 

melaksanakan tugas di BBRSBG Kartini Temanggung. Meskipun dalam 

membimbing bukan dari lulusan jurusan keterampilan namun pembimbing sudah 

memberikan bimbingan dengan baik. 
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4.1.3 Keadaan Anak BBRSBG Kartini Temanggung 

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah keseluruhan anak BBRSBG 

Kartini Temanggung pada tahun 2012 yaitu 225 orang program regular, dengan 

klasifikasi debil berjumlah 146 orang dan imbisil berjumlah 79 orang. Keadaan 

jumlah anak tunagrahita di BBRSBG Kartini Temanggung disajikan pada tabel 4 

berikut ini. 

Tabel 3. Keadaan Jumlah Anak Tunagrahita  

BBRSBG Kartini Temanggung 

 

No. 

 

KLASIFIKASI 

JENIS KELAMIN  

JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. DEBIL 80 66 146 

2. IMBISIL 47 32 79 

JUMLAH 127 98 225 

Sumber data: BBRSBG Kartini Temanggung 

 

Secara keseluruhan jumlah anak dengan klasifikasi debil lebih banyak dari 

pada imbisil. Sebagian besar anak yang tergolong klasifikasi debil dan imbisil 

adalah anak laki-laki sebanyak 127 orang, sedangkan anak perempuan sebanyak 

98 orang. 

Anak tunagrahita di BBRSBG Kartini Temanggung, mayoritas berasal dari 

kalangan menengah ke bawah dengan pekerjaan orang tua sebagian besar pegawai 

(PNS, ABRI, Karyawan Swasta) dan sebagian kecil dari pensiunan. Setiap anak 

mempunyai kemampuan yang berbeda dengan umur yang berbeda-beda. Di 

BBRSBG Kartini Temanggung menerima anak dengan usia 15 tahun-35 tahun. 

Dari data yang ada sebagian besar anak tunagrahita berusia 20-24 tahun. Setiap 

anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan membutuhkan bimbingan 

yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Berikut hasil wawancara peneliti 



 

 

54 

dengan Bapak Bambang Edi selaku pranata humas BBRSBG Kartini Temanggung 

yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2012. 

“Anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Untuk 

mengetahui kemampuan anak, tahap awal penerimaan anak tunagrahita 

dilakukan orientasi, konsultasi, identifikasi, motivasi dan seleksi selama 3 

bulan, dari observasi tersebut akan diketahui bakat anak dan kebutuhan 

anak. Setelah dilakukan orientasi anak dipindah ke kelas bimbingan 

keterampilan sesuai dengan bakatnya”. 

Anak tunagrahita yang menjadi objek penelitian di BBRSBG Kartini 

Temanggung adalah anak bimbingan keterampilan kerajinan tangan dengan 

program B, dengan jumlah anak putra sebanyak lima orang dan anak putri 

sebanyak lima orang. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah anak tunagrahita 

kelas bimbingan keterampilan tangan dengan program B. Berikut daftar nama 

anak tunagrahita, kelompok, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan pendidikan 

anak tunagrahita dalam bimbingan keterampilan kerajinan tangan BBRSBG 

Kartini Temanggung pada tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4. Daftar Nama Anak Tunagrahita  

Bimbingan Keterampilan Kerajinan Tangan  

BBRSBG KartiniTemanggung 

 

No 

 

Kelompok 

 

Nama 

 

TTL 

L/

P 

Pendidikan 

terakhir  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

1. 

 

 

 

Kelompok 

A 

 

 

Heru Cahyo Bawono Yogyakarta, 

17-10-1982 

L SMALB 

Tamat 

 

2. 

Wulansari Temanggung, 

20-12-1995 

P SD Kelas 2 

 

3. 

Yuli Hariyanto Temanggung, 

7-07-1991 

L SLB 

4.  Arif Kurnia Rahman Semarang, 

24-08-1994 

L MI Kelas 6 

 



 

 

55 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

5. 

 

 

 

Kelompok  

B 

Yoga Krisviantoro Yogyakarta,  

6-09-1992 

L SMA LB 

 

6. 

Faosoqi Alfiantoro Temanggung,  

3-04-1988 

L SDLB 

Kelas6 

 

7. 

Puji Astuti Magelang,  

12-11-1993 

P SD Kelas 3 

 

8. 

Khoiriyah Pekalongan, 

12-07-1988 

P SD Kelas6 

 

9. 

Dwi Puji Astuti Magelang, 

7-10-1993 

P SD Kelas 4 

 

10. 

Suryatni Temanggung,  

6-11-1995 

P SD Kelas 1 

Sumber data: BBRSBG Kartini Temanggung 

 

Pada tabel di atas dibuat dua kelompok. Pengelompokan yang dilakukan 

untuk mengelompokkan anak tunagrahita dengan keluhan dan yang tidak 

mempunyai keluhan. Kelompok A adalah anak tunagrahita yang mempunyai 

keluhan ganda, yaitu keluhan yang diderita selain tunagrahita yang terdiri dari 

Heru, Wulan, Yuli, dan Arif. Sedangkan Kelompok B adalah anak tunagrahita 

yang tidak mempunyai keluhan, terdiri dari Yoga, Oki, Puji, Khoiriyah, Dwi dan 

Suryatni. 

Pengelompokan tersebut untuk mengetahui apakah anak tunagrahita yang 

mempunyai keluhan dapat lebih kreatif dibandingkan dengan anak tunagrahita 

yang tidak memiliki keluhan, selain itu apakah pendidikan terakhir berpengaruh 

terhadap kreativitas anak tunagrahita. Anak-anak tersebut memiliki perbedaan 

dalam beberapa hal, misalnya berbeda jenis kelamin, berbeda usia, pendidikan 

terakhir dan keluhan yang dideritanya.  
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4.1.4 Pelaksanaan Pembelajaran Keterampilan Kerajinan Tangan di 

BBRSBG Kartini Temanggung 

Pembelajaran keterampilan kerajinan tangan di BBRSBG Kartini 

Temanggung dilaksanakan setiap hari kecuali hari Rabu, dilaksanakan dengan 

alokasi waktu 45 menit untuk setiap pertemuannya. Selain pembelajaran 

keterampilan juga terdapat bimbingan yang lain yaitu olahraga kesehatan, agama, 

kesenian, mental budi pekerti, dan integrasi sosial. Pembelajaran dimulai dari jam 

07.30-12.30 WIB. Berdasarkan kurikulum alokasi waktu yang disediakan untuk 

bimbingan keterampilan cukup besar yaitu hampir 60%, yang terbagi dalam 

beberapa jenis keterampilan. Alokasi waktu tersebut diberi lebih banyak agar anak 

dapat menguasai keterampilan dengan latihan secara rutin bidang keterampilan 

yang dipelajarinya. 

Pembelajaran keterampilan kerajinan tangan di BBRSBG Kartini 

Temanggung salah satunya adalah keterampilan kerajinan tangan fitrit, 

membentuk anyaman dari rotan dengan menghasilkan benda-benda pakai seperti 

lampu duduk dan keranjang untuk buah, sesuai kurikulum dengan kompetensi 

dasar (KD) keterampilan produksi barang/jasa,dan standar kompetensi (SK) 

menghasilkan produk-produk keterampilan, dengan indikator dapat membuat 

produk-produk keterampilan tertentu sesuai dengan jenis keterampilan yang 

diikuti.  
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Gambar 6: Suasana bimbingan kerajinan tangan 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Sebelum melaksanakan proses pembelajaran pembimbing terlebih dahulu 

menyiapkan perangkat pembelajaran (bimbingan). Perangkat pembelajaran 

tersebut berupa Silabi dan RPP dengan Standar Kompetensi (SK) kemampuan 

menghasilkan produk-produk keterampilan dan Kompetensi Dasar (KD) 

keterampilan produksi barang/ jasa. Tujuan/ indikator yang sesuai dengan SK dan 

KD tersebut adalah dapat membuat produk-produk keterampilan tertentu sesuai 

dengan keterampilan yang diikuti. 

Dalam pembuatan RPP terdapat beberapa komponen yang meliputi 

sebagai berikut. (1) tujuan pembelajaran, (2) materi,  (3) media pembelajaran, 

(4)metode pembelajaran, dan (5) evaluasi pembelajaran. Adapun komponen 

pembelajaran keterampilan kerajinan tangan fitrit dapat diuraikan sebagai berikut. 

4.1.4.1 Tujuan Pembelajaran Keterampilan Kerajinan Tangan Anyaman Fitrit 

Tujuan pembelajaran keterampilan kerajinan anyaman fitrit bagi siswa 

anak tunagrahita BBRSBG Kartini Temanggung yaitu agar anak tunagrahita dapat 

memililih desain, menentukan bentuk, menentukan alat dan bahan, serta 

pembuatan keranjang buah. 



 

 

58 

4.1.4.2 Materi Pembelajaran Keterampilan Kerajinan Tangan Anyaman Fitrit 

Materi kerajinan anyaman fitrit anak tunagrahita sesuai dengan tujuan 

yang diinginkan yaitu pengetahuan membuat keranjang dari anyaman fitrit mulai 

dari persiapan bahan dan alat, mendesain bentuk alas anyaman, pemotongan, 

melubangi, cara menganyam fitrit, pemberian warna/ finishing barang anyaman, 

dan memelitur. Dengan demikian materi kerajinan anyaman fitrit anak tunagrahita 

pengetahuan dan pengenalan bahan, alat, proses pembuatan dan teknik yang 

digunakan. 

4.1.4.3 Metode Pembelajaran Keterampilan Kerajinan Tangan Anyaman Fitrit 

Metode pembelajaran merupakan cara yang dilakukan guru/ pembimbing 

dalam menyampaikan materi pelajaran. Metode yang selama ini digunakan dalam 

bimbingan keterampilan adalah metode mencontoh dan penugasan. Menurut 

pembimbing di BBRSBG Kartini Temanggung metode yang paling tepat adalah 

metode mencontoh, karena keterbatasan anak tunagrahita dalam berpikir sehingga 

anak tunagrahita sedikit sekali yang dapat berkreasi. 

4.1.4.4 Media Pembelajaran Keterampilan Kerajinan Tangan Anyaman Fitrit 

Media pembelajaran merupakan alat untuk menyampaikan pesan atau 

informasi kepada anak serta dapat dimanfaatkan untuk memperjelas materi 

guru/pembimbing dalam kegiatan pembelajaran. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran keterampilan kerajinan tangan anyaman fitrit hasil karya anyaman 

yang sudah jadi sebagai model atau contoh anak dalam membuat kerajinan, dan 

gambar contoh-contoh hasil kerajinan anyaman fitrit. 
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4.1.4.5 Media Berkarya Pembelajaran Keterampilan Kerajinan Tangan Anyaman 

Fitrit 

Media berkarya adalah media yang digunakan dalam membuat kerajinan 

anyaman fitrit, media berkarya tersebut yaitu papan triplek, bahan fitrit yang 

bulat, dan bahan pewarna. Selain itu, juga dibutuhkan alat dalam membuat 

kerajinan anyaman fitrit yaitu gergaji, gunting, amplas, kuas, boor listrik, dan 

panci alumunium. 

4.1.4.6 Evaluasi Pembelajaran Keterampilan Kerajinan Tangan Anyaman Fitrit 

Evaluasi pembelajaran keterampilan kerajinan tangan anyaman fitrit 

terdapat empat kategori yaitu baik sekali dengan kategori nilai 8-10, baik nilai 7-

8, cukup nilai 6-7 dan kurang nilai <5. Nilai baik sekali jika anak mengerjakan 

dengan baik tanpa bantuan pembimbing. Nilai baik jika anak dapat mengerjakan 

dengan baik dan sedikit bantuan dari pembimbing. Nilai cukup jika anak 

mengerjakan cukup baik dengan bantuan pembimbing. Nilai kurang jika anak 

mengerjakan sepenuhnya masih dibantu pembimbing. 

Penilaian dilakukan mulai dari persiapan bahan dan alat, mendesain bentuk 

alas anyaman, pemotongan, membuat lobang pada alas anyaman, menganyam 

fitrit, dan pemberian warna/ finishing. Penilaian kreasi pada hasil karya kurang 

diperhatikan, penilaian yang ada adalah ketepatan anak dalam mengerjakan 

kerajinan. 

4.1.4.7 Hasil Pembelajaran Keterampilan Kerajinan Tangan Anyaman Fitrit 

Hasil keterampilan kerajinan tangan anyaman fitrit ada beberapa jenis 

yaitu keranjang buah, lampu duduk, vas bunga dan keranjang sampah. Hasil-hasil 
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karya kerajinan anyaman fitrit sebagian besar bentuknya sama. Sebelum membuat 

kerajinan anyaman fitrit pembimbing terlebih dahulu memilih bentuk barang yang 

akan dibuat, kemudian memberikan contoh langkah-langkah pembuatannya. 

Termasuk di dalamnya adalah memilih alat dan bahan serta gambaran mengenai 

ukuran-ukuran bahan yang diperlukan. 

Hasil kerajinan anyaman fitrit cenderung monoton, bentuk yang dihasilkan 

sama dengan yang dicontohkan. Ukuran dan motif pada hasil kerajinan anyaman 

fitrit yang dihasilkan juga cenderung sama, tidak ada variasi lain yang diciptakan. 

Anak-anak membuat karya sesuai dengan prosedur yang diberikan dengan bahan 

dan alat yang disediakan serta bentuk yang telah ditentukan oleh pembimbing 

sehingga kreativitas anak tidak muncul. Berikut adalah contoh hasil kerajinan 

anyaman fitrit. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7: Hasil kerajinan tangan anyaman fitrit 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

Selain keterampilan kerajinan tangan fitrit dari rotan, pada keterampilan 

tangan terdapat keterampilan kerajinan tangan menempel cangkang telur dengan 

teknik mozaik. Keterampilan kerajinan tangan menempel cangkang telur tersebut 

adalah keterampilan dari bahan cangkang telur yang ditempelkan dengan teknik 

mozaik pada gerabah yang sudah jadi. Sama halnya dengan keterampilan 
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anyaman fitrit, pada keterampilan menempel cangkang telur anak tidak dapat 

berkreasi. Pada keterampilan menempel dengan cangkang telur, bahan dan alat 

sudah disediakan. Bahan utamanya adalah cangkang telur dan gerabah. Gerabah 

yang digunakan sudah disediakan dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda 

ada yang berukuran kecil dan besar. Cangkang telur tersebut dipecah menjadi 

bentuk kecil-kecil kemudian ditempelkan pada gerabah menggunakan lem PVAC. 

Motif yang dihasilkan dari penempelan cangkang telur monoton. Pada proses 

finishing yaitu pemberian warna,  pembimbing yang menentukan warna yang akan 

digunakan. Anak hanya melaksanakan tugas untuk memberi warna, dan 

mengamplas, sehingga anak tidak dapat memilih warna sesuai kreasinya. 

Berikut adalah contoh gambar kerajinan menempel dengan cangkang telur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8: Hasil kerajinan tangan menempel cangkang telur 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

4.2 Pembelajaran Keterampilan Kerajinan Tangan Menggunakan Media 

Clay Tepung 

4.2.1 Tepung sebagai Media Berkarya 

Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung. Tepung dipilih 

karena merupakan bahan yang mudah didapatkan dan mudah diolah. Tepung 

diolah menjadi clay tepung. Tepung yang digunakan terdiri dari tepung terigu, 
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tepung beras dan tepung maezena selain ketiga tepung tersebut bahan lainnya 

yaitu lem PVAC, dan pewarna makanan. Sedangkan alat yang digunakan meliputi 

piring plastik atau baskom untuk mencampur adonan, sendok untuk menakar 

tepung, dan lidi untuk memberikan warna pada adonan. Berikut adalah bahan, 

alat, dan poses pembuatan clay tepung. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9: Tepung dan lem PVAC 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

 

 

 

 
Gambar 10: Pewarna makanan dan lidi 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Proses pembuatan clay dari bahan tepung melalui beberapa tahapan agar 

dapat digunakan sebagai media berkarya membentuk. Tahapan tersebut yaitu (1) 

mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan; (2) memasukan bahan berupa 

tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, dan lem PVAC atau lem kayu dengan 

perbandingan  1:1:1:2,5; (3) mencampursemua bahan tepung dan lem PVAC; (4) 

membagi adonan menjadi beberapa bagian untuk diwarnai, (5) memberi warna 

dengan cara dipijit-pijit agar warna dapat tercampur secara merata; (6) 

membentuk dan merangkai adonan sesuai keinginan dengan lem PVAC; dan (7) 
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mengeringkan hasil karya yang telah dibentuk dengan cara diangin-anginkan saja 

tanpa terkena matahari secara langsung. Adonan yang sudah jadi dapat disimpan 

dengan dimasukkan dalam plastik agar tidak mengering. 

 

 

 

 
 

Gambar 11: Tepung dan lem PVAC dituangkan 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

 

 

 

 
 

Gambar 12: Tepung dan lem PVAC dicampur 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

 

 

 

 

 
Gambar 13: Adonan clay tepung 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

 

 

 

 

Gambar 14: Pewarnaan adonan clay tepung 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 
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Gambar 15: Adonan clay tepung siap pakai 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Berdasarkan uraian proses pembuatan clay tepung cukup mudah. Bahan 

dan alat yang mudah dicari serta proses pembuatan yang sederhana, cukup dengan 

mencampurkan bahan yang terdiri dari tiga jenis tepung yaitu tepung terigu, 

tepung tapioka, tepung beras dan lem PVAC dengan perbandingan 1:1:1:2,5 

kemudian diuleni sampai kalis dan diberi pewarna. Proses pewarnaan dengan 

menggunakan batang lidi untuk mencampurkan warna dengan adonan kemudian 

dipijit sampai warna merata.  

4.2.2 Teknik Membentuk dengan Media Clay Tepung dalam Pembelajaran 

Keterampilan Kerajinan Tangan 

Selain bahan dan alat dalam membentuk tidak lepas dari teknik. Teknik ini 

ditentukan oleh jenis dan karakter bahan yang digunakan. Pemilihan teknik akan 

mempengaruhi hasil karya membentuk.  

Teknik yang digunakan untuk membuat karya tersebut adalah  teknik pijit 

dan teknik pilin. Teknik pijit digunakan untuk membentuk dengan memijit bahan 

dengan jari-jari tangan sampai bentuk yang diinginkan. Teknik ini melatih kerja 

otot tangan dalam memijit-mijit bahan clay tepung. Sedangkan teknik pilin adalah 



 

 

65 

teknik memilin bahan menghasilkan bentuk pilin atau silinder, dengan cara 

digulung-gulungkan sehingga menghasilkan bentuk lonjong atau tali. 

Teknik pilin dapat digunakan untuk membentuk bulatan dengan 

mengembangkan bentuk silinder dengan gerakan memutar antara kedua telapak 

tangan dengan tekanan kesegala arah sampai membentuk bulatan. Teknik pijit dan 

teknik pilin dapat menghasilkan bentuk geometris. Bentuk geometris tersebut 

adalah bentuk-bentuk dasar yaitu bulat, bulat pipih, lonjong, lonjong pipih, dan 

bentuk tali. Teknik pijit dan teknik pilin digunakan untuk terapi melatih gerak 

tangan. 

Penelitian ini mengacu pada SK kemampuan menghasilkan produk 

keterampilan dan KD keterampilan produksi barang/jasa,dengan mengembangkan 

indicator sebagai berikut. 1) mampu membuat adonan clay tepung diuleni dengan 

tangan. 2) mampu mencampur warna adonan clay tepung sampai warna merata. 3) 

mampu membentuk bentuk dasar geometris dasar clay tepung. 4) mampu 

berkreasi membuat karya kerajinan tangandengan teknik membentuk. 

Tujuan dari pembelajaran keterampilan kerajinan tangan dengan teknik 

membentuk yaitu anak dapat berkreasi menghasilkan keterampilan kerajinan 

tangan dengan teknik membentuk dengan media clay tepung. Materi pada 

pembelajaran ini yaitu pengenalan bahan dan alat, proses pembuatan dan teknik 

membentuk. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, demonstrasi 

dan penugasan. Media pembelajaran yang digunakan adalah alat peraga berupa 

buah asli, contoh-contoh gambar ekspresi wajah, contoh hasil karya clay tepung, 

dan laptop (video pembuatan clay tepung). Selain media pembelajaran media 
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berkaryanya yaitu tepung beras, tepung terigu, tepung tapioka, lem PVAC, dan 

pewarna makanan. 

Proses pembelajaran keterampilan kerajinan tangan dengan teknik 

membentuk menggunakan media clay tepung dilakukan dalam tiga kali pertemuan 

dengan alokasi waktu 2x45 menit setiap pertemuan. Pertemuan pertama 

pengenalan bahan dan alat, serta proses pembuatan adonan clay tepung, 

pertemuan kedua membentuk dengan tema buah, dan pertemuan ketiga 

membentuk dengan tema ekspresi wajah yang dijadikan sebagai gantungan hand 

phone. Adapun langkah-langkah dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran 

terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup.  

4.2.2.1 Pertemuan Pertama 

Tahap pertama pelaksanaan pembelajaran adalah pembuka. Pembukaan 

dimulai dengan mengucapkan salam dan perkenalan antara peneliti dengan anak 

tunagrahita. Peneliti mengkondisikan anak agar bersikap tenang sebelum masuk 

ke dalam penyampaian materi. Pada pertemuan pertama, waktu yang digunakan 

dalam kegiatan pembuka adalah sekitar 10 menit. 

Tahap pelaksanaan pembelajaran yang kedua adalah kegiatan inti yang 

dilakukan selama 70 menit. Waktu 70 menit digunakan peneliti untuk 

menyampaikan materi tentang membentuk dengan media clay tepung dan proses 

pembuatannya. Peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai clay tepung, bahan 

dan alat, cara pembuatan, dan teknik yang diperlukan dalam membuat clay 

tepung. Peneliti memberikan beberapa contoh hasil karya clay tepung sebagai 
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referensi atau contoh kepada anak tunagrahita. Selain materi disampaikan secara 

lisan, peneliti juga menggunakan media video proses pembuatan dan contoh hasil 

karya clay tepung, media video diberikan untuk memotivasi anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 16: Peneliti menjelaskan materi 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Setelah peneliti menyampaikan materi keterampilan kerajinan tangan 

dengan teknik membentuk dengan clay tepung, peneliti memberikan pertanyaan 

mengenai bahan dan alat apa saja yang digunakan. Anak diberikan pertanyaan 

untuk menunjukkan nama-nama tepung  dan bahan lainnya yang harus digunakan. 

Selain itu peneliti juga memberikan kesempatan kepada anak untuk menanyakan 

hal-hal yang kurang dipahami. 

Kegiatan selanjutnya, peneliti mendemostrasikan cara pembuatan clay 

tepung mulai dari pengolahan bahan, pewarnaan pada adonan clay tepung serta 

cara berkarya atau bentuk dasar geometris clay tepung. Peneliti memberikan 

contoh karya membentuk dari clay tepung yang sudah jadi, sebagai referensi 

untuk menarik minat anak tunagrahita. Beberapa contoh karya tersebut 

dipinjamkan kepada semua anak untuk dipegang dan diamati. Dengan demikan, 

siswa akan lebih memahami secara nyata tentang bagaimana proses pembuatan 
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clay tepung. Peneliti mendemostrasikan proses pembutan clay tepung dari awal 

sampai dengan membentuk bentuk dasar geometris.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 17: Peneliti mendemonstrasikan cara pembuatan clay tepung 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 18: Mencampur tepung dan lem PVAC 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 19: Siswa memperhatikan cara membuat adonan  

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Setelah peneliti mendemonstrasikan proses pembuatan clay tepung, tahap 

berikutnya adalah pemberian tugas kepada anak tunagrahita untuk membuat 
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adonan clay tepung, pewarnaan clay tepung dan bentuk dasar geometris dalam 

membentuk dengan clay tepung. 

Tugas yang diberikan adalah agar anak mengerti dan dapat mengenali 

bahan dan alat yang digunakan, anak dapat menyebutkan bahan dan alat yang 

digunakan, mengetahui perbadingan bahan yang digunakan, mengetahui proses 

pembuatan atau cara pembuatan clay tepung, serta teknik dalam membentuk 

dengan clay tepung. Setelah proses pembuatan adonan selesai kemudian anak 

berlatih untuk membuat bentuk dasar geometris clay tepung, yaitu bentuk bulat, 

bulat pipih, lonjong, lonjong pipih, tali dan oval. Bentuk dasar tersebut diberikan 

agar pada saat anak berkarya hasilnya lebih bagus karena sudah paham teknik dan 

bentuk dasarnya. 

Penugasan pada pertemuan pertama untuk pengenalan bahan, alat, proses, 

dan teknik juga sebagai terapi, yaitu terapi gerak agar tangan dan jari-jari dapat 

dilatih bergerak dengan mencampur dan menguleni adonan. Selain sebagai terapi 

gerak juga untuk melatih kesabaran, kosentarasi dan peracaya diri pada saat 

membuat adonan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 20: Siswa membuat adonan 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 
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Pada proses pembuatan adonan, anak membuat adonan secara individu. 

Anak-anak sangat antusias, meskipun terdapat beberapa kendala namun proses 

pembelajaran berjalan dengan lancar. Kendalanya, anak tunagrahita kesulitan 

dalam membuat adonan clay tepung selain itu meja dan tangan anak tunagrahita 

menjadi kotor. Pada saat membuat adonan ada beberapa anak yang kesulitan, 

bahkan ada yang sama sekali tidak dapat mencampur bahan menjadi adonan clay 

tepung, anak tersebut bernama Arif.  

Arif memiliki kelemahan dalam gerak tangan dan mata, tangan Arif sedikit 

kakusehingga tidak bisa membuat adonan. Namun berbeda dengan Yuli yang juga 

mempunyai kelemahan pada tangannya masih dapat membentuk adonan dengan 

baik. Sedangkan anak tunagrahita yang lain dapat membuat adonan dengan cukup 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 21:Siswa  mencampur bahan  

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Setelah adonan jadi langkah selanjutnya adalah membuat bentuk dasar 

clay tepung. Bentuk dasar geometris diberikan agar pada saat berkarya anak sudah 

mengetahui bentuk dasar geometris dan tekniknya. Teknik dalam membentuk 

dengan clay tepung pada penelitian ini terdiri dari teknik pilin dan pijit. 
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Secara keseluruhan anak dapat membuat bentuk dasar clay. Anak 

tunagrahita yang mempunyai keluhan gerak tangan seperti Arif dan Yuli dapat 

membentuk dengan cukup baik. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Gambar 22: Siswa membuat bentuk dasar geometris 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Tahap pelaksanaan pembelajaran yang ketiga atau terakhir yaitu kegiatan 

penutup yang  dilakukan sekitar 10 menit. Pada kegiatan penutup ini, hal yang 

dilakukan peneliti adalahevaluasi dengan mengajukan pertanyaan mengenai 

materi, menyimpulkan materi pelajaran dan mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan salam penutup. 

4.2.2.2 Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua sama dengan pertemuan pertama melalui tiga tahapan, 

yaitu tahap pembuka, tahap inti, dan tahap penutup. Kegiatan pembuka dilakukan 

dengan alokasi waktu lima menit. Peneliti membuka dengan salam dan 

mengkondisikan anak untuk mempersiapkan diri, serta mengulang sedikit dari 

pertemuan pertama mengenai bahan dan alat juga proses pembuatan clay tepung. 

Pada pertemuan kedua ini peneliti mempersiapkan bahan clay tepung yang sudah 

siap dipakai, jadi anak dapat langsung menggunakan clay tepung untuk 
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membentuk, karena pada pertemuan pertama sudah diajarkan proses pembuatan 

adonan clay tepung.  

Setelah semua anak mempersiapkan diri kemudian dilanjutkan tahap 

kegiatan inti selama 70 menit. Kegiatan inti berkarya dengan tema buah, bentuk 

buah yang dipilih dengan bentuk dasar bulat. Pemilihan tema buah karena anak 

sudah terbiasa mengenal buah. Setiap harinya anak tunagrahita memperoleh 

makan dan buah. Jadi pemilihan tema buah adalah sesuatu yang sering dilihat dan 

dimakan anak. Sedangkan pemilihan bentuk dasar buah bentuk bulat, yaitu untuk 

melatih kerja otot-otot jari dan tangan. Bentuk dasar bulat melatih anak untuk 

membuat bulatan yang baik halus dan bulat dengan memutarkan clay tepung 

diantara kedua telapak tangan sehingga menjadi bentuk bulat. Buah yang sering 

dijumpai anak dengan bentuk bulat adalah apel, jeruk, dan tomat. 

 

 

 

 

    Gambar 23: Buah dan adonan clay tepung  

        (Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Gambar 24: Penugasan pada siswa 

      (Sumber: dokumentasi peneliti) 
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Pertemuan kedua ini menggunakan alat peraga dengan buah asli. Buah asli 

digunakan sebagai alat peraga karena anak tunagrahita mempunyai kelemahan 

dalam kemampuan berpikir abstrak sehingga alat peraga digunakan untuk menarik 

perhatian anak. Selain itu, buah asli digunakan untuk alat evaluasi mengukur 

kreasi anak dalam membentuk, dan untuk mengetahui pemahaman anak tentang 

buah. Peneliti menjelaskan tema yang dipilih kemudian memberikan penugasan 

kepada anak. Anak tunagrahita memilih salah satu buah yang akan dibentuk 

kemudian dikembangkan sesuai dengan kreasi masing-masing.  

Pada proses pembelajaran peneliti berkeliling untuk melihat proses 

membentuk serta memberikan arahan kepada anak tunagrahita yang kesulitanpada 

saat berkarya. Setelah hasil karya sudah jadi, peneliti memberikan pertanyaandari 

satu persatu mengenai buah apa yang dibentuk, dengan membandingkan antara 

buah yang dibentuk dengan buah asli yang dipilih. Karya yang sudah jadi 

kemudian dikumpulkan menjadi satudan diangin-anginkan agar kering. 

Berdasarkan pengamatan pada pertemuan kedua berjalan dengan lancar. 

Anak antusias dalam berkarya, hal tersebut dapat dilihat dari keseriusan anak 

dalam proses membentuk, sikap ingin tahu dan ingin mencoba yang baru, 

walaupun terdapat kendala, yaitu beberapa anak masih terdapat kesulitan dalam 

berekspresi dan cenderung lama dalam mengungkapkan gagasan. 
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Gambar 25: Siswa sedang membentuk 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 26: Proses penempelan dengan lem PVAC 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 27: Hasil finishing karya  

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Pada pembuatan karya dengan media clay tepung tidak lepas dari 

bimbingan peneliti dengan dibantu oleh pembimbing. Peneliti memberikan 

bimbingan kepada anak yang mengalami kesulitan dengan memberikan saran-

saran yang dapat membantu. 
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Selanjutnya, tahap pelaksanaan pembelajaran yang ketiga atau terakhir  

yaitu kegiatan penutup yang  dilakukan sekitar 15 menit. Kegiatan penutup 

meliputi aktivitas peneliti menilai hasil karya anak dan mengakhiri pembelajaran 

dengan mengucapkan salam penutup.  

Dengan demikian, dapat ditarik simpulan bahwa langkah-langkah 

pembelajaran membentuk dengan media clay tepung bagi anak tunagrahita 

BBRSBG  Kartini Temanggung  melalui beberapa tahap yang terlaksana secara 

runtut dan menyenangkan bagi siswa, walaupun terdapat kendala anak dalam 

berekspresi.  

4.2.2.3 Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ketiga sama halnya dengan pertemuan pertama dan 

pertemuan kedua melalui tiga tahap, yaitu tahap pembukaan, tahap inti, dan tahap 

penutup. Tahap pembukaan dilakukan selama lima menit, dengan mengucapkan 

salam dan mengkondisikan anak. Sama halnya dengan pertemuan kedua, pada 

pertemuan ketiga ini clay tepung disediakan oleh peneliti. Anak hanya 

mempersiapkan tempat duduk dan meja untuk membentuk dengan clay tepung. 

Tahap berikutnya adalah tahap inti, tahap ini peneliti menjelaskan tema 

yang akan dipilih yang dilakukan dengan alokasi waktu 70 menit. Tema yang 

dipilih pada pertemuan ini adalah ekspresi wajah. Hasil karya dari membentuk 

dikembangkan menjadi gantungan hand phone. Tema ini dipilih untuk 

mengekspresikan dan menuangkan imajinasi anak melalui suasana hati dengan 

diekspresikan pada bentuk ekspresi wajah. 
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Bentuk dasar dalam pembuatan gantungan hand phone dengan tema 

ekspresi wajah berbentuk bulat pipih. Bentuk bulat pipih dipilih untuk melatih 

gerak tangan. Bentuk bulat pipih terbentuk dari bulatan, kemudian dilanjutkan 

dengan diberi tekanan pada bulatan kemudian dipijat sesuai dengan bentuk yang 

diinginkan. 

Peneliti memberikan contoh dengan alat peraga berupa beberapa gambar 

ekspresi wajah, dan mendemostrasikan proses pembuatan. Alat peraga berupa 

gambar diberikan kepada anak untuk menarik perhatian, sebagai motivasi anak 

dalam berkarya, dan sebagai alat evaluasi hasil karya anak. Setelah anak  

tunagrahita paham, kemudian peneliti memberikan penugasan membentuk 

gantungan hand phone dengan tema ekspresi wajah. Ekspresi yang dipilih adalah 

ekspresi yang sesuai dengan suasana hati setiap anak. 

Pada pertemuan ketiga ini anak lebih antusias, anak lebih senang dalam 

membentuk. Menurut anak hasil dari wawancara pada tanggal 2 Juli 2012 

pembelajan pada pertemuan ketiga ini lebih menyenangkan. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Puji Astuti, salah satu anak tunagrahita BBRSBG Kartini 

Temanggung sebagai berikut: 

“Saya lebih suka membentuk dengan tema ekspresi wajah, karena 

lebih dapat dibentuk dengan bentuk-bentuk  yang lucu dan unik, pada saat 

membentuk dengan tema buah bingung untuk mengembangkannya” 

 

Dari pernyataan Puji Astuti tersebut, pada pertemuan ketiga anak lebih 

antusias. Proses dalam membentuk dengan tema ekspresi wajah. Tahap pertama 

dengan membuat bentuk dasar bulat pipih, kemudian bulatan kecil sebagai mata, 

membentuk mulut dengan teknik pilin, dan membentuk rambut dengan teknik 
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pilin maupun pijit. Setelah bentuk dasar dibuat kemudian tahap penempelan, 

penempelan menggunakan lem PVAC dan pada saat penempelan butuh 

kecermatan agar antar bagian dapat tersusun dengan baik. Langkah terakhir 

kemudian diberi kait gantungan hand phone dan diangin-anginkan supaya kering. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 28: Gambar ekspresi wajah  

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Gambar 29: Siswa membuat bentuk dasar geometris 

            (Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Gambar 30: Bentuk dasar geometris 

             (Sumber: dokumentasi peneliti) 

 



 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 31: Proses penempelan dengan lem PVA  

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 32: Tali dan pengait gantungan hand phne 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Gambar 33: Hasil finishing karya 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

Kegiatan paling akhir dalam pembelajaran adalah evaluasi. Dalam 

mengevaluasi penelitian ini menggunakan kriteria penilaian berdasarkan tiga 

komponen dasar dalam menganalisis karya seni yang dikemukakan oleh Ocvrik 

(dalam Rohidi) yaitu subjek, nas(content), dan bentuk(form).  
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Selain itu pedoman penilaian ini didasarkan pada ciri-ciri kreativitas yang 

dikemukakan oleh Guilford dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan anak di 

tempat penelitian. Guilford (dalam Munandar) menyebutkan bahwa ciri-ciri 

kreativitas (berpikir kreatif) meliputi kelancaran, kelenturan atau keluwesan, dan 

orisinalitas dalam berpikir. Penilaian yang akan digunakan dalam mengukur 

kemampuan keterampilan kerajinan tangan teknik membentuk dengan media clay 

tepung dijabarkan dalam tabel 5 pedoman indikator aspek penilaian  sebagai 

berikut: 

Tabel 5. Pedoman indikator aspek penilaian 

No. Aspek Penilaian Indikator Skor (1-5) 

(1) (2) (3) (4) 

1. Subjek 

(kelancaran,kelenturan, 

orisinalitas berpikir) 

 Gagasan atau orisinalitas dalam 

berpikir 

 

2. Nas (content)  Pernyataan ekpresi atau gejolak 

yang terbaca 

 

3. Bentuk (form) 

 

 Unsur-unsur garis 

 Tekstur 

 Warna 

 Raut 

 Hubungan antar prinsip 

keselarasan dan keseragaman 

 

Jumlah Total skor  
Diadaptasi dari Ocvrik ( dalam Rohidi, 2011) dan modifikasi dari Syafii (2010: 32) 

Pada pedoman indikator aspek penilaian terdapat 7 indikator, dimana 

setiap indikator mempunyai skor sebanyak 1-5. Dari keseluruhan indikator 

kemudian dijumlah, dengan skor maksimal sebanyak 35 skor. Jumlah skor yang 

dihasilkan masuk dalam kategori yaitu skor 28-35 sangat baik, skor 21-27 baik, 

skor 14-20 cukup baik, 07-13 kurang baik, dan skor 00-06 sangat kurang. Adapun 
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kriteria penilaian untuk masing-masing aspek penilaian untuk mengukur 

kemampuan keterampilan kerajinan tangan teknik membentuk dengan media clay 

tepung dijabarkan dalam tabel 6 sebagai berikut. 

Tabel 6. Kriteria penilaian kerajinan tangan dengan teknik membentuk 

No. Aspek Kategori Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 

1. Subjek/ 

gagasan  

Sangat baik Gagasan Sangat baik sesuai dengan tema 

yang ditentukan, gagasan yang dibuat sesuai 

dengan alat peraga yang dipilih.  Ide atau 

gagasan asli dihasilkan oleh diri sendiri, dan 

belum pernah ada sebelumnya. 

Baik Baik dalammenyesuaikan dengan tema yang 

ditentukan, gagasan yang dibuat sesuai 

dengan alat peraga yang dipilih.  Ide atau 

gagasan pernah ada sebelumnya namun 

dikembangkan dengan baik. 

Cukup baik Cukup dalam menyesuaikan dengan tema 

yang ditentukan, gagasan yang dibuat cukup 

sesuai dengan alat peraga yang dipilih.  Ide 

atau gagasan pernah ada sebelumnya dan 

cukup dalam mengembangkannya 

Kurang baik Kurang baik dalammenyesuaikan dengan 

tema yang ditentukan, gagasan yang dibuat 

kurang sesuai dengan alat peraga yang 

dipilih.  Ide atau gagasan ada sebelumnya 

namun tidak dikembangkan. 

Sangat Kurang Sangat kurang dalam menyesuaikan dengan 

tema yang ditentukan, gagasan yang dibuat 

tidak sesuai dengan alat peraga yang dipilih.  

Ide atau gagasan pernah ada sebelumnya. 

2. Nas 

(content) 

ekspresi 

Sangat baik Sangat baik dalam mengekspresikan atau 

mengungkapkan baik dalam tema buah atau 

ekspresi wajah, hasil sesuai dengan 

ungkapan hati 

Baik Baik dalam mengekspresikan atau 

mengungkapkan baik dalam tema buah atau 

ekspresi wajah, hasil sesuai dengan 

ungkapan hati 

Cukup baik Cukup baik dalam mengekspresikan atau 

mengungkapkan baik dalam tema buah atau 

ekspresi wajah, hasil cukup sesuai dengan 

ungkapan hati 
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Kurang baik Kurang  baik dalam mengekspresikan atau 

mengungkapkan baik dalam tema buah atau 

ekspresi wajah, hasil kurang sesuai dengan 

ungkapan hati 

Sangat kurang Kurang baik dalam mengekspresikan atau 

mengungkapkan baik dalam tema buah atau 

ekspresi wajah, hasil tidak sesuai dengan 

ungkapan hati 

3. Bentuk Sangat baik Sangat baik dalam menampilkan unsur-

unsur garis (ketegasan bentuk), tekstur yang 

dibuat unik berbeda dengan yang lain, 

pemilihan warna dikembangkan berbeda 

dari alat peraga secara sadar, tampilan raut 

yang memberikan kesan permukaan datar, 

melengkung atau bergelombang, hubungan 

antar prinsip keselarasan dan 

keseragamanperpaduan antara bagian 

(warna dan bentuk) sangat baik 

Baik Baik dalam menampilkan unsur-unsur garis 

(ketegasan bentuk), tekstur yang sesuai 

dengan alat peraga, pemilihan warna 

dikembangkan berbeda dari alat peraga 

secara sadar, tampilan raut yang 

memberikan kesan permukaan datar, 

melengkung, atau bergelombang,  hubungan 

antar prinsip keselarasan dan 

keseragamanperpaduan antara bagian 

(warna dan bentuk) baik 

Cukup baik Cukup baik dalam menampilkan unsur-

unsur garis (ketegasan bentuk), tekstur yang 

dibuat sesuai dengan alat peraga, pemilihan 

warna sesuai dengan alat peraga, tampilan 

raut cukup, hubungan antar prinsip 

keselarasan dan keseragamanperpaduan 

antara bagian (warna dan bentuk) cukup 

baik 

Kurang baik Kurang baik dalam menampilkan unsur-

unsur garis (ketegasan bentuk), 

teksturkurang, pemilihan warna kurang 

sesuai dengan alat peraga, tampilan raut 

kurang, hubungan antar prinsip keselarasan 

dan keseragaman antara bagian baik warna 

dan bentuk kurang baik 

Sangat kurang Sangat kurang dalam menampilkan unsur-

unsur garis (ketegasan bentuk), 

teksturkurang halus, kurang memahami 
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warna, tampilan raut sangat kurang dan 

kurang memahami bentuk yang 

dibuat,hubungan antar prinsip keselarasan 

dan keseragaman antara bagian sangat 

kurang  

 

Kategori pada aspek penilaian terdiri dari sangat baik, baik, cukup baik, 

kurang baik, dan sangat kurang. Sangat baik mendapat skor 5, baik mendapat skor 

4, cukup baik mendapat skor 3, kurang baik mendapat skor 2, dan sangat kurang 

hanya mendapat skor 1. Keterangan mengenai kategori dapat dilihat pada tabel di 

atas. 
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4.2.3 Profil dan Analisis Hasil Karya Anak Tunagrahita Pembelajaran 

Keterampilan Kerajinan Tangan dengan Teknik Membentuk 

4.2.3.1 Deskripsi Profil dan Analisis Hasil Karya Heru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 34 :Profil Herudan Hasil Karya 

(Sumber Dokumen Peneliti)  

 

Nama : Heru Cahyo Bawono 

TTL : Yogyakarta,17-10-1982 

Keluhan : Tunarungu 

 

1) Deskripsi Profi Heru 

Heru Cahyo Bawono anak laki-laki berasal dari Yogyakarta,biasanya 

dipanggil dengan nama Heru. Lahir pada tanggal 17 Oktober 1982,  sehingga pada 

tahun ini  berumur 30 tahun. Keluhan yang dialami adalah selain tunagrahita Heru 

juga menyandang tunarungu, pendengaran kurang bagus sehingga harus 

menggunakan alat bantu pendengaran.  

Secara fisik Heru tampak normal seperti anak biasa. Walaupun umurnya 

sudah dewasa namun perilaku Heru masih seperti anak kecil. Pendidikan terakhir 

Heru adalah tamat SMALB. Di antara anak-anak tunagrahita Heru merupakan 

anak tunagrahita yang tamat sampai SMALB, kemudian  melanjutkan ke 

BBRSBG Kartini Temanggung. Heru tergolong anak dalam klasifikasi debil dan 

masuk di bimbingan keterampilan kerajinan tangan. Menurut guru/ pembimbing 
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Heru cepat dalam mempelajari dan membuat kerajinan keterampilan, hanya saja 

perlu bimbingan dengan sabar karena kekurangan dalam pendengaran. Berikut 

adalah hasil karya kerajinan tangan teknik membentuk tema buah dan ekspresi 

wajah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1 ( Buah Apel ) 2 ( Buah Jeruk ) 3 ( Cabai )  

 

Gambar 35: Judul Buah Apel, Jeruk, Cabai 

(Sumber: hasil foto peneliti) 

 

2) Analisis Karya Heru 1 

Karya Heru pada pertemuan kedua, gagasan yang dituangkan adalah 

membentuk dengan judul Buah Apel (Gambar 38.1). Gagasan sesuai dengan tema, 

dalam berkarya Heru mengembangkan gagasan dengan memberi efek lekukan ke 

dalam pada bagian atas buah apel yang dibentuk, selain itu Heru mengembangkan 

bentuk tangkai seperti bentuk bunga. Efek lekukan yang dibuat Heru merupakan 

orisinalitas gagasannya karena pada karya yang lain tidak menuangkan gagasan 

memberi efek lekukan ke dalam. Ekspresi yang dihasilkan adalah buah apel yang 

segar dan matang, ekspresi pada karya sesuai dengan ungkapan hati. 

Ketegasan bentuk dapat dilihat dari bulatan buah dan tangkai yang 

dibentuk. Ketegasan bentuk pada karya tersebut luwes namun kurang tegas. 
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Bulatan yang dibentuk kurang bulat penuh. Bulatan dibentuk dengan teknik pijit 

dan teknik pilin. Raut yang dihasilkan beruparaut geometris yaitu bulat dengan 

ukuran ± 5 cm dengan warna merah disimpulkan sebagai buah apel, pada bagian 

atas dibuat efek cekung ke dalam sebagai tempat tangkai. Sedangkan raut 

geometris lonjong pipih yang digulung dengan warna hijau disimpulkan sebagai 

tangkai. 

Tektur pada karya ini halus sesuai dengan buah aslinya. Keseragaman 

bentuk antara bagian yang satu dengan bagian yang lain kurang, karena tangkai 

yang dibentuk lebih besar dibandingkan dengan buah apel yang dibentuk. 

Keseragaman warna serasi dan warna yang dipilih cerah dengan memadukan 

warna merah tua dan warna hijau. Warna yang dipilih adalah warna 

komplementer. 

Selain membuat apel dia juga membentuk buah jeruk dan cabai. Bentuk 

dengan judul Buah Jeruk (Gambar 38.2) yang dibuat Heru dikembangkan dengan 

menambah bentuk tangkai dan daun sebanyak empat buah. Ekspresi yang 

dihasilkan adalah buah jeruk yang segar, ekspresi sesuai dengan ungkapan hati. 

Ketegasan bentuk dapat dilihat dari bentuk buah, daun dan tangkai. Ketegasan 

bentuk dapat dilihat dari bentuk bulatan buah jeruk, garis yang terbentuk pada 

karya tersebut tegas. 

Raut  yang dihasilkan raut geometris yaitu bulat dengan warna hijau tua 

berukuran ± 4 cmyang disimpulkan sebagai buah jeruk. Raut geometris yang 

kedua yaitu kerucut warna orange dengan ukuran ± 1 cm  yang disimpulkan 
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sebagai tangkai. Raut geometris yang ketiga yaitu oval pipih bewarna orange yang 

disimpulkan sebagai daun dengan ukuran ± 1 cm. 

Tektur pada karya ini halus sesuai dengan buah aslinya. Keseragaman 

bentuk antara bagian yang satu dengan bagian yang lain serasi. Keseragaman 

warna juga menarik, warna yang dipilih cerah dengan memadukan warna hijau tua 

dan warna orange. 

Tidak hanya membuat buah yang sudah ada contoh buah aslinya, Heru 

membentuk sesuai imajinasinya dengan judul Cabai (Gambar 38.3). Gagasan pada 

karya ini tidak sesuai dengan tema. Heru membuat cabai dengan warna ungu dan 

tangkai bewarna hijau. Bentuk cabai tersebut lonjong lancip, dengan efek lekukan 

pada cabai. Tekstur pada karya cabai ini halus dengan efek lengkung pada 

beberapa bagian. Keseragaman bentuk cabai dan tangkai serasi, tangkai dibuat 

kecil. 

3) Evaluasi Karya Heru 1 

Dilihat dari keseluruhan karya bentuk dan warna cukup menarik, namun 

pengetahuan Heru sangat kurang tentang warna, dan bentuk. Heru tidak 

mengetahui warna, kondisi ini salah satu faktornya adalah gangguan 

pendengarannya. Selain menyandang tunagrahita Heru menyandang tunarungu, 

sehingga harus menggunakan alat bantu pendengaran. Namun dalam kondisi 

tersebut Heru mempunyai kelebihan selalu tertarik dengan apa yang dilihat, dan 

rasa ingin tahu yang besar, dengan keterbatasannya perlu latihan dan bimbingan 

untuk memberikan pengetahuan tentang berabagai macam warna dan bentuk. 

Pada karya judul Buah Apel ( Gambar 38.1 ) gagasan sesuai dengan tema. 
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Gagasan pada karya ini dengan mengambangkan bentuk tangkai. Ekspresi yang 

ditampilkan cukup menunjukkan buah apel, namun tangkai terlalu besar sehingga 

bentuk kurang serasi. Pada saat wawancara Heru kebingungan menjawab warna 

apel, semua warna disebutkan mulai dari biru, kuning, dan merah. Dalam 

mendeskripsikan bentuk Heru berpendapat bahwa apel berbentuk  persegi, dan 

tidak mengetahui bagaimana teksturnya.  

Sama halnya dengan karya judul Buah Jeruk (Gambar 38.2) Heru kurang 

paham mengenai warna dan bentuk. Buah jeruk yang asli menurut Heru bewarna 

ungu dengan berbentuk persegi. Pada kenyataanya Heru memilih buah jeruk 

dengan warna kuning dan berbentuk bulat. Sedangkan hasil karya dalam 

membetuk menurutnya bewarna biru dengan daun bewarna kuning, dan pada 

kenyataannya buah jeruk yang  Heru bentuk bewarna hijau dengan empat daun  

bewarna orange. Meskipun tidak paham dengan warna dan bentuk namun hasil 

karya Heru bentuknya rapi. Gagasan dikembangkan dengan menambahkan daun 

dan tangkai pada buah jeruk yang dibentuknya. 

Pada karyajudul Cabai (Gambar 38.3) gagasan tidak sesuai dengan tema. 

Heru membuat cabai dengan warna ungu dan tangkai bewarna hijau. Walaupun  

tidak mengerti warna namun bentuk yang dibuat mirip dengan yang aslinya. 

Bentuk cabai tersebut lonjong lancip, dengan efek lekukan tiap bagian bentuk 

cabai. Heru dapat membentuk sesuai dengan aslinya karena cabai sering 

dijumpainya. Tekstur pada karya cabai ini halus dengan efek lengkung pada 

beberapa bagian. Keseragaman bentuk cabai dan tangkai serasi, tangkai dibuat 

kecil. Pada saat pembelajaran Heru memperhatikan peneliti berdemonstrasi, dan 
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sering bertanya. Secara emosional Heru berkarya membentuk dengan gembira dan 

bersemangat. 

Berdasarkan uraian tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Heru memiliki  

kekurangan dalam pemahaman baik itu bentuk dan warna. Hanya saja terdapat 

kekurangan pada dirinya, hal tersebut disebabkan karena pendengaran Heru 

kurang baik perlu bimbingan dalam memilih warna dan bentuk yang akan dibuat. 

Walaupun mempunyai keterbatasan dalam pendengaran Heru cepat dalam 

menanggapi sesuatu, selalu ingin tahu dan mencoba yang baru. Agar lebih 

berkreasi perlu bimbingan dan latihan untuk memberikan arahan tentang warna 

dan bentuk. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 1 (Ekspresi Senyum) 2 (Ekspresi Tertawa) 3(Ekspresi Senyum) 

 

Gambar 36: Hasil karya Heru tema ekspresi wajah 

 (Sumber: hasil foto peneliti) 

 

Pada pertemuan ketiga Heru berkarya dengan tema ekspresi wajah. Heru 

sangat antusias dalam berkarya, pada pertemuan ketiga Heru membuat karya tiga 

buah.Hasil karya di atas adalah karya Heru dengan tema ekspresi wajah. Dalam 

berkarya Heru membuat tiga karya, dari keseluruhan karya Heru menggambarkan 

ekspresi senang. 
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4) Analisis Karya Heru 2 

Karya pertama Judul Ekspresi Senyum (Gambar 39.1). Gagasan sesuai 

dengan tema, gagasan yang dikembangkan pada karya ini yaitu bentuk rambut dan 

poni rambut serta pemilihan warna. Ekspresi dari karya tersebut yaitu ekspresi 

senyum, dapat dilihat dari bentuk bibir yang sedang tersenyum dengan efek ke 

atas pada kedua ujung bibirnya, serta mata yang berbentuk bulat. Teknik yang 

digunakan teknik pijit dan pilin. 

Ketegasan garis atau bentuk pada karya ini tegas, bentuk wajah, rambut, 

terlihat rapi. Raut pada karya ini terdiri dari raut geometris bulat pipih bewarna 

putih yang simpulkan sebagai wajah, raut bulat kecil bewarna hitam disimpulkan 

sebagai mata, raut lonjong  pipih bewarna ungu disimpulkan sebagai rambut, raut 

lonjong  pipih pendek bewarna ungu disimpulkan sebagai poni rambut, dan raut  

lonjong pipih bewarna merah yang runcing kedua ujungnya disimpulkan sebagai 

bibir yang sedang tersenyum. Secara keseluruhan tekstur karya tersebut halus.Tiap 

bagian wajah, rambut, mata dan bibir seragam dan serasi bentuknya. 

Pada karya kedua Heru membuat gantungan hand phone dengan Judul 

Ekspresi Tertawa (Gambar 39.2). Pada karya kedua hampir sama dengan karya 

pertama, namun gagasan tetap dikembangkan dengan mengembangkan bentuk 

bibir yang berbeda dan poni rambut terdiri dari dua warna, meskipun Heru 

terdapat kekurangan dalam pemahaman warna namun berusaha menampilkan 

sesuatu yang baru. Ekspresi yang terlihat pada karya tersebut yaitu ekspresi 

tertawa dengan bentuk mulut yang dibuat lebar seperti orang yang sedang tertawa. 
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Raut pada karya tersebut terdiri dari raut geometris bulat sedikit oval  

pipih bewarna putih yang simpulkan sebagai wajah, raut bulat kecil bewarna 

hitam disimpulkan sebagai mata, raut lonjong  pipih bewarna ungu disimpulkan 

sebagai rambut, raut lonjong  pipih pendek bewarna orange dan hijau disimpulkan 

sebagai poni rambut, dan raut oval  pipih bewarna merah yang runcing kedua 

ujungnya disimpulkan sebagai bibir yang sedang tertawa. Secara keseluruhan 

tekstur karya tersebut halus. Tiap bagian wajah, rambut, mata dan bibir seragam 

dan serasi bentuknya. 

Selanjutnya karya ketiga Heru membuat gantungan hand phone dengan 

Judul Ekspresi Senyum (Gambar 39.3). Pada karya Heru yang terakhir ini lebih 

unik. Gagasan yang dikembangkan pada karya ini yaitu bentuk wajah tidak bulat 

pipih penuh tetapi cenderung ke bentuk persegi, dan pengembangan bentuk 

hidung yang dibuat seperti kerucut. Warna-warna yang dipilih juga unik meskipun 

Heru kurang memahami warna. Ekspresi karya ini terlihat pada bentuk bibir yang 

sedang tersenyum dengan efek ujungnya tertarik ke atas. 

Raut pada karya tersebut terdiri dari raut geometris persegi pipih dengan 

ujung-ujungnya sedikit melengkung bewarna hijau yang simpulkan sebagai wajah, 

raut bulat kecil bewarna hitam disimpulkan sebagai mata, raut lonjong panjang 

bewarna ungu disimpulkan sebagai rambut, raut bentuk kerucut bewarna orange 

disimpilkan sebagai hidung dan raut lonjong pendekbewarna merah yang kedua 

ujungnya sedikit tertarik ke atas disimpulkan sebagai bibir yang sedang 

tersenyum. Secara keseluruhan tekstur karya tersebut halus. Tiap bagian wajah, 

rambut, mata dan bibir seragam dan serasi bentuknya. 
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5) Evaluasi Karya Heru 2 

Heru membuat karya gagasan yang unik dan dikembangkan sendiri. Tiap 

karya mempunyai ciri-ciri yang berbeda, karya pertama ekspresi senyum dengan 

rambut panjang dan poni yang ada di tengah, karya kedua menunjukkan ekspresi 

tertawa dengan bentuk bibir yang lebih lebar, karya yang terakhir menunjukkan 

ekspresi senyum dengan ditambah unsur hidung yang runcing serta pemilihan 

warna yang unik. 

Meskipun Heru mempunyai masalah pada pendengaran, sehingga 

pemahaman bentuk dan warna kurang, namun secara emosional Heru berkarya 

dengan semangat dan gembira. Warna yang dipilih dibantu dengan bimbingan, 

warna yangdipilih  adalah warna yang menarik perhatiannya. Berbeda dengan 

pertemuan kedua, pada pertemuan ketiga Heru dapat mendeskripsikan ekspresi 

wajah yang dibuat dan dapat menunjukkan bagian-bagian wajah. 

Dari hasil penilaian oleh tiga orang penilai, karya Heru dengan tema buah 

apel dan ekspresi senyum mendapatkan skor 20,3. Berdasarkan pedoman 

penilaian masuk dalam kategori cukup. Dengan demikian, kemampuan Heru 

dalam membentuk pada karya dengan tema ekspresi wajah cukup kreatif, dengan 

mengembangkan bentuk dan warna  padakaryanya, proporsi dari karya tersebut 

serasi, penataan antar unsur serasi. 
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4.2.3.2 Deskripsi Profil dan Analisis HasilKarya Wulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 37: Profil Wulan dan Hasil karya 

     (Sumber Dokumen Peneliti) 

 

Nama : Wulansari 

TTL : Temanggung, 20-12-1995 

Keluhan : Mata kecil 

 

1) Deskripsi Profil Wulan 

Wulansari anak perempuan yang sering dipanggil dengan nama Wulan 

berasal dari Kabupaten Temanggung, tepatnya di Kecamatan Jumo. Lahir pada 

tanggal 20 Desember 1995 sehingga pada tahun ini berumur 17 tahun. Keluhan 

yang dialami adalah mata kecil dan sipit. Secara fisik tubuh Wulan normal hanya 

matanya yang kecil dan sedikit tertarik ke atas. Pendidikan terakhir yang pernah 

diikuti Wulan hanya sampai SD kelas dua. Meskipun umur Wulan 17 tahun 

namun tingkah, dan gaya bicara masih seperti anak kecil.  

Menurut pembimbing Wulan merupakan anak yang rajin. Terdapat 

kekurangan dalam bentuk mata namun tidak terlalu menjadi masalah dalam 

keseharian. Wulan dapat menghasilkan karya yang bagus. Berikut adalah hasil 

karya membentuk pada pertemuan kedua. 
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Gambar 38: Judul Buah Apel 

(Sumber: dokumen peneliti) 
  

2) Analisis Karya Wulan 1 

Pada gambar di atas adalah hasil karya Wulansari, sering dipanggil dengan 

panggilan Wulan dengan judul Buah Apel (Gambar 41). Gagasan sesuai dengan 

tema, dalam berkarya Wulan  mengembangkan gagasan dengan menambah 

bentuk daun sebanyak delapan buah. Ekspresi yang dihasilkan adalah buah apel 

yang segar dan matang,ekspresi sesuai dengan ungkapan hati. 

Buah apel yang dibentuk tegas, dapat dilihat dari bulatan buah, daun dan 

tangkai yang dihasilkan. Bulatan buah membentuk garis lingkaran, daun 

membentuk garis oval dihasilkan dari teknik pilin dan pijit. Raut  yang dihasilkan 

raut geometris yaitu bulat berukuran ± 5 cm dengan warna merah disimpulkan 

sebagai buah apel, oval pipih berukuran ± 1,5 cm dengan warna hijaun 

disimpulkan sebagai daun, dan raut lonjong kecil berukuran ± 1 cm dengan warna 

hijau disimpulkan sebagai tangkai.  

Tektur pada karya ini halus sesuai dengan buah aslinya. Keseragaman 

bentuk antara bagian yang satu dengan bagian yang lain serasi, dan warna yang 
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dipilih cerah dengan memadukan warna merah tua dan warna hijau. Warna yang 

dipilih adalah warna komplementer. 

3) Evaluasi Karya Wulan 1 

Walaupun Wulan mempunyai masalah pada matanya, yaitusedikit kecil 

dan bentuk kelopak matanya tertarik ke atas, namun dapat berkarya dengan baik. 

Bentuk serta warna yang dipilihmenarik dan rapi, warna yang dipilihcerah. 

Sebagian besar warna merah untuk membentuk buah apel dan warna hijau tua 

untuk membentuk daun dan tangkai. 

Pemahaman  Wulan mengenai bentuk dan warna sudah baik. Wulan dapat 

mendeskripsikan  mengenai buah yang dipilihnya sebagai referensi  adalah buah 

apel bewarna merah dengan  bentuk bulat, teksturnya halus dan tidak ada daun 

hanya ada tangkai. Sedangkan dalam mendeskripsikan hasil karya buah yang 

dibentuk menurut Wulan buah bewarna merah, berbentuk bulat, terdapat satu 

tangkai dan delapan daun kecil bewarna hijau tua. Secara emosional Wulan 

berkarya dengan tenang, cermat dan sabar. 

Dengan demikian, Wulan dalam berkarya sesuai dengan tema, dan 

gagasan dikembangkan dengan mengembangkan bentuk daun dan warnanya. 

Ekspresi yang dihasilkan menunjukkan bahwa karya yang dibuat adalah buah 

apel. Raut yang dihasilkan sangat baik, buah berbentuk bulat penuh dengan 

tangkai kecil dengan daun kecil. Daun dikembangkan seperti daun tomat bewarna 

hijau. Warna sesuai dengan buah aslinya. Teskture halus sesuai dengan yang 

aslinya, keseragaman antara warna dan bentuk sangat baik.  
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Gambar 39: Judul Ekspresi Senyum 

 (Sumber: hasil foto peneliti) 

 

4) Analisis Karya Wulan 2 

Pada pertemuan ketiga Wulan berkarya dengan tema ekspresi wajah 

dengan judul Ekspresi Senyum (Gambar 42). Berbeda dengan Heru, Wulan hanya 

membuat karya satu buah namun hasilnya sangat rapi. Gagasan sesuai dengan 

tema, gagasan yang dikembangkan pada karya ini yaitu bentuk rambut, poni 

rambut, jepit rambut, efek lekukan bibir tersenyum serta pemilihan warna. 

Ekspresi dari karya tersebut yaitu ekspresi senyum, dapat dilihat dari bentuk bibir 

yang dibuat dari efek tekanan dengan sedotan. Teknik yang digunakan perpaduan 

teknik pilin dan teknik pijit.  

Ketegasan garis atau bentuk pada karya ini tegas, bentuk wajah, rambut, 

terlihat rapi. Garis lingkaran yang dihasilkan dari bentuk wajah dan mata, garis 

oval dihasilkan dari bentuk rambut. Raut pada karya ini terdiri dari raut geometris 

bulat pipih bewarna putih yang simpulkan sebagai wajah, raut bulat kecil bewarna 

hitam disimpulkan sebagai mata, raut lonjong  pipih bewarna orange disimpulkan 

sebagai rambut, raut lonjong  pipih pendek bewarna merah disimpulkan sebagai 

poni rambut sebanyak empat buah, raut bulat bewarna ungu disimpulkan sebagai 

jepit rambut dan raut efek tekanan sedotan disimpulkan sebagai bibir yang sedang 
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tersenyum. Secara keseluruhan tekstur karya tersebut halus. Tiap bagian wajah, 

rambut, mata dan bibir seragam dan serasi bentuknya. 

5) Evaluasi Karya Wulan 2 

Secara keseluruhan bentuk dan warna Wulan menarik. Gagasan 

dikembangkan dengan menambahkan bagian rambut, poni, jepit ramput, dan  

yang paling unik adalah bentuk bibir yang sedang tersenyum  timbul dari tekanan 

dengan sedotan sehingga membentuk efek ke dalam dengan bentuk  tersenyum. 

Warna yang dipilih untuk wajah bewarna putih, mata bewarna hitam, rambut  

bewarna orange sedangkan poni bewarna merah. Bentuk pita bewarna ungu, 

sehingga menghasilkan warna yang menarik, sedangkan bibir tidak bewarna, 

namun dengan ujung sedotan yang ditekan menghasilkan efek yang unik.  

Proporsi yang dibuat juga sudah baik, proses penempelan Wulan sangat rapi.  

Dari hasil penilaian oleh tiga orang penilai, karya Wulan dengan tema 

buah apel dan ekspresi senyum mendapatkan skor 30,16. Berdasarkan pedoman 

penilaian masuk dalam kategori sangat baik. Dengan demikian Wulan termasuk 

anak yang sangat kreatif karena memilikigagasan  yang lain dari temannya, 

karyanya unik. Meskipun Wulan mempunyai kelemahan dalam matanya namun 

Wulan cermat dan tekun, sehingga karyanya baik dan rapi. 
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4.2.3.3 Deskripsi Profil dan Analisis HasilKarya Yuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 40 :Profil Yuli dan Hasil Karya 

 (Sumber Dokumen Peneliti) 

1) Deskripsi Profil Yuli 

Yuli Hariyanto anak laki-laki yang sering dipanggil dengan sebutan 

Yuli.Berasal dari Temanggung tepatnya di daerah Maron. Lahir pada tanggal 7 

Juli 1991, sehingga pada tahun ini  berumur 21 tahun. Pendidikan terakhir 

sebelum masuk di BBRSBG KartiniTemanggung adalah SLB. 

Keluhan yang diderita Yuli selain menyandang tunagrahita mempunyai 

kekurangan pada tangannya, tangan sedikit kaku dan sering gemetar. Kondisi 

tangan Yuli yang lemah tidak menjadi masalah yang terlalu besar, Yuli masih 

dapat membuat kerajinan keterampilan dengan cukup baik.Untuk melatih gerak 

tangan dan jari-jarinya Yuli mendapat layanan terapi. Layanan terapi tersebut 

untuk anak tunagrahita yang mempunyai kekurangan pada gerak baik tangan, 

kaki, ataupun pada kekurangan dalam berbicara. Dengan terapi tersebut 

diharapkan dapat membantu dan menyembuhkan anak tunagrahita. 
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Meskipun terdapat kekurangan pada tangan Yuli, namun Yuli dapat 

berkarya dengan antusias. Yuli senang dalam mengikuti pembelajaran. Berikut 

adalah hasil karya Yuli pada pertemuan kedua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 41: Judul Buah Apel 

(Sumber: dokumen peneliti) 

 

2) Analisis Karya Yuli 1 

Pada gambar di atas adalah karya dari Yuli Hariyanto dengan Judul Buah 

Apel (Gambar 44). Gagasan sesuai dengan tema, dalam berkarya Yuli  

mengembangkan gagasan dengan memilih warna lain untuk tangkainya, selain itu 

tekstur dibuat unik seperti tekstur buah murbei. Ekspresi yang dihasilkan adalah 

buah apel bertekstur unik yang segar dan matang.  

Bentuk yang dibuat tegas, dapat dilihat dari bulatan buah, daun dan 

tangkai yang dibentuk. Bulatan yang dibentuk bulat penuh namun sedikit retak 

karena efek tekstur yang dibuanya, bentuk tangkai dibuat lonjong. Raut  yang 

dihasilkan raut geometris yaitu bulat berukuran ± 5 cm dengan warna merah 

disimpulkan sebagai buah apel, dan raut lonjong berukuran ± 1,5 cm dengan 

warna hijau disimpulkan sebagai tangkai. Teknik yang digunakan perpaduan 

teknik pilin dan teknik pijit. 
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Tektur pada karya ini kasar dikembangkan dari tekstur buah aslinya. 

Tekstur yang dihasilkan disebabkan karena pijitan dari tangannya yang 

mempunyai kekurangan dalam bergerak. Namun dari tekstur yang kasar 

menjadikan karya Yuli unik berbeda dengan karya yang lain yang cenderung 

halus teksturnya. Keseragaman bentuk antara bagian yang satu dengan bagian 

yang laincukup  serasi, hanya saja tangkai terlalu besar. Pemilihan warna menarik, 

cerah dengan memadukan warna merah tua dan warna ungu.  

3) Evaluasi Karya Yuli 1 

Yuli membentuk sesuai dengan apa yang dilihat. Hanya tekstur dan warna 

tangkai yang dikembangkan. Pemahaman Yuli mengenai bentuk dan warna 

baik.Yuli dapat membedakan ciri-ciri buah apel, jeruk dan tomat, mulai dari 

bentuk dan warnanya. Deskripsi mengenai buah dan hasil karyanya benar. 

Menurut Yuli buah asli yang dipilih sebagai ide adalah buah apel, diskripsi 

buah apel menurutnya bewarna merah, berbetuk bulat sedikit lonjong, teksturnya 

halus dan ada tangkai. Sedangkan dalam mendeskripsikan hasil karya buah yang 

dibentuk menurut Yuli buah bewarna merah, berbentuk bulat, tangkai bewarna 

ungu, dan teksturnya kasar. Meskipun terdapat kekurangan dalam gerak tangan 

namun Yuli bersemangat dalam berkarya. Selain itu Yuli dapat mendeskripsikan 

antara buah asli dengan karyanya dengan benar. 
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  1 ( Ekspresi Senyum ) 2 ( Ekspresi Tertawa ) 

 

Gambar 42: Judul Ekspresi Senyum dan Tertawa 

(Sumber: hasil foto peneliti) 

 

4) Analisis Karya Yuli 2 

Pada pertemuan ketiga Yuli berkarya dengan tema ekspresi wajah.Yuli 

membuat dua buah karya. Dari kedua buah karya tersebut mengekspresikan wajah 

senyum dan tertawa. Ekspresi wajah senyum tersebut dapat dilihat dari ekspresi 

mulut  yang kedua ujungnya tertarik ke atas seperti sedang tersenyum.  Antara 

karya pertama dengan karya kedua hampir sama, yang membedakan adalah 

bentuk mulut.  

Karya pertama dengan Judul Ekspresi Senyum (Gambar 45.1). Gagasan 

karya sesuai dengan tema, gagasan yang dikembangkan pada karya ini yaitu 

bentuk dan warna rambut. Ekspresi dari karya tersebut yaitu ekspresi senyum, 

dapat dilihat dari bentuk bibir yang pada kedua ujungnya tertarik ke atas. 

Ketegasan garis pada karya ini  cukup tegas. Raut pada karya ini terdiri 

dari raut geometris bulat pipih bewarna putih yang simpulkan sebagai wajah, raut 

bulat kecil bewarna hitam disimpulkan sebagai mata, raut lonjong  pipih bewarna 

hijau dan ungudisimpulkan sebagai rambut, raut lonjong pendek bewarna merah 

disimpulkan sebagai bibir yang sedang tersenyum.Tekstur pada hasil karya ini 
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kurang halus, dapat dilihat pada permukaan wajah. Keseragaman antar bagian 

serasi, namun bentuk yang dihasilkan kurang rapi, warna yang ditampilkan juga 

kurang menarik, terlalu monoton. Teknik yang digunakan perpaduan teknik pilin 

dan teknik pijit. 

Pada karya kedua dengan judul Ekspresi Tertawa (Gambar 45.2) gagasan 

sesuai dengan tema. Pada karya kedua ini bentuk dan warna kurang 

dikembangkan, bentuk dan warna hampir sama dengan karya pertama hanya saja 

bentuk ekspresi bibir yang dibuat berbeda. Ekspresi dari karya tersebut yaitu 

ekspresi terkejut, dapat dilihat dari bibir dengan bentuk oval pipih, dan mata yang 

melotot. 

Ketegasan garis pada karya ini  kurang tegas, dikarenakan bentuk pada 

bagian wajah kurang rapi. Raut pada karya ini terdiri dari raut geometris bulat 

pipih bewarna putih yang simpulkan sebagai wajah, raut bulat kecil bewarna 

hitam disimpulkan sebagai mata, raut lonjong  pipih bewarna ungu disimpulkan 

sebagai rambut, raut oval pipih bewarna merah disimpulkan sebagai bibir yang 

sedang terkejut. Tekstur pada hasil karya ini kurang halus, dapat dilihat pada 

pemukaan wajah. Keseragaman antar bagian serasi, namun bentuk yang 

dihasilkan kurang rapi, warna yang ditampilkan juga terlalu monoton. 

5) Evaluasi Karya Yuli 2 

Pada kedua karya gagasan sesuai dengan tema, namun bentuk dan warna 

kurang dikembangkan lagi, Yuli hanya mengembangkan bentuk dan warna 

rambut. Wajah bewarna putih, mata bewarna hitam, bibir bewarna merah, rambut  

bewarnaungu dan `hijau pada karya pertama sedangkan pada karya kedua rambut 
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hanya bewarna ungu saja. Bentuk bibir pada bagian pertama proporsinya terlalu 

besar dan terlalu naik ke atas penempelannya. 

Pemahaman Yuli mengenai ekspresi wajah sudah baik, pemahaman 

bentuk, teknik dan warna juga sudah baik. Pada kedua karya Yuli hampir sama, 

hanya bentuk mulut yang berbeda, namun hal tersebut menunjukkan bahwa Yuli 

selalu ingin mencoba sesuatu yang baru, walaupun perkembangannya tidak terlalu 

banyak tetapi sudah ada usaha yang patut dihargai, dengan kondisi gerak tangan 

yang kurang tetapi semangat berkaryanya baik.  

Dari hasil penilaian oleh tiga orang penilai, karya Yuli dengan tema buah 

apel dan ekspresi senyum mendapatkan skor 22. Berdasarkan pedoman penilaian 

masuk dalam kategori baik. Dengan demikian Yuli termasuk anak yang kreatif 

karena memilikigagasan  yang lain dari temannya, karyanya unik dengan 

mengembangkan tekstur pada karya tema buah apel. Meskipun Yuli mempunyai 

kelemahan dalam gerak tangan namun Yuli dapat membentuk dengan tektur yang 

unik. 
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4.2.3.4 Deskripsi Profil dan Analisis Hasil Karya Arif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 43: Profil Arif dan Hasil Karya 

  (Sumber Dokumen Peneliti) 

Nama : Arif Kurnia Rahman 

TTL : Semarang, 24-8-1994 

Keluhan : Gerak tangan kurang, mata juling 

 

1) Deskripsi Profil Arif 

Arif Kurnia Rahman anak laki-laki yang  sering dipanggil dengan nama 

panggilan Arif. Lahir  di Semarang pada tanggal 24 Agustus1994 tepatnya di kota 

Bandungan. Pada saat ini berumur 18 tahun dengan pendidikan terakhir yang 

pernah Arif ikuti sebelum di BBRSBG KartiniTemanggung sekolah di MI sampai 

kelas enam, namun tidak lulus. 

Selain menyandang tunagrahita Arif mempunyai keluhan yang dialami 

yaitu gerak tangan kurang atau tangan kaku dan mata juling.Kondisi tersebut 

membuat koordinasi antara mata dan gerak tangan kurang baik.Walaupun Arif 

mempunyai kekurangan pada mata dan tangan namun daya ingat Arif tergolong 

baik. Arif mengerti dan paham teman –temannya dengan baik dari nama dan asal 

daerahnya.  
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Meskipun Arif mempunyai kekurangan dalam gerak tangan, namun Arif 

tetap semangat dalam berkarya dengan diberi bimbingan dan motivasi, agar Arif 

tetap percaya diri dalam berkarya tidak malu karena kekruangan yang dimilikinya. 

Berikut adalah hasil karya membentu Arif pada pertemuan kedua dan ketiga. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 44: Judul Buah Tomat 

                                           (Sumber: dokumen peneliti) 

 

2) Analisis Karya Arif 1 

Karya dengan judul Buah Tomat ( Gambar 47) di atas adalah karya dari 

Arif Kurnia Rahman, yang sering dipanggil dengan nama Arif.  Gagasan sesuai 

dengan tema, dan dikembangkan dengan menambah bentuk daun. Ekspresi yang 

dihasilkan adalah buah tomat bewarna orange dengan daun bewarna hijau. 

Ketegasan bentuk dapat dilihat dari bulatan buah, dan daun  yang 

dibentuk. Ketegasan bentuk pada karya tersebut tegas. Bulatan yang dibentuk 

bulat penuh namun sedikit retak. Raut  yang dihasilkan yaitu raut geometris yaitu 

bulat berukuran ± 6 cm dengan warna orange disimpulkan sebagai buah tomat, 

dan raut oval pipihberukuran ± 1,5 cm dengan warna hijau disimpulkan sebagai 

daun. Bentuk daun diberi efek tekukan pada bagian ujungnya.Teknik yang 

digunakan perpaduan teknik pilin dan teknik pijit. 
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Tekstur pada karya ini halus sesuai dengan buah aslinya. Keseragaman 

bentuk antara bagian yang satu dengan bagian yang lain cukup  serasi, hanya saja 

tekstur sedikit retak.  Pemilihan warna menarik, cerah dengan memadukan warna 

orange dan hijau muda. 

3) Evaluasi Karya Arif 1 

Pemahaman Arif mengenai bentuk dan warna baik.Arif dapat 

membedakan ciri-ciri buah apel, jeruk dan tomat, mulai dari bentuk dan 

warnanya. Deskripsi mengenai buah dan hasil karyanya benar. Menurut Arif buah 

asli yang dipilih sebagai ide adalah buah tomat, deskripsi buah tomat menurutnya 

bewarna orange, berbentuk bulat sedikit lonjong, teksturnya halus dan tidak ada 

daun. Sedangkan dalam mendeskripsikan hasil karya buah yang dibentuk menurut 

Arif buah bewarna orange, berbentuk bulat, dan daun bewarna hijau. Meskipun 

terdapat kekurangan dalam gerak tangan namun Arif dapat berkarya dengan baik, 

hanya saja hasil membentuk sedikit retak. 

Karya yang dibuat sesuai dengan tema, dengan mengembangkan bentuk 

daun  bewarna hijau. Bentuk buah yang dihasilkan Arif sedikit retak, karena gerak 

tangan Arif kurang. Daun  dibentuk dengan efek melengkung pada bagian 

ujungnya.  Proporsi antara bagian buah dengan daun cukup, namun penataan daun 

kurang rapi. Selain itu Arif dapat mendeskripsikan antara buah asli dengan 

karyanya dengan benar. 
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Gambar 45: Judul Ekspresi Senyum 

                                        (Sumber: hasil foto peneliti) 

 

4) Analisis Karya Arif 2 

Pada pertemuan ketiga Arif berkarya dengan judul Ekspresi Senyum 

(Gambar 48). Karya Arif pada pertemuan ketiga tergolong unik bentuknya namun 

bentuknya masih kurang rapi. Hal ini dikarenakan kurangnya gerak tangan dan 

juling pada mata. Gagasan karya sesuai dengan tema, gagasan yang 

dikembangkan pada karya ini yaitu bentuk hidung, bibir dan telinga. Ekspresi dari 

karya tersebut yaitu ekspresi senyum, dapat dilihat dari bentuk bibir yang pada 

kedua ujungnya tertarik ke atas. 

Bentuk pada karya ini  kurang  tegas, karena raut yang dihasilkan kurang 

rapi. Raut pada karya ini terdiri dari raut geometris bulat pipih tidak rapi bewarna 

putih yang simpulkan sebagai wajah, raut bulat kecil bewarna ungu dengan 

ditumpuk raut kecil bewarna orange disimpulkan sebagai mata, raut lonjong  pipih 

bewarna ungu disimpulkan sebagai rambut, raut lonjong pendek bewarna merah 

dan ungu disimpulkan sebagai bibir yang sedang tersenyum. Warna bibir bagian 

atas diberi warna ungu sedangkan bibir bagian bawah diberi warna merah. Selain 

itu juga  dikembangkan dengan raut bulat kecil sebanyak dua buah bewarna ungu 

yang disimpulkan sebagai telinga dan raut bentuk oval bewarna hijau yang 
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disimpulkan sebagai hidung. Tekstur pada hasil karya ini kurang halus, dapat 

dilihat pada pemukaan wajah. Keseragaman antar bagian serasi, bentuk yang 

dikembangkan unik dan menarik ,namun kurang rapi. Warna yang 

ditampilkansecara keseluruhan pada karya ini menarik. Teknik yang digunakan 

perpaduan teknik pilin dan teknik pijit. 

5) Evaluasi Karya Arif 2 

Meskipun Arif mempunyai kelemahan pada gerak tangan dan  mata 

namun tidak menyurutkan semangatnya dalam berkarya. Secara keseluruhan 

bentuk dan warna hasil karya Arif menarik. 

Ekspresi yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan ungkapan hati. 

Meskipun gagasan baik namun raut  yang dihasilkan kurang baik, ketegasan garis 

kurang bentuk kurang bulat pipih penuh. Pemilihan warna menarik dan bervariasi. 

Tekstur kurang halus, keseragaman antar bagian cukup baik, hanya saja pada 

bagian bibir terlalu besar. Pemahaman Arif mengenai ekspresi wajah cukup baik.  

Dari hasil penilaian oleh tiga orang penilai, karya Arif dengan tema buah 

tomat dan ekspresi senyum mendapatkan skor 24. Berdasarkan pedoman penilaian 

masuk dalam kategori baik. Dengan demikian Arif termasuk anak yang kreatif, 

meskipun Arif mempunyai kelemahan pada gerak tangan namun dapat berkarya 

dengan bentuk dan gagasan yang kreatif. 
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4.2.3.5 Deskripsi Profil dan Analisis Hasil Karya Yoga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 46: Profil Yoga dan Hasil Karya 

 (Sumber Dokumen Peneliti) 

Nama : Yoga Krisviantoro 

TTL : Yogyakarta, 6-9-1992 

Keluhan : tidak ada 

 

1) Deskripsi Profil Yoga 

Yoga Krisviantoro anak laki-laki  yang sering dipanggil dengan nama 

Yogaberasal dari  Kabupaten Yogyakarta, tepatnya di daerah Bantul. Lahir pada 

tanggal 6 September 1992 dan pada tahun ini  berumur 20 tahun. Sebelum di 

BBRSBG Kartini Temanggung, Yoga pernah menempuh pendidikan di SLB 

sampai kelas tiga sampai lulus. Di BBRSBG KartiniTemanggung Yoga masuk 

bimbingan keterampilan tangan putra. 

Secara fisik Yoga tidak seperti anak tunagrahita karena normal seperti 

anak biasa. Tidak ada keluhan yang diderita Yoga selain tunagrahita. Hanya saja 

apabila dia ajak bicara Yoga seperti orang kebingungan. Meskipun umur Yoga 

tergolong dewasa, namun tingkahnya masih seperti anak kecil. Menurut 

pembimbing Yoga tergolong anak yang pendiam. 
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Pada pertemuan kedua Yoga membentuk buah jeruk. Yoga tergolong anak 

yang pendiam, cepat merasa puas dalam berkarya. Berikut adalah hasil karya 

Yoga pada pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 47: Judul Buah Jeruk 

(Sumber: hasil foto peneliti) 

    

2) Analisis Karya Yoga 1 

Karya dengan judul Buah Jeruk (Gambar 50) adalah hasil karya Yoga pada 

pertemuan kedua. Gagasan pada karya ini sesuai dengan tema, dikembangkan 

dengan menambah bentuk daun dan tangkai. Ekspresi yang dihasilkan adalah 

buah jeruk bewarna orange dengan daun dan tangkai  bewarna hijau. 

Bentuk pada karya tersebut kurang tegas. Dapat dilihat dari bulatan buah, 

daun, dan tangkai  yang dibentuk. Buah yang dibentuk kurang bulat penuh, daun 

yang dibentuk kurang membentuk oval. Raut  yang dihasilkan raut geometris 

yaitu bulat berukuran ± 5 cm dengan warna orange disimpulkan sebagai buah 

jeruk,  raut oval pipih berukuran ± 4 cm dengan warna hijau disimpulkan sebagai 

daun, raut berbetuk kerucut berukuran ±  2 cm bewarna hijau disimpulkan sebagai 

tangkai. Warna dikembangkan dari warna alat peraga yang dipilih berupa buah 
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jeruk bewarna hijau dikembangkan pada karya dengan warna orange. Teknik yang 

digunakan perpaduan teknik pilin dan teknik pijit. 

Tekstur buah pada karya ini sedikit kasar sesuai dengan buah aslinya, 

sedangkan tekstur daun dan tangkai halus. Keseragaman bentuk antara bagian 

yang satu dengan bagian yang lainsangat kurang, karena daun dan tangkai terlalu 

besar dibandingkan dengan buahnya. Pemilihan warna menarik, cerah dengan 

memadukan warna orange dan hijau muda. 

3) Evaluasi Karya Yoga 1 

Pemahaman Yoga mengenai bentuk dan warna baik. Yoga dapat 

membedakan ciri-ciri buah apel, jeruk dan tomat, mulai dari bentuk dan 

warnanya. Deskripsi mengenai buah asli dan hasil karyanya benar. Menurut Yoga 

buah asli yang dipilih sebagai ide adalah buah jeruk, diskripsi buah jeruk 

menurutnya bewarna hijau, berbentuk bulat, teksturnya halus dan tidak ada daun. 

Sedangkan dalam mendeskripsikan hasil karya buah yang dibentuk menurut Yoga 

buah bewarna orange, berbentuk bulat, dan daun bewarna hijau, dan tekstur 

sedikit kasar. Meskipun dapat mengembangkan bentuk dan warna namun 

keseragaman bentuk antar bagian sangat kurang. 

Ekspresi yang dihasilkan  sesuai dengan yang diinginkan. Ketegasan 

bentuk cukup, tekstur sedikit kasar. Warna dikembangkan dari warna alat peraga 

yang dipilih berupa warna hijau menjadi warna orange. Raut yang dihasilkan 

kurang, namun dikembangkan dengan menambah raut bentuk daun dan tangkai. 

Keseragaman antara buah, daun dan tangkai sangat kurang tangkai dan daun 
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terlalu besar. Hal tersebut dikarenakan Yoga kurang sabar dan cenderung cepat 

puas dalam berkarya. Yoga masih bingung dalam berkreasi. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 48: Judul Ekspresi Terkejut 

(Sumber: hasil foto peneliti) 

 

4) Analisis Karya Yoga 2 

Pada pertemuan ketiga sama halnya dengan pertemuan kedua, hasil karya 

Yoga kurang menarik. Unsur dan warna kurang dikembangkan. Yoga tidak dapat 

mengembangkan ide, cenderung cepat puas dengan karya yang sudah dibuatnya. 

Teknik yang digunakan menggunakan teknik pilin dan teknik pijit. 

Yoga membentuk dengan judul Ekspresi Terkejut (Gambar 51). Gagasan 

karya sesuai dengan tema, gagasan yang dikembangkan pada karya ini yaitu 

bentuk hidung. Ekspresi dari karya tersebut yaitu ekspresi terkejut dapat dilihat 

dari bentuk bibir yang pada kedua ujungnya sedikit tertarik ke bawah dengan mata 

melotot. 

Garis atau bentuk pada karya ini  tegas, raut yang dihasilkan rapi. Raut 

pada karya ini terdiri dari raut geometris bulat pipih bewarna putih yang 

simpulkan sebagai wajah, raut bulat kecil bewarna ungu tuadisimpulkan sebagai 

mata, raut lonjong  pipih bewarna ungu tua disimpulkan sebagai bibir. Tekstur 

pada hasil karya ini halus, dapat dilihat pada pemukaan wajah. Keseragaman antar 
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bagian serasi, bentuk yang dikembangkan kurang menarik, namun rapi. Warna 

yang ditampilkan juga kurang menarik. Teknik yang digunakan perpaduan teknik 

pilin dan teknik pijit.  

Pada saat pembelajaran Yoga cenderung cepat puas, dan lama dalam 

membentuk. Kondisi ini disebabkan karena anak-anak hanya sering menyontoh 

tidak diberikan kesempatan untuk berekspresi. 

5) Evaluasi Karya Yoga 2 

Dilihat dari gagasan pada karya ini sesuai dengan tema, bentuk ekspresi 

sesuai dengan isi hati dan alat peraga yang dipilih, namun tidak dikembangkan, 

hanya mengembangkan bentuk hidung serta warna yang monoton. Ekspresi yang 

dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan ungkapan hati. Ketegasan bentuk jelas, 

tekstur halus, warna monoton kurang menarik, raut yang dihasilkan baik, 

hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain serasi. 

Dari hasil penilaian oleh tiga orang penilai, karya Yoga dengan tema buah 

apel dan ekspresi senyum mendapatkan skor 22,16. Berdasarkan pedoman 

penilaian masuk dalam kategori baik. Dengan demikian Yoga termasuk anak yang 

kreatif karena dapat membentuk dengan baik dan sesuai dengan tema. 
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4.2.3.6 Deskripsi Profil dan Analisis Hasil Karya Oki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 49: Profil Oki dan Hasil Karya 

  (Sumber Dokumen Peneliti) 

Nama : Faosoqi Alfiantoro 

TTL : Temanggung, 3-4-1988 

Keluhan : tidak ada 

 

1) Deskripsi Profil Oki 

Faosoqi Alfiantoro anak laki-laki berasal dari Temanggung sering 

dipanggil dengan nama Oki. Lahir pada tanggal 3 April 1988 dan pada tahun ini 

berumur 27 tahun. Sebelum masuk BBRSBG KartiniTemanggung Oki menempuh 

pendidikan di SDLB sampai kelas enam. Kemudian masuk bimbingan 

keterampilan tangan di BBRSBG Kartini Temanggung. 

Secara fisik Oki normal seperti anak pada umumnya. Selain tunagrahita 

Oki tidak mempunyai keluhan yang lain. Oki mempunyai sifat pendiam, sehingga 

suaranya cenderung pelan. Rasa percaya diri Oki kurang, karena selalu menunduk 

apabila sedang diajak berbicara. 

Pada pertemuan kedua Oki menghasilkan dua buah karya. Oki tergolong 

anak yang antusias dalam berkarya. Secara emosional Oki berkarya dengan sabar 
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dan tenang, namun pendiam. Berikut adalah hasil karya Oki pada pertemuan 

kedua dengan tema buah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1 (“Buah Apel)   2 (“Buah Manggis) 

 

Gambar50: Judul Buah Apel dan Manggis 

(Sumber: dokumen peneliti) 

2) Analisis Karya Oki 1 

Pada gambar di atas adalah karya dari Faosoqi Alfiantoro yang sering 

dipanggil dengan nama Oki. Gagasan  yang dituangkan dalam berkarya dengan 

judul Buah Apel (Gambar 53.1). Gagasan pada karya ini sesuai dengan tema.Jika 

dilihat sekilas hasil karya Oki tidak menggambarkan bahwa karya tersebut adalah 

apel, karena warna yang dipilih tidak mempresentasikan bahwa karya tersebut 

adalah apel. Ekspresi yang dihasilkan adalah buah apel bewarna coklat seperti 

buah manggis dengan tangkai  bewarna ungu.  

Ketegasan bentuk pada karya tersebut tegas. Ketegasan bentuk dapat 

dilihat dari bulatan buah dan tangkai  yang dibentuk. Buah yang dibentuk bulat 

penuh, tangkai dibentuk dari bentuk lonjong pipih kemudian digulung. Raut  yang 

dihasilkan yaitu raut geometris yaitu bulat berukuran ± 5,5cm dengan warna 

coklat disimpulkan sebagai buah apel,  raut lonjong pipih  digulung dengan warna 

ungu tua disimpulkan sebagai tangkai. Warna dikembangkan dari warna alat 
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peraga yang dipilih berupa buah apel bewarna merah dikembangkan pada karya 

dengan warna coklat seperti buah manggis. Teknik yang digunakan perpaduan 

teknik pilin dan teknik pijit. 

Tekstur buah pada karya ini sedikit kasar sesuai sedangkantangkai halus. 

Keseragaman bentuk antara bagian yang satu dengan bagian yang lainserasi, 

Pemilihan warna kuarang menarik, warna yang dipilih warna gelap semua, 

sehingga kurang cerah.  

Selain buah apel Oki juga membuat karya laindengan judul Buah Manggis 

(Gambar 53.2), buah manggis yang dibuat bewarna coklat dengan daun di atasnya 

bewarna hijau menyerupai buah manggis asli. Gagasan dalam karya ini kurang 

sesuai dengan tema, karena buah manggis tidak ada dalam pilihan alat peraga 

buah asli. 

Ketegasan bentuk dapat dilihat dari bulatan buah, daun dan tangkai  yang 

dibentuk. Buah yang dibentuk bulat penuh, tangkai dibentuk dari bentuk lonjong 

dan daun dibentuk oval pipih. Raut  yang dihasilkan yaitu raut geometris yaitu 

bulatdengan warna coklat disimpulkan sebagai buah  manggis,  raut oval pipih 

dengan warna hijau tua disimpulkan sebagai daun, dan raut lonjong kecil bewarna 

hijau disimpulkan sebagai tangkai.  

Tekstur buah pada karya ini halus.  Keseragaman bentuk antara bagian 

yang satu dengan bagian yang lain serasi, Pemilihan warna cukup menarik, warna 

yang dipilih warna coklat dan hijau. Alasan Oki membuat buah manggis, karena 

Oki sangat menyukai buah manggis. Warna dan bentuk yang dibuat buah manggis 

benar, dalam mendeskripsikan buah manggis Oki juga benar. Dari karya buah 



 

 

116 

manggis dapat disimpulkan bahwa Oki menyukai buah manggis yang bewarna 

coklat, dari kesukaannya akan buah manggis kemudian  dikembangkan warna 

pada karya membentuk buah apel.  

3) Evaluasi Karya Oki 1 

Pemahaman Oki mengenai bentuk dan warna bagus. Oki dapat 

membedakan ciri-ciri buah apel, jeruk dan tomat, mulai dari bentuk dan 

warnanya. Deskripsi mengenai buah dan hasil karyanya benar. Menurut Oki buah 

asli yang dipilih sebagai ide adalah buah apel, diskripsi buah apel menurutnya 

bewarna merah ungu, berbetuk bulat, teksturnya halus dan ada tangkai. Sedangkan 

dalam mendeskripsikan hasil karya buah yang dibentuk menurut Oki buah 

bewarna coklat tua, berbentuk bulat, tangkai bewarna ungu, dan tekstur sedikit 

kasar. 

Dilihat dari gagasan pada karya dengan Judul Apel sesuai dengan tema 

dan dikembangkan dengan menambah tangkai dan warna seperti buah manggis. 

Namun ekspresi yang dihasilkan kurang baik karena kurang menunjukkan  buah 

apel. Ketegasan bentuk baik, tekstur sedikit kasar. Warna dikembangkan dari 

warna alat peraga yang dipilih berupa buah bewarna merah menjadi warna coklat, 

sedangkan tangkai bewarna merah dikembangkan menjadi warna ungu. Raut yang 

dihasilkan baik. Keseragaman antara buah dan tangkai baik, namun tangkai 

sedikit terlalu besar. 

Berbeda dengan karya buah apel, pada karya berikutnya gagasan kurang 

sesuai dengan tema. Oki membentukdengan judul Buah Manggis. Ketegasan 

bentuk baik, tekstur sedikit kasar. Warna yang dipilih cukup menarik perpaduan 
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antara coklat dan hijau. Raut yang dihasilkan baik menghasilkan bentuk mirip 

buah manggis. Keseragaman antara buah, daun dan tangkai serasi. 

Pemahaman Oki mengenai warna, bentuk, tekstur baik, serta dapat 

membeda-bedakan ciri-ciri buah dengan baik. Dari kesukaanya dengan buah 

manggis pada karya pertama Oki mengembangkan warna buah apel dari warna 

merah menjadi warna coklat, sehingga karya tersebut menjadi unik. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 51: Judul Ekspresi Senyum 

(Sumber: hasil foto peneliti) 

 

4) Analisis Karya Oki 2 

Seperti pada pertemuan kedua, pada pertemuan ketiga Oki berkarya 

dengan tenang dan sabar sehingga hasil karya Oki rapi. Oki membuat karya 

dengan Judul Ekspresi Senyum (Gambar 54). Gagasan pada karya tersebut sesuai 

dengan tema. Gagasan pada karya ini mengembangkan bentuk rambut, hidung, 

dan alis mata. Karya ini unik karena engembangkan bentuk alis  sehingga berbeda 

dengan karya-karya yang lain. Ekspresi wajah senang tersebut dapat dilihat dari 

ekspresi mulut sedang tersenyum. 

Ketegasan garis atau bentuk pada karya ini  tegas, raut yang dihasilkan 

rapi. Raut pada karya ini terdiri dari raut geometris bulat pipih bewarna putih yang 

simpulkan sebagai wajah, raut bulat kecil bewarna ungu tua disimpulkan sebagai 
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mata, raut lonjong  pipih bewarna ungu tua disimpulkan sebagai bibir, raut 

berbentuk lonjong bewarna merah disimpulkan sebagai rambut, raut lonjong kecil 

bewarna orange muda disimpulkan sebagai alis, dan raut berbetuk oval dengan 

warna hijau muda disimpulkan sebagai hidung.  

Tekstur pada hasil karya ini halus, dapat dilihat pada pemukaan wajah. 

Keseragaman antar bagian serasi, bentuk yang dikembangkan menarik dan rapi. 

Warna yang ditampilkan juga menarik. Teknik yang digunakan perpaduan teknik 

pilin dan teknik pijit. 

5) Evaluasi Karya Oki 2 

Karya ekspresi wajah Oki, gagasan sesuai dengan tema, bentuk yang 

dikembangkan unik dengan mengembangkan bentuk alis mata. Bentuk ekspresi 

sesuai dengan isi hati dan alat peraga yang dipilih, namun banyak 

mengembangkan bentuk seperti hidung, alis dan warna yang menarik.Ekspresi 

yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan ungkapan hati. Ketegasan bentuk 

jelas, tekstur halus, warna menarik, raut yang dihasilkan baik, hubungan antara 

bagian yang satu dengan yang lain serasi. 

Dari hasil penilaian oleh tiga orang penilai, karya Oki dengan tema buah 

apel dan ekspresi senyum mendapatkan skor 22,83. Berdasarkan pedoman 

penilaian masuk dalam kategori baik. Dengan demikian Oki termasuk anak yang 

kreatif. Dilihat dari gagasan, ekspresi, dan bentuk yang dihasilkan menarik. 
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4.2.3.7 Deskripsi Profil dan Analisis HasilKarya Puji 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 52 :Profil Puji dan hasil Karya 

  (Sumber Dokumen Peneliti) 

Nama : Puji Astuti 

TTL : Magelang, 12-10-1993 

Keluhan : tidak ada 

 

1) Deskripsi Profil Puji 

Puji Astuti anak perempuan berasal dari Magelang, sering dipanggil 

dengan nama Puji. Lahir pada tanggal 12 November tahun 1993. Pada tahun ini 

berumur 19 tahun. Pendidikan terakhir yang pernah diikuti Puji yaitu SD kelas 3. 

Jadi Puji hanya sekolah sampai kelas 3 SD. Setelah masuk di BBRSBG Kartini 

Temanggung Puji masuk kelas bimbingan keterampilan tangan. 

Secara fisik Puji tidak menujukkan bahwa dirinya adalah anak tunagrahita. 

Puji sangat lincah dan tegas dalam gerak maupun berbicara. Tidak ada keluhan 

yang dialami selain tunagrahita, hanya saja Puji terlalu banyak bicara. Menurut 

pembimbing Puji tergolong sering membuat ramai suasana kelas, banyak bicara 

dan tidak fokus dalam pembelajaran. Namun pada penelitian Puji cepat dalam 

menangkap materi yang diberikan. 
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Pada pertemuan kedua Puji membentuk dengan tema buah. Pada saat 

berkarya Puji banyak bicara dan kurang memperhatikan penjelasan peneliti 

sehingga karya yang dihasilkan tidak sesuai dengan tema yang ditentukan. Berikut 

adalah hasil karya membetuk Puji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar53: Judul Buah Strawbery 

( Sumber: hasil foto peneliti) 

 

2) Analisis Karya Puji 1 

Karya yang dibuat Puji adalah judul Buah Strawbery (Gambar 56), karya 

tersebut kurang sesuai dengan tema yang diberikan yaitu tema buah berbentuk 

bulat dengan memilih salah satu dari buah jeruk, apel dan tomat sebagai alat 

peraga yang sudah disediakan. Ekspresi buah strawbery yang dihasilkan Puji 

secara keseluruhan kurang baik bentuknya dan tidak menggambarkan bahwa 

bentuk tersebut adalah buah strawbery. 

Ketegasan garis atau bentuk pada karya Puji kurang tegas, ketegasan  

dapat dilihat dari bentuk buah strawbery. Buah yang dibentuk bulat penuh, daun 

dibentuk lonjong pipih. Raut  yang dihasilkan yaitu raut geometris yaitu bulat 

berukuran ± 4 cm dengan warna merah disimpulkan sebagai buah strawbery,  raut 

lonjong pipih berukuran ± 4 cmdengan warna hijau tua disimpulkan sebagai daun, 

dan raut lonjong meruncing bagian ujungnya berukuran ± 3 cm disimpulkan 
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sebagai tangkai. Bentuk yang seharusnya pada buah strawbery yaitu bentuk buah 

oval dengan daun dan tangkai kecil di bagian atasnya. Teknik yang digunakan 

perpaduan teknik pilin dan teknik pijit. 

Tekstur buah pada karya ini sedikit halus tidak sesuai sedangkan tekstur 

buah strawbery asli. Keseragaman bentuk antara bagian yang satu dengan bagian 

yang sangat kurang. Pemilihan warna menarik, sesuai dengan aslinya. 

Puji merupakan anak yang banyak bicara. Pada saat proses pembelajaran 

Puji banyak bicara dan bercanda, oleh karena itu dalam membuat karya kurang 

serius. Tugas dari peneliti tidak diterima dengan baik. Puji membentuk buah yang 

tidak ada dalam pilihan yang disediakan peneliti. Bentuk yang dihasilkan tidak 

menyerupai buah strawbery. 

3) Evaluasi Karya Puji 1 

Pemahaman  Puji mengenai bentuk dan warna  baik. Puji mengetahui ciri-

ciri yang membedakan antara buah apel, jeruk dan tomat, mulai dari bentuk dan 

warnanya. Namun Puji memilih buah lain yang dijadikan  tema dalam 

membentuk. Puji mendeskripsikan  mengenai buah yang dibentuknya sebagai, 

bewarna merah, berbetuk bulat, teksturnya halus dan ada daun dan tangkai yang 

bewarna hijau tua. Sedangkan dalam mendeskripsikan buah strawbery yang asli 

hanya mengetahui warna buah merah dan warna daun hijau, tidak mengetahui 

bagaimana bentuk buah strawbery. 

Ekspresi yang dihasilkan kurang baik karena kurang menunjukkan  buah 

strawbery. Ekspresi yang dihasilkan  tidak sesuai dengan yang diinginkan. 

Ketegasan bentuk kurang, tekstur halus. Warna yang dipilih menarik. Raut yang 
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dihasilkan kurang.  Keseragaman antara buah, daun dan tangkai sangat kurang, 

daun menutupi sebagian besar buah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 54: Judul Ekspresi Senyum 

(Sumber: hasil foto peneliti) 

 

4) Analisis Karya Puji 2 

Pada pertemuan ketiga Puji membentuk dengan judul Ekspresi Senyum 

(Gambar 57). Gagasan pada karya tersebut sesuai dengan tema. Gagasan 

dikembangkan dengan menambah bentuk rambut panjang dengan poni 

ditengahnya. Ekspresi wajah senyum tersebut dapat dilihat dari ekspresi mulut  

yang kedua ujungnya tertarik ke atas seperti sedang tersenyum. Ekspresi wajah 

yang dibuat sesuai dengan suasana hatinya. 

Ketegasan garis atau bentuk pada karya ini  tegas, raut yang dihasilkan 

rapi. Raut pada karya ini terdiri dari raut geometris bulat pipih bewarna putih yang 

simpulkan sebagai wajah, raut bulat kecil bewarna hitam disimpulkan sebagai 

mata, raut lonjong  bewarna merah  disimpulkan sebagai bibir, raut berbentuk 

lonjong bewarna orange disimpulkan sebagai rambut, raut lonjong kecil bewarna 

orange disimpulkan sebagai poni rambut. Teknik yang digunakan perpaduan 

teknik pilin dan teknik pijit. 
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Tekstur pada hasil karya ini halus, dapat dilihat pada permukaan wajah. 

Keseragaman antar bagian serasi, bentuk yang dikembangkan menarik dan  rapi. 

Warna yang ditampilkan juga menarik. Berbeda dengan pertemuan kedua, pada 

pertemuan ketiga Puji  memperhatikan tugas yang diperhatikan dan cermat dalam 

membentuk.  

5) Evaluasi Karya Puji 2 

Dapat dilhat dari gagasan sesuai dengan tema, dengan mengembangkan 

bentuk rambut panjang dengan poni ditengahnya. Ekspresi yang dihasilkan sesuai 

dengan yang diinginkan atau sesuai dengan ungkapan hati. Ketegasan bentuk 

jelas, tekstur halus, warna menarik, raut yang dihasilkan baik, hubungan antara 

bagian yang satu dengan yang lain serasi. 

Dari hasil penilaian oleh tiga orang penilai, karya Puji dengan tema buah 

strawberry dan ekspresi senyum mendapatkan skor 21,5. Berdasarkan pedoman 

penilaian masuk dalam kategori baik. Dengan demikian Puji termasuk anak yang 

kreatif karena dapat membentuk dengan baik meskipun pada karya tema buah 

kurang sesuai dengan tema, namun pada karya tema ekspresi wajah Puji kreatif 

dengan membentuk sesuai dengan tema dan mengembangkan bentuk dan warna. 
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4.2.3.8 Deskripsi Profil dan Analisis Hasil Karya Khoiriyah 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 55: Profil Khoiriyah dan Hasil Karya 

  (Sumber: Dokumen Peneliti) 

1) Deskripsi Profil Khoiriyah 

Khoiriyah anak  perempuan berasal dari Pekalongan. Lahir pada tanggal 

12 Juli 1988, pada tahun ini berumur 24 tahun. Secara fisik Khoiriyah seperti anak 

normal, tubuhnya mungil seperti anak kecil. Meskipun umurnya tergolong sudah 

dewasa tapi wajahnya masih seperti anak-anak. Khoiriyah merupakan anak yang 

murah senyum tapi juga pemalu. 

Sebelum masuk di BBRSBG KartiniTemanggung Khoiriyah pernah 

sekolah sampai kelas enam  SD, namun tidak sampai lulus. Selain mengalami 

tunagrahita Khoiriyah tidak mempunyai  keluhan yang lain. Menurut pembimbing 

Khoiriyah merupakan anak yang rajin. 

Pada pertemuan pertama Khoiriyah membentuk dengan memilih buah 

jeruk bewarna kuning. Saat proses berkarya Khoiriyah sangat tenang dan cermat 

dalam berkarya, sehingga hasil karyanya baik. Berikut hasil karya Khoiriyah  pada 

pertemuan kedua dengan tema buah. 
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Gambar 56: Judul Buah Jeruk   

(Sumber: dokumen peneliti) 
 

2) Analisis Karya Khoiriyah 1 

Karya Khoiriyah dengan judul Buah Jeruk (Gambar 59). Gagasan pada 

karya ini sesuai dengan tema, dikembangkan dengan menambah bentuk  daun dan 

tangkai. Ekspresi yang dihasilkan adalah buah jeruk bewarna orange dengan daun 

dan tangkai  bewarna hijau. 

Ketegasan bentuk dapat dilihat dari bulatan buah, daun, dan tangkai  yang 

dibentuk. Ketegasan bentuk pada karya tersebut tegas. Buah yang dibentuk bulat 

penuh, daun yang dibentuk membentuk oval, dan tangkai membentuk kerucut.  

Raut  yang dihasilkan raut geometris yaitu bulat berukuran ± 5 cm dengan warna 

orange disimpulkan sebagai buah jeruk,  raut oval pipih berukuran ± 2 cm dengan 

warna hijau disimpulkan sebagai daun, raut berbetuk kerucut berukuran ±  2 cm 

bewarna hijau disimpulkan sebagai tangkai. Warna sesuai  alat peraga yang dipilih 

berupa buah jeruk bewarna orange.  

Tekstur buah pada karya ini sedikit halus namun sedikit retak-retak,  

sedangkan tekstur daun dan tangkai halus. Keseragaman bentuk antara bagian 

yang satu dengan bagian yang lain serasi. Pemilihan warna menarik, cerah dengan 



 

 

126 

memadukan warna orange dan hijau muda. Teknik yang digunakan perpaduan 

teknik pilin dan teknik pijit. 

3) Evaluasi Karya 1 

Pemahaman  Khoiriyah mengenai bentuk dan warna juga baik. Khoiriyah 

dapat membedakan ciri-ciri buah apel, jeruk dan tomat, mulai dari bentuk dan 

warnanya. Deskripsi mengenai buah dan hasil karyanya benar. Menurut Khoiriyah 

buah asli yang dipilih sebagai ide adalah buah jeruk, diskripsi buah jeruk 

menurutnya bewarna kuning, berbetuk bulat, teksturnya halus dan tidak ada daun. 

Sedangkan dalam mendeskripsikan hasil karya buah yang dibentuk menurut 

Khoiriyah buah bewarna orange, berbentuk bulat, tangkai dan daun bewarna hijau. 

Bentuk buah jeruk yang dihasilkan Khoiriyah dikembangkan dengan 

menambahkan tangkai dan jeruk. Pemilihan warna dari buah asli bewarna kuning 

dikembangkan menjadi buah jeruk bewarna orange. 

Berdasarkan uraian di atas karya Khoiriyah kreatif dapat dilihat dari 

gagasan sesuai dengan tema  dan mengembangkan bentuk tangkai serta daun. 

Ekspresi yang dihasilkan baik karena menunjukkan buah jeruk. Ekspresi yang 

dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Ketegasan bentuk cukup, tekstur halus. 

Warna yang dipilih menarik, dan raut yang dihasilkan baik.  Antara bagian satu 

dengan bagian yang lain serasi dan seragam baik segi warna dan bentuk. Selain 

itu, pemahaman Khoiriyah mengenai bentuk, warna, dan ciri-ciri buah juga baik 
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Gambar 57: Judul Ekspresi  Senang 

(Sumber: hasil foto peneliti) 

 

4) Analisis Karya Khoiriyah 2 

Khoiriyah cermat dan tenang dalam berkarya sehingga hasil karyanya baik 

Sama halnya dengan pertemuan kedua, pada pertemuan ketiga Khoiriyah 

membentuk dengan cermat dan tenang sehingga menghasilkan karya yang rapi. 

Pada pertemuan ketiga Khoiriyah membentuk dengan Judul Ekspresi 

Senyum (Gambar 60). Gagasan sesuai dengan tema. Gagasan dikembangkan 

dengan menambah bentuk rambut panjang , poni rambut, dan tali rambut. 

Ekspresi wajah senyum tersebut dapat dilihat dari ekspresi mulut  yang kedua 

ujungnya tertarik ke atas seperti sedang tersenyum. Ekspresi wajah yang dibuat 

sesuai dengan suasana hatinya. 

Ketegasan garis atau bentuk pada karya ini  tegas, raut yang dihasilkan 

rapi. Raut pada karya ini terdiri dari raut geometris bulat pipih bewarna putih yang 

simpulkan sebagai wajah, raut bulat kecil bewarna hitam disimpulkan sebagai 

mata, raut lonjong pipih bewarna merah  disimpulkan sebagai rambut panjang, 

raut berbentuk lonjong bewarna merah disimpulkan sebagai poni rambut, raut 

lonjong bewarna ungu disimpulkan sebagai bibir, dan raut berbentuk bulatan kecil 

bewarna merah disimpulkan sebagai tali pita rambut.    
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Tekstur pada hasil karya ini halus, dapat dilihat pada permukaan wajah. 

Keseragaman antar bagian serasi, bentuk yang dikembangkan menarik dan  rapi. 

Warna yang ditampilkan juga menarik. Teknik yang digunakan perpaduan teknik 

pilin dan teknik pijit. 

5) Evaluasi Karya 2 

Karya ekspresi wajahgagasan sesuai dengan tema, dengan 

mengembangkan bentuk rambut panjang dengan poni ditengahnya serta warna 

yang menarik. Ekspresi yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan atau 

sesuai dengan ungkapan hati. Ketegasan bentuk jelas, tekstur halus, warna 

menarik, raut yang dihasilkan baik, hubungan antara bagian yang satu dengan 

yang lain serasi. Pemahaman Khoiriyah mengenai bentuk dan warna juga baik. 

Dari hasil penilaian oleh tiga orang penilai, karya Khoiriyah dengan tema 

buah jeruk dan ekspresi senyum mendapatkan skor 26,5. Berdasarkan pedoman 

penilaian masuk dalam kategori baik. Dengan demikian Khoiriyahtermasuk anak 

yang kreatif karena dapat membentuk dengan baik, dengan mengembangkan 

bentuk dan warna. Gagasan  sesuai dengan tema, dan ekspresi yang dihasilkan 

baik. 
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4.2.3.9 Deskripsi Profil dan Analisis Hasil Karya Dwi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 58 : Profil  Dwi dan Hasil Karya 

  (Sumber Dokumen Peneliti) 

Nama : Dwi Puji Astuti 

TTL : Magelang, 7-10-1993 

 Keluhan : tidak ada 

 

1) Deskripsi Karya Dwi 1 

Dwi Puji Astuti anak perempuan yang berasal dari Magelang. Anak 

perempuan ini sering dipanggil denga nama Dwi. Lahir pada tanggal 7 Oktober 

1993, dan pada tahun ini  berumur 19 tahun. Pendidikan terakhir yang pernah 

diikuti Dwi yaitu kelas empat SD. Jadi Dwi hanya sekolah sampai kelas empat 

SD. Setelah masuk di BBRSBG KartiniTemanggung Dwi masuk kelas bimbingan 

keterampilan tangan. 

Secara fisik Dwi tidak menujukkan bahwa dirinya adalah anak tunagrahita. 

Dwi  sangat lincah dan tegas dalam gerak maupun berbicara. Selain mengalami 

tunagrahita Dwi tidak mempunyai keluhan yang lain. Menurut pembimbing Dwi 

tergolong anak yang rajin dan cepat dalam memahami materi yang diberikan.  

Pada pertemuan kedua Dwi berkarya dengan semangat dan cermat.Hasil 

karya yang dibuat baik. Berikut adalah hasil karya Dwi pada pertemuan kedua. 
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Gambar 59: Judul Buah Apel 

(Sumber: dokumen peneliti) 
2) Analisis Karya Dwi 1 

Karya Dwi dengan judul Buah Apel (Gambar 62), gagasan pada karya ini 

sesuai dengan tema, dikembangkan dengan menambah bentuk  daun dan tangkai. 

Ekspresi yang dihasilkan adalah buah apel bewarna hijau dengan daun dan tangkai  

bewarna hijau. 

Ketegasan bentuk dapat dilihat dari bulatan buah, daun, dan tangkai  yang 

dibentuk. Ketegasan bentuk pada karya tersebut tegas. Buah yang dibentuk bulat 

penuh, daun yang dibentuk membentuk oval, dan tangkai membentuk kerucut.  

Raut  yang dihasilkan yaitu raut geometris yaitu bulat berukuran ± 5 cm dengan 

warna hijau disimpulkan sebagai buah apel,  raut oval pipih berukuran ± 2 cm 

dengan warna hijau disimpulkan sebagai daun, raut berbetuk kerucut berukuran ±  

2 cm bewarna hijau disimpulkan sebagai tangkai. Warna dikembangkan dari alat 

peraga yang dipilih berupa buah apel yang bewarna merah dan tangkai yang 

bewarna merah. 

Tekstur buah pada karya ini halus. Keseragaman bentuk antara bagian 

yang satu dengan bagian yang lain serasi.  Pemilihan warna dikembangkan dari 

buah apel bewarna merah menjadi hijau dan tangkai yang bewarna merah 
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dikembangkan menjadi warna hijau. Selain itu Dwi menambahkan bentuk daun 

sebanyak tiga buah bewarna hijau. Warna dikembangkan secara sadar, namun 

kurang menarik, antara buah, daun dan tangkai warnanya sama. Teknik yang 

digunakan perpaduan teknik pilin dan teknik pijit. 

3) Evaluasi Karya Dwi 1 

Pemahaman  Dwi mengenai bentuk dan warna juga baik. Dwi dapat 

membedakan ciri-ciri buah apel, jeruk dan tomat, mulai dari bentuk dan 

warnanya.  Deskripsi mengenai buah dan hasil karyanya benar. Menurut Dwi 

buah asli yang dipilih sebagai ide adalah buah apel, menurutnya buah apel 

bewarna merah, bulat agak lonjong, bertekstur halus dan mempunyai tangkai 

kecil. Dalam mendeskripsikan hasil karya buah yang telah dibentuk Dwi, 

menurutnya karya yang sudah dibuat yaitu buah apel  bewarna hijau muda, 

berbentuk bulat, tangkai dan daun bewarna hijau. 

Hasil karya Dwi mengembangkan bentuk dan warna. Bentuk 

dikembangkan dengan menambahkan daun yang menempel pada tangkai, 

sedangkan warna dikembangkan dengan memilih warna hijau muda untuk buah 

dan warna hijau tua untuk tangkai dan daun. Warna hijau muda sebagai buah apel 

karenaDwi ingin membuat apel hijau. 

Gagasan sesuai dengan tema  dan mengembakan bentuk tangkai dan daun 

dan warna dikembangkan secara sadar. Ekspresi yang dihasilkan baik karena 

menunjukkan  buah apel. Unsur garis atau bentuk tegas, tekstur halus. Warna yang 

dipilih dikembangkan secara sadar, namun kurang menarik, karena warna yang 
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dipilih monoton.  Raut yang dihasilkan baik. Antara bagian satu dengan bagian 

yang lain serasi dan seragam baik segi warna dan bentuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 60: Judul Ekspresi Senyum 

(Sumber: hasil foto peneliti) 

4) Analisis Karya Dwi 2 

Hasil karya pada pertemuan ketiga tidak kalah bagus dibandingkan hasil 

karya pertemuan kedua. Pada pertemuan ketiga Dwi membentuk dengan judul 

Ekspresi Senyum (Gambar 63). Gagasan sesuai dengan tema. Gagasan 

dikembangkan secara unik dengan menambah bentuk rambut panjang yang 

dibentuk spiral, poni rambut yang dibuat miring ke kanan, dan pita rambut. 

Ekspresi wajah senyum tersebut dapat dilihat dari ekspresi mulut  yang kedua 

ujungnya tertarik ke atas seperti sedang tersenyum. Ekspresi wajah yang dibuat 

sesuai dengan suasana hatinya. 

Ketegasan garis atau bentuk pada karya ini  tegas, raut yang dihasilkan 

rapi. Raut pada karya ini terdiri dari raut geometris bulat pipih bewarna putih yang 

simpulkan sebagai wajah, raut bulat kecil bewarna hitam disimpulkan sebagai 

mata, raut lonjong pipihdibentuk spiral bewarna merah  disimpulkan sebagai 

rambut panjang, raut berbentuk lonjong pendek bewarna merah disimpulkan 

sebagai poni rambut, raut lonjong bewarna merah disimpulkan sebagai bibir, dan 
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raut berbentuk bulatan kecil bewarna ungu dan hijau disimpulkan sebagai tali pita 

rambut.    

Tekstur pada hasil karya ini halus, dapat dilihat pada permukaan wajah. 

Keseragaman antar bagian serasi, bentuk yang dikembangkan menarik dan  rapi. 

Warna yang ditampilkan juga menarik. Teknik yang digunakan perpaduan teknik 

pilin dan teknik pijit. 

5) Evaluasi Karya Dwi 2 

Pada karya tema ekspresi wajah, gagasan sesuai dengan tema. Gagasan 

dikembangkan dengan membuat bentuk rambut panjang berbentuk spiral yang 

unik dan berbeda dengan karya yang lain. Bentuk poni sedikit serong ke kanan, 

dan hiasan pita dia atas rambut.Warna-warna yang digunakan menarik. Ekspresi 

yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan ungkapan hati. 

Ketegasan bentuk jelas, tekstur halus, warna menarik, raut yang dihasilkan baik, 

hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain serasi. Pemahaman Dwi  

mengenai ekspresi wajah, bagian-bagian wajah, warna, bentuk dan teknik sudah 

baik. 

Dari hasil penilaian oleh tiga orang penilai, karya Dwi dengan tema buah 

apel dan ekspresi senyum mendapatkan skor 27,16. Berdasarkan pedoman 

penilaian masuk dalam kategori baik. Dengan demikian Dwi termasuk anak yang 

kreatif karena dapat membentuk dengan baik, dengan mengembangkan bentuk 

dan warna. Gagasan  sesuai dengan tema, dan ekspresi yang dihasilkan baik. 
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4.2.3.10 Deskripsi Profil dan Analisis Hasil Karya Nanik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 61: Foto Nanik 

  (Sumber Dokumen Peneliti) 

  Nama : Suryatni 

  TTL : Temanggung, 6-10-1995 

  Keluhan  : tidak ada 

 

1) Deskripsi Profil Nanik 

Suryatni anak perempuan berasal dari Temanggung. Teman-teman 

Suryatni sering memanggilnya dengan sebutan Nanik. Nanik lahir pada tanggal 6 

November 1995 dan pada tahun ini berumur 17 tahun. Nanik tidak memiliki 

keluhan, secara fisik Nanik seperti anak normal biasa. Pendidikan terakhir yang 

pernah diikuti Nanik yaitu SD kelas 1. Jadi Nanik hanya sekolah sampai kelas 

satu SD. 

Setelah masuk di BBRSBG KartiniTemanggung Nanik masuk kelas 

bimbingan keterampilan tangan putri. Nanik merupakan anak yang rajin dan 

pendiam, tidak terlalu banyak bicara. Menurut pembimbing, Nanik merupakan 

anak yang rajin, cepat dalam memahami materi yang diajarkan. 

Pada pertemuan kedua Nanik membentuk dengan tema buah tomat. Nanik 

merupakan anak yang semangat dalam berkarya, meskipun sedikit pemalu. Hasil 
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karya Nanik rapi dan baik. Berikut adalah hasil karya Nanik pada pertemuan 

kedua dan ketiga. 

 

 

 

 

 

Gambar 62: Judul Buah Tomat 

(Sumber: dokumen peneliti) 

 

2) Analisis Hasil Karya Nanik 

Pada pertemuan kedua Nanik membentuk dengan judul Buah Tomat ( 

Gambar 65). Gagasan pada karya ini sesuai dengan tema, dikembangkan dengan 

menambah bentuk  daun dan tangkai. Ekspresi yang dihasilkan adalah buah tomat 

bewarna orange dengan daun dan tangkai  bewarna hijau. 

Ketegasan bentuk pada karya tersebut  cukup tegas. Ketegasan bentuk 

dapat dilihat dari bulatan buah, daun, dan tangkai  yang dibentuk. Buah yang 

dibentuk kurang bulat penuh, daun yang dibentuk membentuk oval, dan tangkai 

membentuk kerucut kecil.  Raut  yang dihasilkan raut geometris yaitu bulat 

berukuran ± 6 cm dengan warna hijau disimpulkan sebagai buah apel,  raut oval 

pipih berukuran ± 2 cm dengan warna hijau disimpulkan sebagai daun, raut 

berbetuk kerucut berukuran ±  1,5 cm bewarna hijau disimpulkan sebagai tangkai. 

Warna sesuai dengan alat peraga yang dipilih berupa buah tomat yang bewarna 

orange. Sedangkan warna daun dan tangkai dikembangkan dengan warna hijau. 

Tekstur buah pada karya ini halus. Keseragaman bentuk antara bagian yang satu 
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dengan bagian yang lain serasi. Teknik yang digunakan perpaduan teknik pilin 

dan teknik pijit. 

3) Evaluasi Karya 1 

Pemahaman  Nanik mengenai bentuk dan warna baik. Nanik mengetahui 

ciri-ciri yang membedakan antara buah apel, jeruk dan tomat, mulai dari bentuk 

dan warnanya.  Nanik mendeskripsikan  mengenai buah yang dipilihnya sebagai 

referensi  adalah buah tomat, bewarna orange, berbetuk bulat, teksturnya halus 

dan tidak ada daun. Sedangkan dalam mendeskripsikan hasil karya buah yang 

dibentuk menurut Nanik buah bewarna orange, berbentuk bulat, terdapat satu 

tangkai dan sebelas daun kecil bewarna hijau. 

Bentuk buah tomat yang dihasilkan Nanik dikembangkan dengan 

menambahkan tangkai dan daun yang bewarna hijau muda dengan penataan yang 

rapi. Nanik merupakan anak pendiam dan tekun. Oleh karena itu dalam membuat 

karya Nanik terlihat tenang. Hal ini menjadikan tingkat kecermatan Nanik cukup 

baik dalam membuat karya. 

Pada karya ini gagasan sesuai dengan tema  dan mengembangkan bentuk 

tangkai dan daun. Ekspresi yang dihasilkan baik karena kurang menunjukkan 

buah tomat. Ekspresi yang dihasilkan  sesuai dengan yang diinginkan. Unsur 

garis/ bentuk tegas, tekstur halus. Warna yang dipilih dikembangkan secara sadar. 

Raut yang dihasilkan cukup, antara bagian satu dengan bagian yang lain serasi dan 

seragam baik segi warna dan bentuk. 
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 1 (“Ekspresi Senyum)   2 (Ekspresi Sedih) 

 

Gambar 63: Judul Ekspresi Senyum dan Sedih 

(Sumber: hasil foto peneliti) 

 

Berbeda dengan pertemuan kedua, pada pertemuan ketiga Nanik 

membentuk menghasilkan dua buah karya. Karya tersebut dibuat dengan ekspresi 

yang berbeda, karya pertama berekspresi senyum sedangkan karya yang kedua 

berekspresi sedih. 

Ekspresi wajah tersebut dapat dibedakan dari ekspresi mulut, ekspresi 

sedih kedua ujung bibir  tertarik ke bawah, sedangkan ekspresi tersenyum kedua 

ujung mulut tertarik ke atas. Ekspresi wajah yang dibuat sesuai dengan suasana 

hatinya, pada karya pertama Nanik mengatakan bahwa suasana hatinya sedang 

senang, namun setelah karya yang pertama jadi Nanik mencoba membuat karya 

yang kedua dengan ekspresi sedih. 

4) Analisis Karya Nanik 2 

Karya pertama adalah karya yang menggambarkan wajah Nanik sendiri 

dengan judul Ekspresi Senyum (Gambar 66.1). Gagasan sesuai dengan tema. 

Gagasan dikembangkan dengan menambah bentuk rambut panjang dan pita 

rambut. Ekspresi wajah senyum tersebut dapat dilihat dari ekspresi mulut  
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yangkedua ujungnya tertarik ke atas seperti sedang tersenyum. Ekspresi wajah 

yang dibuat sesuai dengan suasana hatinya. 

Ketegasan garis atau bentuk pada karya ini  tegas, raut yang dihasilkan 

rapi. Raut pada karya ini terdiri dari raut geometris bulat pipih bewarna putih yang 

simpulkan sebagai wajah, raut bulat kecil bewarna coklat disimpulkan sebagai 

mata, raut lonjong pipih dibentuk bewarna merah  disimpulkan sebagai rambut 

panjang, raut berbentuk lonjong bewarna merah  yang dibentuk pita disimpulkan 

sebagai pita rambut, dan raut lonjong bewarna merah disimpulkan sebagai bibir.   

 Tekstur pada hasil karya ini  cukup halus dibagian bawah wajah terdapat 

sedikit retakan. Keseragaman antar bagian serasi, bentuk yang dikembangkan 

menarik dan  cukup rapi. Warna yang ditampilkan juga menarik. 

Pada karya kedua  adalah karya dengan judul Ekspresi Sedih (Gambar 

66.2). Gagasan sesuai dengan tema. Gagasan dikembangkan secara unik dengan 

memilih warna  rambut putih, dan  mengembangkan bentuk poni dengan warna 

orange. Ekspresi wajah sedih tersebut dapat dilihat dari ekspresi mulut  yang 

kedua ujungnya tertarik ke bawah seperti sedang tersenyum. Ekspresi wajah yang 

dibuat sesuai dengan keinginannya. 

Ketegasan garis atau bentuk pada karya ini cukup tegas.  Raut pada karya 

ini terdiri dari raut geometris bulat pipih bewarna putih yang simpulkan sebagai 

wajah, raut bulat kecil bewarna coklat disimpulkan sebagai mata, raut lonjong 

bewarna putih disimpulkan sebagai rambut panjang, raut berbentuk lonjong 

pendek bewarna orange disimpulkan sebagai poni rambut, dan raut lonjong 

bewarna merah disimpulkan sebagai bibir.  
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Tekstur pada hasil karya ini cukup halus, dapat dilihat pada permukaan 

wajah. Keseragaman antar bagian serasi, bentuk yang dikembangkan  cukup 

menarik dan  rapi. Warna yang ditampilkan juga cukup menarik. Teknik yang 

digunakan perpaduan teknik pilin dan teknik pijit. 

5) Evaluasi Karya 2 

Secara keseluruhan pada karya judul Ekspresi Senyum gagasan sesuai 

dengan tema. Gagasan dikembangkan dengan membuat bentuk rambut panjang 

berbentuk lonjong pipih dan pita rambut. Warna yang digunakan menarik. 

Ekspresi yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan 

ungkapan hati. Ketegasan bentuk cukup jelas, tekstur halus namun sedikit retak-

retak, raut yang dihasilkan baik, hubungan antara bagian yang satu dengan yang 

lain serasi. Pemahaman Nanik mengenai ekspresi wajah, bagian-bagian wajah, 

warna, bentuk dan teknik sudah baik. 

Pada karya ini gagasan sesuai dengan tema, bentuk ekspresi sesuai dengan 

yang diinginkan  dan alat peraga yang dipilih. Ketegasan bentuk jelas, tekstur 

cukup halus, warna cukup menarik, raut yang dihasilkan baik, hubungan antara 

bagian yang satu dengan yang lain cukup serasi, namun bentuk bibir terlalu 

panjang. 

Dari hasil penilaian oleh tiga orang penilai, karya Nanik dengan tema buah 

jeruk dan ekspresi senyum mendapatkan skor 27,16. Berdasarkan pedoman 

penilaian masuk dalam kategori baik. Dengan demikian Nanik termasuk anak 

yang kreatif karena dapat membentuk dengan baik, dengan mengembangkan 



 

 

140 

bentuk dan warna. Gagasan  sesuai dengan tema, dan ekspresi yang dihasilkan 

baik. 

Itulah hasil karya keterampilan kerajinan tangan anak tunagrahita dengan 

menggunakan media clay tepung. Dari proses pembelajaran pertemuan kedua dan 

ketiga anak-anak tunagrahita dapat berekspresi. Jika diamati, karya-karya tersebut 

memiliki karakter dan keunikan tersendiri. Tiap anak memiliki ide yang berbeda, 

kepekaan penataan membentuk, pemilihan warna dan tekstur yang unik sehingga  

menghasilkan karya yang bagus dan variatif.  

Dalam mengevaluasi hasil karya keterampilan kerajinan tangan dengan 

media clay tepung anak tunagrahita BBRSBG Kartini Temanggung dilakukan 

oleh tiga orang, peneliti, Guru Seni Rupa 1, dan oleh Guru Seni Rupa 2. Evaluasi 

dilakukan oleh tiga pihak agar hasil skor yang didapatkan lebih obyektif. Hasil 

karya tersebut diserahkan kepada guru seni rupa 1 dan guru seni rupa 2 setelah 

penelitian dilakukan oleh peneliti untuk kemudian dievaluasi dan diserahkan 

kembali kepada peneliti untuk dianalisis.  

Setelah skor penilaian dilakukan peneliti, selanjutnya skor penilaian 

dilakukan oleh guru seni rupa 1 dan guru seni rupa 2. Guru seni rupa 1 bernama 

Pak Eko Sugiarto. Pak Eko Sugiarto merupakan dosen di FIP jurusan PG-PAUD 

di Universitas Negeri Semarang, selain itu sebagai guru seni rupa di SMP/SMK 

Roudlotus Saidiyyah Semarang.Sedangkan guru seni rupa 2 bernama Pak Juju 

Rihasworo yang merupakan guru seni rupa di SMA Ronggolawe Semarang, selain 

itu sebagai guru di TK/SD Mataram, SD 1 Sumurbroto dan SD 2 Sumurbroto.  
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Pada saat menilai menggunakan pedoman skor penilaian yang terdiri dari 

tiga aspek yang meliputi subjek (gagasan), ekspresi, dan bentuk (lihat tabel 5). 

Keseluruhan karya membentuk anak tunagrahita setelah dilakukan skor penilaian 

oleh tiga orang penilai dan dibuat rata-rata berdasarkan pedoman skor penilaian 

menghasilkan tiga kategori skor, yakni skor sangat baik, baik, dan skor cukup. 

Kategori skor sangat baik satu anak, kategori skor baik sebanyak delapan anak, 

dan kategori skor cukup satu anak. Secara keseluruhan rata-rata skor hasil karya 

keterampilan kerajinan tangan dengan media clay tepung sebanyak 24, 38, 

berdasarkan pedoman skor penilaian masuk dalam kategori baik. 

Secara rinci, data analisis hasil karya keterampilan kerajinan tangan 

menggunakan media clay tepung dapat dilihat pada lampiran 1. Sedangkan hasil 

skor penilaian oleh peneliti, guru seni 1 dan oleh guru seni 2 dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

Melalui proses pembelajaran keterampilan kerajinan tangan dengan 

menggunakan media clay tepung ini, dapat dilihat anak tunagrahita tidak hanya 

bisa mencontoh, sehingga anak tunagrahita tidak harus diberikan  keterampilan 

prosedural, namun juga dapat diberikan keterampilan teknik untuk 

mengembangkan kreasinya. 

Pada analisis hasil karya dapat dilihat anak yang mempunyai keluhan bisa 

lebih kreatif dibandingkan  anak yang tidak mempunyai keluhan. Begitu pula 

dengan jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki tiap anak tidak terlalu 

berpengaruh terhadap kreasi hasil karya anak. 
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Keberhasilan pembelajaran keterampilan kerajinan tangan dengan 

menggunakan media clay tepung, anak-anak dapat berkreasi sesuai dengan yang 

diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara, pembimbing keterampilan kerajinan 

tangan menyatakan bahwa media clay tepung dapat dimanfaatkan menjadi media 

alternatif baru dalam berkarya dan berkreasi untuk anak tunagrahita.Selain 

sebagai media berkarya clay tepung juga dapat digunakan sebagai media untuk 

terapi. 

 

4.3 Aktivitas Keterampilan Kerajinan Tangan dengan Media Clay Tepung 

sebagai Terapi Seni bagi Anak Tunagrahita 

Aktivitas keterampilan kerajinan tangan teknik membentuk bagi anak 

merupakan kegiatan yang menyenangkan. Melalui aktivitas ini, anak dapat dengan 

bebas menuangkan atau mengekspresikan gagasan. Media yang digunakan dalam 

membentuk juga merupakan faktor pendukung, dengan menggunakan mendia clay 

tepung yang bersifat plastis sehingga mudah dibentuk. Selain itu warna yang 

digunakan bewarna-warni, dan sebagian besar anak menyukai warna-warna yang 

cerah. 

Aktivitas keterampilan kerajinan tangan teknik membentuk dengan media 

clay tepung tergolong dalam jenis motor activities. Motor activities yang termasuk 

didalamnya antara lain melakukakn percobaan, membuat kostruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun dan berternak. Aktivitas teknik membentuk 

termasuk dalam kategori motor activities karena sama dengan membuat 

konstruksi. Selain motor activities aktivitas teknik membentuk juga berkaitan 



 

 

143 

dengan visual activities, oral activities, dan emosional activities. Visual activities 

terjadi pada saat anak memerhatikan video demostrasi, oral activities terjadi pada 

saat anak bertanya, wawancara antara peneliti dengan anak. Sedangkan emosional 

activities misalnya anak bersemangat, tenang gembira atau gugup. 

Selain anak dapat berkarya melalui pembelajaran keterampilan kerajinan 

tangan teknik membentuk dengan media clay tepung juga dapat digunakan 

sebagai alternatif bentuk terapi seni. Terapi seni merupakan proses penyembuhan 

dengan menggunakan media seni. Pada penelitian ini media seni yang digunakan 

adalah media clay tepung. Clay tepung digunakan untuk berkarya atau membuat 

seni. Pada proses berkarya anak tunagrahita berlatih sabar, kosentrasi, tekun, dan 

membangkitkan semangat. Anak tunagrahita dapat menyalurkan atau 

mengeluarkan segala sesuatu yang bersifat kejiwaan, seperti perasaan, memori, 

pada saat kegiatan berkarya seni berlangsung. 

Media clay tepung juga dapat digunakan sebagai media terapi seni dan 

sebagai terapi gerak. Melalui media clay tepung tersebut anak dilatih 

menggerakkan jari-jari tangan pada saat proses membentuk. Pada saat 

pembelajaran terapi ini dapat diterapkan pada anak yang mempunyai masalah 

pada gerak tangan, seperti contoh pada penelitian ini anak yang memiliki 

kelemahan dalam gerak tangan Arif Kurniawan dan Yuli Hariyanto. Arif 

mempunyai gerak tangan yang kaku, pada saat proses membuat adonan Arif tidak 

dapat mencampur adonan tepung dan lem menjadi clay tepung, kondisi ini 

disebabkan karena gerak tangannya yang kurang dengan ditambah kelemahan 

pada mata, sehingga koordinasi antara mata dan tangan kurang. Namun, pada saat 
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proses membentuk Arif dapat membentuk bulatan yang utuh walaupun sedikit 

terdapat retakan. Berbeda dengan Arif, Yuli Hariyanto juga memiliki kelemahan 

pada gerak tangan namun masih dapat membuat adonan menjadi adonan clay 

tepung yang baik. Pada saat membuat bentuk juga dapat dikerjakan dengan baik. 

Meskipun mempunyai kelemahan pada tangan namun Arif dan Yuli tetap 

semangat dalam berkreasi. 

Berdasarkan uraian di atas aktivitas keterampilan kerajinan tangan teknik 

membentuk anak tunagrahita tergolong dalam motor activities, visual activities, 

oral activities, dan emosional activities. Kegiatan membentuk juga dapat 

digunakan sebagai salah satu bentuk terapi seni  dan terapi gerak. Terapi ini untuk 

melatih kerja otot tangan dan jari-jari agar dapat terlatih untuk bergerak. 

Dari analisis hasil karya penelitian di atas, dapat ditegaskan beberapa  hal 

sebagai berikut: 

1. Melalui pembelajaran keterampilan kerajinan tangan dengan media clay 

tepung bagi anak tunagrahita BBRSBG Kartini Temanggung, anak tunagrahita 

dapat berkreasi sesuai dengan keinginan masing-masing. Kreasi anak dapat 

berkembang dapat dilihat dari: 

a. Pengungkapan ide anak tunagrahita untuk berkreasi sehingga 

menghasilkan karya yang unik. Anak sudah mulai bekarya sesuai dengan 

keinginan dan tema yang sudah ditentukan, karena pada proses 

pembelajaran yang sebelumnya anak hanya berkarya dengan mencontoh, 

sehingga tidak dapat berkreasi. Anak tunagrahita mengkreasikan bentuk 

dan warna dari tema yang sudah ditentukan.  
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b. Semangat anak dan keingin tahuan anak dalam berkarya, faktor utama 

karena ketertarikan pada media yang disediakan. Media clay tepung 

merupakan media yang baru dikenal oleh anak tunagrahita dan media yang 

mudah dibentuk.  

2. Selain digunakan sebagai media berkarya media clay tepung dapat digunakan 

sebagai bentuk terapi seni dan juga dapat sebagai terapi gerak, dengan media 

clay tepung anak dapat melatih kesabaran, kosentrasi dan ketenangan jiwa 

serta melatih gerak otot tangan dan jari-jari untuk membentuk sebuah karya. 

 

4.4 Kendala-kendala Pembelajaran Keterampilan Kerajinan Tangan 

Teknik Membentuk Bagi Anak Tunagrahita BBRSBG Kartini 

Temanggung 

Meskipun secara keseluruhan tidak ada kendala yang berarti dalam 

pembelajaran keterampilan membentuk dengan menggunakan media clay tepung, 

namun terdapat beberapa kendala kecil yang bersifat teknis dan non-teknis. 

Kendala yang bersifat teknis yaitu kondisi kelas setelah proses pembelajaran yang 

cenderung menjadi kurang teratur karena berbagai macam bahan dan alat yang 

digunakan.  

Kendala yang terjadi adalah ruang kelas menjadi kotor. Hal ini disebabkan 

oleh keadaan anak yang sangat asik dan senang pada saat proses berkarya, 

sehingga kurang begitu memperhatikan kebersihan kelas. Oleh karena itu, setelah 

proses berkarya berlangsung, siswa harus membersihkan kelas terlebih dahulu 

sebelum waktu pembelajaran selesai.  
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Selain kebersihan kelas, kendala yang lain adalah kebersihan tangan anak 

menjadi sedikit kotor setelah membuat adonan clay tepung. Telapak tangan sedikit 

bewarna karena pewarna yang digunakan, namun dapat langsung hilang apabila 

dicuci dengan sabun. 

Sedangkan kendala yang bersifat non-teknis adalah anak cenderung lama 

dalam mengungkapkan gagasan karena anak terbiasa diajar dengan metode 

mencontoh. Kendala yang lain pada pertemuan pertama saat membuat adonan 

clay tepung anak tunagrahita yang memiliki keluhan pada gerak tangan kesulitan 

dalam mencampur bahan. Tangan yang kaku dan kekurangan pada mata membuat 

adonan sehingga membutuhkan bimbingan. Meskipun dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan media clay tepung terdapat kekurangan, namun kekurangan 

tersebut tidak memberikan dampak yang cukup besar terhadap proses dan hasil 

pembelajaran.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

Pertama, pelaksanaan pembelajaran keterampilan kerajinan tangan di 

BBRSBG Kartini Temanggung dilaksanakan setiap hari kecuali hari Rabu. 

Metode yang sering digunakan pembimbing mengajar adalah metode mencontoh 

atau keterampilan procedural. Bentuk dan motif pada hasil karya keterampilan 

anyaman filtrit serta keterampilan menempel cangkang telur dengan teknik 

mozaik monoton, warna yang digunakan ditentukan oleh pembimbing. 

Pelaksanaan pembelajaran keterampilan kerajinan tangan dengan teknik 

membentuk menggunakan media clay tepung berjalan dengan lancar. Pelaksanaan 

pembelajaran membentuk dengan media clay tepung terlaksanan dengan alokasi 

waktu 6 x 45 (3x pertemuan). Pada pertemuan pertama, peneliti menjelaskan 

mengenai materi clay tepung dan mendemonstrasikan proses pembuatan adonan 

clay tepung, selanjutnya peneliti memberi penugasan kepada anak tunagrahita 

untuk berlatih membuat adonan clay tepung. Pada pertemuan kedua, peneliti 

memberikan penugasan kepada anak untuk membentuk dengan tema buah yang 

bentuk dasarnya bulat. Pada pertemuan ketiga, peneliti memberi penugasan 

kepada anak tunagrahita membentuk dengan tema ekspresi wajah yang 

dikembangkan menjadi gantungan hand phone. 
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Kedua, hasil karya keterampilan kerajinan tangan dengan teknik 

membentuk menunjukkan anak dapat berkreasi. Karya-karya tersebut memiliki 

karakter dan keunikan tersendiri. Tiap anak memiliki ide yang berbeda, kepekaan 

penataan membentuk, memilih warna,membentuk raut dan tekstur yang akhirnya 

menghasilkan karya yang bagus dan variatif. Dilihat dari hasil karya membentuk 

dengan clay tepung anak tunagrahita rata-rata mendapatkan skor sangat baik, baik, 

dan cukup. Satu anak mendapatkan skor sangat baik, delapan anak mendapat skor 

baik, dan satu anak mendapatkan skor cukup.   

Ketiga, aktivitas pembelajaran keterampilan kerajinan tangan 

menggunakanmedia clay tepung dapat diterapkan sebagai sarana untuk terapi seni 

bagi anak tunagrahita, anak tunagrahita dapat membentuk dengan senang, asyik, 

serta dapat berkreasi sesuai dengan keinginannya. Kegiatan membentuk dengan 

media clay tepung dapat mengkondisikan anak untuk berkosentrasi, 

membangkitkan semangat dan menumbuhkan percaya diri, dan tenang. Selain itu 

dengan media clay tepung anak tunagrahita melatih gerak tangan dan jari dalam 

membentuk. Aktivitas membentuk termasuk dalam kategori motor activities. 

Keempat,kendala-kendala pelaksanaan pembelajaran keterampilan 

membentuk dengan menggunakan media clay tepung pada anak  tunagrahita 

(debil)  di BBRSBG Kartini terdapat kendala kecil yang bersifat teknis dan non-

teknis. Kendala yang bersifat teknis yaitu ruang kelas menjadi kotor. Sedangkan 

kendala yang bersifat non-teknis adalah anak cenderung lama dalam berkarya 

karena pada pembelajaran sebelumnya anak selalu diajar dengan metode 

mencontoh. Pada proses berkarya beberapa anak terhambat, karena tidak dapat 
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mengembangkan ide atau gagasannya dalam berekspresi. Selain itu terdapat 

beberapa anak yang mengalami kesulitan dalam membuat adonan karena gerak 

tangan yang kurang. 

 

5.2 Saran  

Saran atau rekomendasi yang diberikan peneliti berdasarkan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, berdasarkan penelitian pembelajaran ketarampilan kerajinan 

tangan anak tunagarhita di BBRSBG Kartini Temanggung menggunakan metode 

mencontoh, sehingga anak tidak dapat berkreasi dan hasil karya cenderung 

monoton. Oleh karena itu, sebaiknya pembimbing/guru keterampilan hendaknya 

tidak hanya menggunakan metode mencotoh, namun dengan metode demonstrasi 

kemudian memberikan kesempatan anak untuk berkreasi sesuai dengan keinginan 

anak, tidak hanya mencontoh, agar kreativitas anak dapat berkembang.  

Kedua, berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui keterampilan 

kerajinan tangan dengan media clay tepung anak tunagrahita dapat berkreasi. 

Hasil karya membentuk dengan clay tepung memiliki keunikan dan karakter 

masing-masing. Dengan demikian, media clay tepung dapatdigunakan sebagai 

bahan pertimbangan mengembangkan media baru dalam pembelajaran 

keterampilan kerajinan tangan. Selain itu, sebagai bahan untuk meninjau kembali 

dalam penyusunan kurikulum yang akan datang. Tentunya anak tunagrahita tidak 

hanya dapat melakukan keterampilan prosedural yang menghasilkan produk, 

namun juga perlu diberikan keterampilan teknik yang meliputi pengembangan 
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prosedur yang sudah ada, otomatis anak  dapat berkreasi dan berekspresi sesuai 

dengan kemampuannya. 

Ketiga, berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat proses 

membentukdengan media clay tepung dapat mengkondisikan anak untuk 

berkosentrasi, membangkitkan semangat, menumbuhkan percaya diri, dan tenang. 

Selain itu dengan media clay tepung anak tunagrahita melatih gerak tangan dan 

jari dalam membentuk. Dengan demikian, media clay tepung dapat digunakan 

sebagai salah satu bentuk terapi yaitu terapi seni dan terapi gerak. 

Keempat, berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui terdapat kendala. 

Karena keterbiasaan mencontoh, anak tunagrahita kesulitan dalam 

mengungkapkan gagasan dan terdapat beberapa anak yang kesulitan dalam 

membuat adonan clay tepung. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-kendala 

anak dalam mengungkapkan gagasan dan ide, pembimbing/guru memberikan 

kesempatan-kesempatan anak untuk berkreasi, sehingga anak terlatih dan 

memberikan stimulus kepada anak untuk mengungkapkan gagasannya. Selain itu 

untuk anak yang memiliki kesulitan dalam gerak tangan perlu latihan yang rutin 

untuk melatih gerak tangan salah satunya dengan membentuk membantu anak 

menggerakkan jari-jari dan tangan. 
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MATRIKS ANALISIS HASIL KARYA KERAJINAN TANGAN DENGAN MEDIA CLAY TEPUNG 
 

PROFIL 

ANALISIS HASIL KARYA  

KETERANGAN  

Gagasan 

 

Ekspresi 

Bentuk 

Unsur garis Warna Tekstur Raut Keseragaman 

HERU CAHYO 

BAWONO 

 

 

 

 

 

 

Buah 

Apel 

(mengem

bangkan 

bentuk 

tangkai, 

dan 

member 

efek 

lekukan 

pada 

buah 

bagian 

atas) 

Buah Apel 

yang segar 

dan sudah 

matang 

Ketegasan 

bentuk/ garis 

pada buah 

apel terlihat 

bentuk buah 

kurang bulat 

penuh/ cukup 

tegas 

Buah 

bewarna 

merah, 

tangkai 

bewarna 

hijau 

(Anak tidak 

paham 

warna) 

 

 

 

 

 

 

Buah 

halus, 

tangkai 

halus 

Raut pada buah 

kurang bulat 

penuh, pada 

bagian tangkai 

raut berbentuk 

lonjong pipih 

yang digulung, 

namun 

pemahaman 

tentang bentuk 

kurang 

Warna sudah 

selaras 

perpaduan 

antara merah 

dan hijau 

namun bentuk 

buah dan 

tangkai kurang 

serasi, tangkai 

terlalu besar. 

Pada karya buah apel Heru cukup 

kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan tergolong unik dengan 

memberikan efek lekukan pada 

bagian atas buah kemudian diisi 

dengan tangkai. 

- Ekspresi yang dihasilkan cukup 

baik menunjukkan  buah apel yang 

segar dan matang. Ekspresi yang 

dihasilkan  sesuai dengan yang 

diinginkan  

- Ketegasan bentuk cukup, 

tekstur halus sesuai dengan yang 

asli, raut yang dihasilkan cukup 

kreatif buah berbentuk bulat 

dengan efek ke dalam pada bagian 

atas, namun  Heru kurang 

memahami bentuk itu sendiri dan 

warna, sehingga dalam berkarya 

Heru tidak sadar dalam memilih 

warna. Keseragaman antar bagian 

pun kurang karena tangkai terlalu 

besar.  

 

Buah 

Jeruk 

(mengem

bangkan 

tangkai 

dan 

daun) 

Buah 

jeruk hijau 

belum 

matang 

dengan 

daunorang

e 

Ketegasan 

bentuk pada 

buah jeruk 

bulat penuh 

Buah 

bewarna 

hijau tua, 

daun 

bewarna 

orange 

(Anak tidak 

Buah 

halus, 

tangkai 

halus 

Raut pada buah 

bulat merata, 

tangkai 

berbentuk 

kerucut, dan 

daun berbentuk 

oval pipih, 

Warna sudah 

selaras, 

perpaduan 

antara hijau 

tua dan sedikit 

warna orange 

pada daun 

Pada karya buah jeruk Heru cukup 

kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan dikembangkan dengan 

menambah unsur tangkai dan daun 

pada buah jeruk  

- Ekspresi yang dihasilkan baik 

menunjukkan  buah jeruk yang 

LAMPIRAN 1 
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paham 

warna) 

namun 

pemahaman 

tentang bentuk 

kurang 

sehingga 

warnanya 

menarik. 

segar belum matang. Ekspresi 

yang dihasilkan  sesuai dengan 

yang diinginkan  

- Ketegasan bentuk buah jeruk 

bulat penuh dengan bentuk daun 

oval pipih kecil, tekstur halus 

sesuai dengan yang asli, raut yang 

dihasilkan baik, namun kurang 

memahami bentuk dan warna, 

keseragaman antar bagian buah, 

daun, dan warna serasi. 

 

Cabai 

(tidak 

sesuai 

dengan 

tema, 

membent

uk sesuai 

dengan 

imajinasi

) 

Cabai 

rawit kecil 

yang 

pedas 

bentuk/ garis 

tegas terlihat 

pada efek 

lekukan 

bentuk cabai. 

Cabai 

bewarna 

ungu, 

dengan 

tangkai 

kecil 

bewarna 

hijau.  

Tekstur 

halus 

Raut pada buah 

cabai berbentuk 

lonjong yang 

salah satu 

ujungnya 

meruncing, raut 

pada tangkai 

berbentuk 

kerucut, namun 

pemahaman 

tentang bentuk 

kurang 

Bentuk selaras, 

tangkai dibuat 

kecil dan 

warna 

cenderung ke 

warna gelap 

perpaduan 

antara ungu 

tua dan hijau.   

Pada karya cabai Heru cukup 

kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan tidak sesuai dengan 

tema, namun berani berkreasi 

dengan bentuk yang berbeda.  

- Ekspresi yang dihasilkan baik 

menunjukkan bentuk cabai kecil  

- Ketegasan bentuk baik, tekstur 

halus sesuai dengan yang asli, raut 

sangat baik dengan menghasilkan 

permukaan cekung pada beberapa 

bagian, namun kurang memahami 

bentuk dan warna, keseragaman 

antar bagian serasi. 

 

Ekspresi 

senyum 

(mengem

bangkan 

bentuk 

rambut, 

dan poni) 

Ekspresi 

senyum 

dengan 

bentuk 

bibir 

sedang 

tersenyum 

dan mata 

Garis/ bentuk 

tegas terlihat 

pada bentuk 

wajah bulat 

penuh, 

rambut 

lonjong pipih.  

Wajah 

bewarna 

putih, 

rambut dan 

poni 

rambut 

bewarna 

ungu, mata 

Tekstur 

halus 

Raut wajah 

berbentuk bulat 

pipih, mata 

bulat, rambut 

lonjong pipih, 

bibir lonjong 

pipih. Namun 

pemahaman 

Bentuk selaras 

tiap bagian 

proporsinya 

sesuai. Warna 

yang dipilih 

juga menarik 

dan cerah.  

Pada karya ekspresi senyum Heru 

kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan baik sesuai dengan tema, 

bentuk ekspresi sesuai dengan isi 

hati dan alat peraga yang dipilih, 

unsur-unsur juga dikembangkan 

sendiri. 

- Ekspresi yang dihasilkan sesuai 
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yang bulat bewarna 

hitam, bibir 

bermata 

merah,  

tentang bentuk 

kurang 

dengan yang diinginkan 

ungkapan hati dan menunjukkan 

ekspresi senang. 

- Ketegasan garis atau bentuk yang 

dihasilkan baik, tekstur yang 

halus, pemilihan warna kurang 

masih harus dengan bimbingan, 

raut yang dihasilkan baik, namun 

tidak mengetahui tentang bentuk. 

Bagian yang satu dengan bagian 

yang lain selaras.  

Ekspresi  

tertawa 

(mengem

bangkan 

bentuk 

rambut, 

poni, dan 

bibir) 

Ekspresi 

tertawa 

dengan 

bentuk 

bibir 

sedang 

tertawa 

dan mata 

yang bulat 

Garis/ bentuk 

tegas terlihat 

dari bentuk 

wajah bulat 

pipih, rambut 

lonjong pipih, 

poni, lonjong 

pipih pendek, 

mata bulat, 

bibir lonjong 

pipih. 

Wajah 

bewarna 

putih, 

rambut 

bewarna 

ungu  poni 

rambut  

bewarna 

ungu dan 

orange, 

mata 

bewarna 

hitam, bibir 

bermata 

merah,  

Tekstur 

halus 

Raut wajah 

berbentuk bulat 

pipih, namun 

bulat tidak 

sempurna mata 

bulat, rambut 

lonjong pipih, 

bibir oval pipih. 

Poni rambut 

lonjong pendek. 

Namun 

pemahaman 

tentang bentuk 

kurang 

Bentuk selaras 

tiap bagian 

proporsinya 

sesuai. Warna 

yang dipilih 

juga menarik 

dan cerah.  

Pada karya ekspresi tertawa Heru 

kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan baik sesuai dengan tema, 

bentuk ekspresi sesuai dengan isi 

hati dan alat peraga yang dipilih, 

bagian-bagian wajah sama hanya 

dengan karya pertama namun 

dikembangkan dengan warna lain 

pada poni rambut dan pada 

bentuk bibir sedikit lebih dibuat 

lebar menunjukkan sedang 

tertawa 

- Ekspresi yang dihasilkan sesuai 

dengan yang diinginkan 

ungkapan hati 

- Ketegasan bentuk cukup, tekstur 

halus sesuai dengan yang asli, 

raut yang dihasilkan baik tapi 

tidak paham bentuk, kurang 

memahami warna, keseragaman 

antar bagian baik dan serasi. 

Ekspresi 

senyum 

(mengem

Ekspresi 

senyumde

ngan 

Garis/ bentuk 

cukup tegas 

terlihat dari 

Wajah 

bewarna 

hijau, 

Tekstur 

halus 

Raut wajah 

berbentuk 

persegi pipih 

Bentuk selaras 

tiap bagian 

proporsinya 

Pada karya ekspresi senyum Heru 

kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan sangat baik sesuai 
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bangkan 

bentuk 

hidung ) 

bentuk 

bibir 

sedang 

senyum 

dan mata 

yang bulat 

bentuk wajah 

persegi 

sedikit bulat 

pipih, rambut 

lonjong pipih, 

mata bulat, 

bibir lonjong 

pipih, hidung 

runcing. 

rambut 

bewarna 

ungu, mata 

bewarna 

hitam, bibir 

bermata 

merah, 

hidung 

bewarna 

orange. 

namun bagian 

ujungnya dibuat 

melengkung, 

mata bulat, 

rambut lonjong 

pipih, bibir 

lonjong pipih, 

dan hidung 

kerucut. namun 

pemahaman 

tentang bentuk 

kurang 

 

sesuai. Warna 

yang dipilih 

juga unik, 

menarik dan 

cerah.  

dengan tema, bentuk ekspresi 

sesuai dengan isi hati, bagian-

bagian wajah dikembangkan 

dengan menambah bentuk hidung  

- Ekspresi yang dihasilkan sesuai 

dengan yang diinginkan 

ungkapan hati 

Ketegasan bentuk baik, tekstur 

halus sesuai dengan yang asli, raut 

yang dihasilkan baik namun 

pemahaman mengani bentuk itu 

sendiri sangat kurang, kurang 

memahami warna, keseragaman 

antar bagian baik dan serasi. 

WULANSARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buah 

Apel 

(mengem

bangkan 

bentuk 

daun dan 

warna 

tangkai) 

Buah Apel 

yang segar 

dan sudah 

matang 

Garis/ bentuk 

tegas terlihat 

dari bentuk 

buah bulat 

penuh 

dibagian atas 

diberi tangkai 

kecil dan 

daun kecil 

Buah 

bewarna 

merah, 

tangkai dan 

daun 

bewarna 

hijau 

 

Buah 

halus, 

tangkai 

halus 

Raut pada buah 

bulat penuh, 

pada bagian 

tangkai lonjong 

kecil, daun 

berbentuk oval 

pipih. 

Warna sudah 

selaras 

perpaduan 

antara merah 

dan hijau, 

bentuk anatar 

buah, tangkai 

dan daun juga 

serasi 

proporsinya 

sesuai. 

Pada karya buah apel Wulan 

sangat kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan sesuai dengan tema, 

dengan mengembangkan bentuk 

daun  

- Ekspresi yang dihasilkan baik 

berupa buah yang segar dan 

matang. Ekspresi yang dihasilkan  

sesuai dengan yang diinginkan  

- Raut yang dihasilkan sangat 

baik buah berbentuk bulat penuh 

dengan tangkai kecil dan daun 

yang kecil. Daun dikembangkan 

menjadi seperti daun tomat 

bewarna hijau. Warna sesuai 

dengan buah aslinya. Teskture 

halus sesuai dengan yang aslinya, 

keseragaman antara warna dan 

bentuk sangat baik.  

 

Ekspresi Ekspresi Garis/ betuk Wajah Tekstur Raut wajah Setiap bagian Pada karya ekspresi wajah senang 
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senyum 

(mengem

bangkan 

bentuk 

rambut, 

poni, dan 

efek 

lekukan 

bibir dari 

sedotan) 

senyum 

dengan 

bentuk 

bibir 

sedang 

senyum 

dan mata 

yang bulat 

tegas terlihat 

dari bentuk 

wajah bulat 

pipih, bentuk 

mata buat, 

rambut 

lonjong pipih, 

poni rambut 

lonjong kecil 

meruncing. 

Pita rambut 

berbentuk 

bulat.  

bewarna 

putih, 

rambut 

bewarna 

orange, 

poni 

rambut 

bewarna 

merah mata 

bewarna 

hitam, tali 

rambut 

bewarna 

ungu.  

halus berbentuk bulat 

pipih, mata 

bulat, rambut 

lonjong pipih, 

poni oval kecil, 

pita rambut 

bulat kecil.  

bentuk dan 

proporsinya 

sesuai. Warna 

yang dipilih 

juga unik, 

menarik dan 

cerah.  

Wulan sangat kreatif dapat dilihat 

dari: 

- Gagasan sangat baik sesuai 

dengan tema, bentuk ekspresi 

sesuai dengan isi hati dan alat 

peraga yang dipilih, unsur-unsur 

juga dikembangkan sendiri, 

bentuk bibir dikembangkan 

dengan efek tekanan 

menggunakan sedotan. 

- Ekspresi yang dihasilkan sesuai 

ungkapan hati 

- Raut yang dihasilkan baik, 

ketegasan garis tekstur yang 

halus, pemilihan warna yang 

dipilih menarik tidak monoton. 

Tekstur halus, efek senyum 

dibuat dengan sedotan  yang 

ditekankan. Proporsi dan warna 

antar bagian serasi.  

YULI HARIYANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buah 

Apel 

(mengem

bangkan 

bentuk, 

warna 

tangkai, 

dan 

tekstur 

buah) 

 

 

 

 

 

Buah Apel 

yang segar 

dan sudah 

matang 

Garis/ bentuk 

tegas terlihat 

dari bentuk 

buah bulat 

penuh namun 

sedikit retak-

retak bagian 

atas diberi 

tangkai 

Buah 

bewarna 

merah, 

tangkai 

bewarna 

ungu 

 

Buah 

bertekst

ur 

seperti 

tekstur 

buah 

murbei 

Raut pada buah 

kurang bulat 

penuh, pada 

bagian tangkai 

raut berbentuk 

lonjong pipih 

yang digulung 

Warna sudah 

selaras 

perpaduan 

antara merah 

dan ungu, 

bentuk antara 

buah, dan 

tangkai serasi 

proporsinya 

sesuai. 

Pada karya buah apel Yuli kreatif 

dapat dilihat dari: 

- Gagasan sesuai dengan tema, 

dengan mengembangkan bentuk 

tangkai dan warna tangkai serta 

tekstur buah.  

- Ekspresi yang dihasilkan cukup 

baik menunjukkan buah apel yang 

segar dan matang. Ekspresi yang 

dihasilkan  sesuai dengan yang 

diinginkan  

- Raut yang dihasilkan sangat 

baik buah berbentuk bulat dengan 

tangkai kecil tangkai 

dikembangkan dengan bentuk 
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lonjong pipih kemudian digulung . 

Warna sesuai dengan buah aslinya. 

Teskture dibuat unik berbeda 

dengan karya yang lain seperti 

buah murbei.  

 

Ekspresi 

senyum 

(mengem

bangkan 

bentuk 

rambut) 

Ekspresi 

senyum 

dengan 

bentuk 

bibir 

sedang 

senyum 

dan mata 

yang bulat 

Unsur garis/ 

bentuk yang 

ada pada 

karya ini 

yaitu 

lingkaran dari 

wajah bulat 

pipih dan 

bentuk mata 

bulat, rambut 

lonjong,  

Wajah 

bewarna 

putih, 

rambut 

bewarna 

ungu dan 

hijau, mata 

bewarna 

hitam 

Tekstur 

kurang 

halus 

Raut wajah 

berbentuk bulat 

pipih, mata 

bulat, rambut 

lonjong pipih, 

bibir lonjong 

melengkung ke 

atas 

Bentuk antar 

bagian kurang, 

bibir terlalu 

besar dan 

panjang, 

letaknya 

terlalu naik ke 

atas.  

Pada karya ekspresi senyum Yuli 

kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan sesuai dengan  

tema, bentuk ekspresi sesuai 

dengan isi hati dan alat peraga 

yang dipilih, unsur-unsur juga 

dikembangkan sendiri. 

- Ekspresi yang dihasilkan sesuai 

dengan yang diinginkan 

ungkapan hati 

- Raut yang dihasilkan cukup baik, 

ketegasan garis tekstur yang 

cukup halus, pemilihan warna 

cukup baik wana yang dipilih 

menarik tidak monoton. Tekstur 

kurang  halus, Proporsi antar 

bagian kurang baik, bibir terlalu 

besar. 

 

 Ekspresi 

tertawa 

(mengem

bangkan 

bentuk 

rambut) 

Ekspresi 

tertawa 

dengan 

bentuk 

bibir 

sedang 

tertawa 

dan mata 

yang bulat 

Garis/ bentuk 

kurang tegas 

terlihat 

bentuk wajah 

bulat pipih 

sedikit tidak 

rata dan tidak 

rapi, bentuk 

mata bulat, 

rambut 

Wajah 

bewarna 

putih, 

rambut 

bewarna 

ungu, mata 

bewarna 

hitam, bibir 

bewarna 

merah 

Tekstur 

kurang 

halus 

Raut wajah 

berbentuk bulat 

pipih, mata 

bulat, rambut 

lonjong pipih, 

bibir lonjong 

pipih. 

 

 

 

Setiap bagian 

bentuk dan 

proporsinya 

sesuai, namun 

kurang rapi. 

Warna yang 

dipilih juga 

cukup 

menarik. 

Pada karya ekspresi wajah tertawa 

Yuli cukup kreatif dapat dilihat 

dari: 

- Gagasan sesuai dengan tema, 

bentuk ekspresi sesuai dengan isi 

hati dan alat peraga yang dipilih, 

unsur-unsur kurang 

dikembangkan sendiri. 

- Ekspresi yang dihasilkan cukup 

sesuai dengan yang diinginkan 
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lonjong, bibir 

lonjong pipih 

 

 

 

ungkapan hati 

- Raut yang dihasilkan cukupbaik, 

ketegasan garis kurang bentuk 

kurang bulat pipih penuh. 

pemilihan warna cukup baik. 

Tekstur cukuphalus, keseragaman 

antar bagian cukup baik. 

 

ARIF KURNIA 

RAHMAN 

 

 

 

 

Buah 

Tomat 

(mengem

bangkan 

bentuk 

daun) 

 

 

 

 

Buah 

Tomat 

yang segar 

dan sudah 

matang 

Garis/ bentuk 

cukup tegas 

Bentuk buah 

bulat sedikit 

lonjong dan 

sedikit retak, 

bentuk daun 

kurang rapid 

an kurang 

tegas. 

Buah 

bewarna 

orange, 

daun 

bewarna 

hijau. 

 

Buah 

bertekst

ur 

halus.  

Raut pada buah 

kurang bulat 

sedikit lonjong, 

pada bagian 

daun berbentuk 

oval pipih 

Warna sudah 

selaras 

perpaduan 

antara buah 

bewarna 

orange dan 

daun bewarna 

hijau. Bentuk 

daun kurang 

kecil, terlalu 

besar 

disbanding 

dengan 

buahnya. 

Pada karya ekspresi wajah tertawa 

Arif kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan sesuai dengan tema, 

dengan mengembakan bentuk 

daun 

- Ekspresi yang dihasilkan baik 

berupa buah yang segar dan 

matang. Ekspresi yang dihasilkan  

sesuai dengan yang diinginkan  

- Raut yang dihasilkan baik buah 

berbentuk bulat sedikit lonjong 

dengan ditambah unsur daun. 

Warna sesuai dengan buah aslinya, 

ditambah dengan daun yang 

bewarna hijau. Teskture halus 

meskipun sedikit retak 

 

Ekspresi 

senyum 

(mengem

bangkan 

bentuk 

rambut, 

mata, 

telinga, 

hidung, 

dan 

Ekspresi 

senyum 

dengan 

bentuk 

bibir 

sedang 

senyum 

dan mata 

yang bulat 

pipih 

Garis atau 

bentuk 

kurang tegas 

terlihat dari 

bentuk wajah 

bulat pipih 

sedikit tidak 

rata, bentuk 

mata bulat, 

rambut 

Wajah 

bewarna 

putih, 

rambut 

bewarna 

ungu, mata 

bewarna 

hitam, bibir 

bewarna 

merah  

Tekstur 

kurang 

halus 

Raut wajah 

berbentuk bulat 

pipih tidak rata, 

mata bulat, 

rambut lonjong 

pipih, bibir 

lonjong pipih. 

Telinga bulat. 

Setiap bagian 

bentuk dan 

proporsinya 

sesuai, namun 

kurang rapi. 

Warna yang 

dipilih juga 

cukup 

menarik.  

Pada karya ekspresi senyum Arif 

kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan sesuai dengan tema, 

bentuk ekspresi sesuai dengan isi 

hati dan alat peraga yang dipilih, 

dengan mengembangkan bentuk 

hidung, bibir dan telinga. 

- Ekspresi yang dihasilkan sesuai 

dengan yang diinginkan 

ungkapan hati 
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bibir) lonjong, bibir 

lonjong pipih 

- Meskipun gagasan baik namun 

raut  yang dihasilkan kurang baik, 

ketegasan garis kurang bentuk 

kurang bulat pipih penuh. 

Pemilihan warna bervariasi. 

Tekstur kurang halus, 

keseragaman antar bagian cukup 

baik, hanya saja pada bagian bibir 

terlalu besar.  

 

YOGA 

KRISVIANTORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buah 

Jeruk 

(mengem

bangkan 

bentuk 

tangkai 

dan daun, 

serta 

warna 

buah) 

Buah 

Jeruk 

yang segar 

dan sudah 

matang 

Ketegasan 

garis/ bentuk 

krang 

tegasdapat 

dilihat dari 

bentuk yang 

kurang tegas 

pada buah 

(tidak bulat 

penuh). 

Buah 

bewarna 

orange 

tangkai 

bewarna 

hijau dan 

daun 

bewarna 

hijau 

Tekstur 

buah  

sedikit 

kasar, 

sedangk

an 

teksture 

tangkai 

dan 

daun 

halus 

Raut pada buah 

kurang bulat 

penuh, pada 

bagian tangkai 

raut berbentuk 

lonjong pipih 

yang digulung  

Warna sudah 

selaras 

perpaduan 

antara merah 

dan hijau 

namun bentuk 

buah dan 

tangkai, 

tangkai terlalu 

besar. 

Pada karya buah jeruk Yoga 

kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan sesuai dengan tema 

dan dikembangkan dengan 

menambah tangkai dan daun 

- Ekspresi yang dihasilkan 

kurang baik karena kurang 

menunjukkan  buahjeruk.  

- Ketegasan bentuk cukup, 

tekstur sedikit kasar. Warna 

dikembangkan dari warna alat 

peraga yang dipilih berupa warna 

hijau menjadi warna orange. Raut 

yang dihasilkan kurang, namun 

dikembangkan dengan menambah 

raut bentuk daun dan tangkai. 

Keseragaman antara buah, daun 

dan tangkai sangat kurang tangkai 

dan daun terlalu besar.  

 

 Ekspresi 

wajah 

terkejut 

(mengem

bangkan 

Ekspresi 

wajah 

terkejut 

dengan 

bentuk 

Garis/ bentuk 

tegas dilihat 

dari bentuk 

wajah yang 

dihasilkan 

Wajah 

bewarna 

putih, mata 

bewarna 

ungu tua, 

Tekstur 

halus 

Raut wajah 

berbentuk bulat 

pipih, mata 

bulat, bibir 

lonjong, dan 

Setiap bagian 

bentuk dan 

proporsinya 

sesuai, namun 

kurang variasi 

Pada karya ekspresi wajah terkejut 

Yoga kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan sesuai dengan tema, 

bentuk ekspresi sesuai dengan isi 

hati dan alat peraga yang dipilih, 
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bentuk 

hidung) 

bibir 

sedang 

sedikit 

melengku

ng 

dan mata 

melotot 

berbentuk 

bulat 

bibir 

bewarna 

ungu tua, 

hidung 

bewarna 

hijau tua 

hidung lonjong yang 

dikembangkan 

. Warna yang 

dipilih juga 

kurang 

menarik.  

namun tidak dikembangkan, 

hanya mengembangkan bentuk 

hidung, warna monoton. 

- Ekspresi yang dihasilkan sesuai 

dengan yang diinginkan 

ungkapan hati 

- Ketegasan bentuk jelas, tekstur 

halus, warna monoton kurang 

menarik, raut yang dihasilkan 

baik, hubungan antara bagian 

yang satu dengan yang lain serasi. 

 

FAOSOQI 

ALFIANTORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buah 

Apel 

(mengem

bangkan 

warna 

buah dan 

tangkai, 

serta 

bentuk 

tangkai) 

Buah Apel 

rasa 

manggis 

Bentuk buah 

apel tegas 

bulat penuh 

Buah 

bewarna 

coklat 

tangkai 

bewarna 

ungu 

Tekstur 

buah  

sedikit 

kasar, 

sedangk

an 

teksture 

tangkai 

halus 

Raut pada buah 

bulat penuh, 

pada bagian 

tangkai raut 

berbentuk 

lonjong pipih 

yang digulung  

Warna kurang  

selaras 

perpaduan 

antara merah 

dan ungu, 

sehingga 

warna terlihat 

kusam namun 

bentuk buah 

dan tangkai 

serasi 

walaupun 

tangkai sedikit 

terlalu besar 

Pada karya buah apel Oki kreatif 

dapat dilihat dari: 

- Gagasan sesuai dengan tema 

dan dikembangkan dengan 

menambah tangkai dan warna 

seperti buah manggis 

- Ekspresi yang dihasilkan 

kurang baik karena kurang 

menunjukkan  buah apel  

Ketegasan bentuk baik, tekstur 

sedikit kasar. Warna 

dikembangkan dari warna alat 

peraga yang dipilih berupa buah 

bewarna merah menjadi warna 

coklat, sedangkan tangkai bewarna 

merah dikembangkan menjadi 

warna ungu. Raut yang dihasilkan 

baik. Keseragaman antara buah 

dan tangkai baik, namun tangkai 

sedikit terlalu besar. 

 

 

 Buah Buah Garis/ bentuk Buah Tekstur Raut pada buah Perpaduan Pada karya buah manggis Oki 
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 Manggis 

( ide 

kurang 

sesuai 

dengan 

tema) 

Manggis 

yang 

sudah 

matang 

tegas dapat 

dilihat dari 

bentuk buah 

manggis 

berbentuk 

bulat  

bewarna 

coklat 

tangkai 

bewarna 

ungu 

buah  

sedikit 

kasar, 

sedangk

an 

teksture 

tangkai 

halus 

bulat penuh, 

pada bagian 

tangkai raut 

berbentuk 

lonjong pipih 

yang digulung  

antara coklat 

dan ungu 

kurang 

menarik, 

terlihat kusam, 

bentuk tangkai 

terlalu besar 

dibanding 

buah 

kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan kurang sesuai dengan 

tema  

- Ekspresi yang dihasilkan baik 

karena menunjukkan  

buahmanggis. Ekspresi yang 

dihasilkan  sesuai dengan yang 

diinginkan  

- Ketegasan bentuk baik, tekstur 

sedikit kasar. Warna yang dipilih 

cukup menarik perpaduan anatar 

coklat dan hijau. Raut yang 

dihasilkan baik menghasilkan 

bentuk mirip buah manggis. 

Keseragaman antara buah, daun 

dan tangkai serasi. 

 

Ekspresi 

senyum 

(mengem

bangkan 

bentuk 

rambut, 

alis, dan 

hidung) 

Ekspresi 

senyum 

dengan 

bentuk 

bibir 

sedang 

tersenyum

, dan mata 

yang 

melotot 

dengan 

alis mata 

melengku

ng ke atas 

bentuk tegas 

dilihat dari 

bentuk wajah 

yang 

dihasilkan 

berbentuk 

bulat 

Wajah 

bewarna 

putih, mata 

bewarna 

hitam, bibir 

bewarna 

ungu, 

rambut 

bewarna 

merah, alis 

mata 

bewarna 

orange. 

Hidung 

bewarna 

hijau 

 

Tekstur 

halus 

Raut wajah 

berbentuk bulat 

pipih, mata 

bulat, bibir 

lonjong, alis 

mata lonjong 

melengkung 

dan hidung 

oval. 

Setiap bagian 

bentuk dan 

proporsinya 

sesuai, banyak 

variasi yang 

dikembangkan 

. Warna yang 

dipilih 

menarik  

Pada karya ekspresi senyum Oki 

kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan sesuai dengan tema, 

bentuk ekspresi sesuai dengan isi 

hati dan alat peraga yang dipilih, 

namun banyak mengembangkan 

bentuk seperti hidung, alis dan 

warna yang menarik. 

- Ekspresi yang dihasilkan sesuai 

dengan yang diinginkan 

ungkapan hati 

- Ketegasan bentuk jelas, tekstur 

halus, warna menarik, raut yang 

dihasilkan baik, hubungan antara 

bagian yang satu dengan yang 

lain serasi. 
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PUJI ASTUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buah 

Strawber

y 

(ide 

kurang 

sesuai 

dengan 

tema) 

Kurang 

menunjuk

kan 

bentuk 

buah 

strawbery 

Ketegasan 

bentuk pada 

karya kurang  

Buah 

bewarna 

merah 

tangkai  

dan daun 

bewarna 

hijau 

Tekstur 

buah  

halus 

Raut pada buah 

kurang bulat 

penuh, pada 

bagian tangkai 

raut berbentuk 

lonjong pipih, 

sedangkan 

tangkai 

berbentuk 

kerucut 

Warna  selaras 

perpaduan 

antara merah 

dan hijau, 

sehingga 

warna terlihat 

menarik 

namun bentuk 

buah dan 

tangkai sangat 

kurang sarasi. 

Daun dan 

tangkai terlalu 

besar sehingga 

menutupi 

bagian buah. 

Pada karya buah strowbery Puji  

kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan kurang sesuai dengan 

tema  

- Ekspresi yang dihasilkan 

kurang baik karena kurang 

menunjukkan  buah strowbery  

- Ketegasan bentuk kurang, 

tekstur halus. Warna yang dipilih 

menarik. Raut yang dihasilkan 

kurang.  Keseragaman antara 

buah, daun dan tangkai sangat 

kurang, daun menutupi sebagian 

besar buah.  

 

Ekspresi 

senyum 

(mengem

bangkan 

bentuk 

rambut, 

dan poni) 

Ekspresi 

senyum 

dengan 

bentuk 

bibir 

sedang 

tersenyum

, dan mata 

yang 

melotot  

Garis/ bentuk 

tegas dapat 

dilihat dari 

bentuk wajah 

yang 

dihasilkan 

berbentuk 

bulat dan 

penyusunan  

bentuk 

rambut  

Wajah 

bewarna 

putih, mata 

bewarna 

hitam, bibir 

bewarna 

merah, 

rambut 

bewarna 

orange 

Tekstur 

halus 

Raut wajah 

berbentuk bulat 

pipih, mata 

bulat, bibir 

lonjong, rambut 

berbentuk 

lonjong panjang 

Setiap bagian 

bentuk dan 

proporsinya 

sesuai, warna 

yang dipilih 

cukup menarik  

Pada karya ekspresi senyum Puji 

kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan sesuai dengan tema, 

bentuk ekspresi sesuai dengan isi 

hati dan alat peraga yang dipilih. 

- Ekspresi senyum terlihat dari 

bentuk bibir 

- Ketegasan bentuk jelas, tekstur 

halus, warna menarik, raut yang 

dihasilkan baik, hubungan antara 

bagian yang satu dengan yang 

lain serasi 
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KHOIRIYAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buah 

Jeruk 

(mengem

bangkan 

bentuk 

tangkai 

dan 

daun) 

Bentuk 

menunjuk

kan buah 

jeruk 

Ketegasan 

bentuk pada 

karya baik, 

terlihat dari 

bentuk buah, 

daun, dan 

tangkai.  

Buah 

bewarna 

merah 

tangkai  

dan daun 

bewarna 

hijau 

Tekstur 

buah  

halus 

Raut pada buah 

bulat penuh, 

pada bagian 

tangkai 

berbentuk 

kerucut, 

sedangkan daun 

berbentuk oval 

pipih 

Warna  selaras 

perpaduan 

antara merah 

dan hijau, 

sehingga 

warna terlihat 

menarik , 

bentuk buah 

dan tangkai 

sangat sarasi.  

Pada karya buah jeruk Khoiriyah  

kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan sesuai dengan tema  

dan mengembakan bentuk tangkai 

dan daun 

- Ekspresi yang dihasilkan baik 

karena menunjukkan  buah jeruk, 

Ekspresi yang dihasilkan sesuai 

dengan yang diinginkan  

- Ketegasan bentuk tegas, tekstur 

halus. Warna yang dipilih 

menarik. Raut yang dihasilkan 

baik.  Antara bagian satu dengan 

bagian yang lain serasi dan 

seragam baik segi warna dan 

bentuk 

Ekspresi 

senyum 

(mengem

bangkan 

bentuk 

rambut, 

pita 

rambut 

dan poni) 

Ekspresi 

senyum 

dengan 

bentuk 

bibir 

sedang 

tersenyum

, dan mata 

yang 

melotot  

Garis/bentuk 

tegas dilihat 

dari bentuk 

wajah yang 

dihasilkan 

berbentuk 

bulat dan 

penyusunan  

bentuk 

rambut  

Wajah 

bewarna 

putih, mata 

bewarna 

hitam, bibir 

bewarna 

ungu, 

rambut 

bewarna 

merah, dan 

tali rambut 

bewarna 

merah. 

Tekstur 

halus 

Raut wajah 

berbentuk bulat 

pipih, mata 

bulat, bibir 

lonjong, rambut 

berbentuk 

lonjong 

panjang, tali 

rambut bulat 

Setiap bagian 

bentuk dan 

proporsinya 

sesuai, warna 

yang dipilih 

cukup menarik  

Pada karya ekspresi senyum 

Khoiriyah kreatif dapat dilihat 

dari: 

- Gagasan sesuai dengan tema, 

bentuk ekspresi sesuai dengan isi 

hati dan alat peraga yang dipilih. 

- Ekspresi yang dihasilkan sesuai 

dengan yang diinginkan 

ungkapan hati 

- Ketegasan bentuk jelas, tekstur 

halus, warna menarik, raut yang 

dihasilkan baik, hubungan antara 

bagian yang satu dengan yang 

lain serasi 
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DWI PUJIASTUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buah 

Apel 

(mengem

bangkan 

bentuk 

daun dan 

tangkai, 

juga 

warna 

buah) 

Bentuk 

menunjuk

kan buah 

apel 

mentah 

Ketegasan 

bentuk pada 

karya baik, 

terlihat dari 

bentuk buah, 

daun, dan 

tangkai.  

Buah 

bewarna 

hijau 

tangkai  

dan daun 

bewarna 

hijau 

Tekstur 

buah  

halus 

Raut pada buah 

bulat penuh, 

pada bagian 

tangkai 

berbentuk 

kerucut, 

sedangkan daun 

berbentuk oval 

pipih 

Warna yang 

dikembangkan 

kreatif namun 

kurang 

menarik, 

bentuk buah 

dan tangkai 

sangat sarasi.  

Pada karya buah apel Dwi sangat   

kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan sesuai dengan tema  

dan mengembakan bentuk tangkai 

dan daun dan warna 

dikembangkan secara sadar.  

- Ekspresi yang dihasilkan baik 

karena menunjukkan  buah apel. 

- Unsur garis/ bentuk tegas, 

tekstur halus. Warna yang dipilih 

dikembangkan secara sadar, 

namun kurang menarik.  Raut 

yang dihasilkan baik. Antara 

bagian satu dengan bagian yang 

lain serasi dan seragam baik segi 

warna dan bentuk 

 Ekspresi 

senyum 

(mengem

bangkan 

bentuk 

rambut, 

dan poni 

rambut) 

Ekspresi 

senyum 

dengan 

bentuk 

bibir 

sedang 

tersenyum

, dan mata 

yang 

melotot  

Garis/bentuk 

tegas dilihat 

dari bentuk 

wajah yang 

dihasilkan 

berbentuk 

bulat dan 

penyusunan  

bentuk 

rambut  

Wajah 

bewarna 

putih, mata 

bewarna 

hitam, bibir 

bewarna 

merah, 

rambut 

bewarna 

merah, dan 

tali rambut 

bewarna 

ungu dan 

hijau. 

 

 

Tekstur 

cukup 

halus 

Raut wajah 

berbentuk bulat 

pipih, mata 

bulat, bibir 

lonjong, rambut 

berbentuk spiral 

panjang, tali 

rambut bulat 

Setiap bagian 

bentuk dan 

proporsinya 

sesuai, warna 

yang dipilih 

cukup menarik  

Pada karya ekspresi senyum Dwi 

kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan sesuai dengan tema, 

bentuk ekspresi sesuai dengan isi 

hati dan alat peraga yang dipilih. 

Mengembangkan bentuk rambut 

spiral. 

- Ekspresi yang dihasilkan sesuai 

dengan yang diinginkan 

ungkapan hati 

- Ketegasan bentuk jelas, tekstur 

cukup halus, warna menarik, raut 

yang dihasilkan baik, hubungan 

antara bagian yang satu dengan 

yang lain serasi. 
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SURYATNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buah 

Tomat 

(mengem

bangkan 

bentuk 

daun dan 

tangkai) 

Bentuk 

menunjuk

kan buah 

tomat 

matang 

Ketegasan 

bentuk pada 

karya baik, 

terlihat dari 

bentuk buah, 

daun, dan 

tangkai.  

Buah 

bewarna 

orange, 

tangkai  

dan daun 

bewarna 

hijau 

Tekstur 

buah  

halus 

Raut pada buah 

bulat penuh, 

pada bagian 

tangkai 

berbentuk 

kerucut, 

sedangkan daun 

berbentuk oval 

pipih 

Warna yang 

dikembangkan 

kreatif namun 

kurang 

menarik, 

bentuk buah 

dan tangkai 

sangat sarasi.  

Pada karya buah tomat Nanik 

kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan sesuai dengan tema  

dan mengembakan bentuk tangkai 

dan daun  

- Ekspresi yang dihasilkan baik 

karena menunjukkan  buah tomat, 

Ekspresi yang dihasilkan  sesuai 

dengan yang diinginkan  

- Unsur garis/ bentuk tegas, 

tekstur halus. Warna yang dipilih 

dikembangkan secara sadar. Raut 

yang dihasilkan cukup.  Antara 

bagian satu dengan bagian yang 

lain serasi dan seragam baik segi 

warna dan bentuk 

 

Ekspresi 

senyum 

(mengem

bangkan 

bentuk 

rambut, 

dan pita 

rambut) 

Ekspresi 

senyum 

dengan 

bentuk 

bibir 

sedang 

tersenyum

, dan mata 

yang 

melotot  

Garis/bentuk 

cukup jelas 

dilihat dari 

bentuk wajah 

yang 

dihasilkan 

berbentuk 

bulat dan 

penyusunan  

bentuk 

rambut  

Wajah 

bewarna 

putih, mata 

bewarna 

coklat, 

bibir 

bewarna 

merah, 

rambut 

bewarna 

orange, dan 

tali rambut 

bewarna 

merah 

 

Tekstur 

cukup 

halus 

Raut wajah 

berbentuk bulat 

pipih, mata 

bulat, bibir 

lonjong, rambut 

berbentuk spiral 

panjang, tali 

rambut bulat 

Setiap bagian 

bentuk dan 

proporsinya 

sesuai, warna 

yang dipilih 

menarik  

Pada karya ekspresi senyum Nanik 

kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan sesuai dengan tema, 

bentuk ekspresi sesuai dengan isi 

hati dan alat peraga yang dipilih.  

- Ekspresi yang dihasilkan sesuai 

dengan yang diinginkan 

ungkapan hati 

- Ketegasan bentuk jelas, tekstur 

cukup halus, warna menarik, raut 

yang dihasilkan baik, hubungan 

antara bagian yang satu dengan 

yang lain serasi 

Ekspresi 

wajah 

sedih 

Ekspresi 

wajah 

sedih 

Ketegasan 

bentuk dilihat 

dari bentuk 

Wajah 

bewarna 

putih, mata 

Tekstur 

cukup 

halus 

Raut wajah 

berbentuk bulat 

pipih, mata 

Setiap bagian 

bentuk dan 

proporsinya 

Pada karya ekspresi sedih Nanik 

kreatif dapat dilihat dari: 

- Gagasan sesuai dengan tema, 
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(mengem

bangkan 

bentuk 

rambut, 

dan poni) 

dengan 

bentuk 

bibir 

sedang 

cemberut 

wajah yang 

dihasilkan 

berbentuk 

bulat dan 

penyusunan  

bentuk 

rambut  

bewarna 

coklat, 

bibir 

bewarna 

merah, 

rambut 

bewarna 

putih, dan 

poni 

rambut 

bewarna 

orange 

 

bulat, bibir 

lonjong, rambut 

berbentuk spiral 

panjang, tali 

rambut bulat 

sesuai, warna 

yang dipilih 

cukup menarik 

bentuk ekspresi sesuai dengan isi 

hati dan alat peraga yang dipilih.  

- Ekspresi yang dihasilkan sesuai 

dengan yang diinginkan 

ungkapan hati 

- Ketegasan bentuk jelas, tekstur 

cukup halus, warna cukup 

menarik, raut yang dihasilkan 

baik, hubungan antara bagian 

yang satu dengan yang lain cukup 

serasi, namun bentuk bibir terlalu 

panjang. 
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Skor Penilaian Hasil Karya olehPeneliti 
 

 

N

O. 

 

 

 
 

NAMA 

 

INDIKATOR PENILAIAN KARYA 

 

 

R  
K.1 

& 

K.2 

 

Gagasan 

 

 
R 

 

Ekpresi 

 

 
R 

Bentuk 

Garis  
R 

Tekstur  
R 

Warna  
R 

Raut  
R 

Keseragaman  
R 

K.1 K.2 K.1 K.2 K.1 K.2 K.1 K.2 K.1 K.2 K.1 K.2 K.1 K.2 

1. HeruCahyo 4 4 4 3 4 3,5 3 4 3,5 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 4 3 20 

2.  Wulansari 5 5 5 3 4 3,5 4 4 4 4 3 3,5 4 4 4 3 4 3,5 4 4 4 27,5 

3. Yuli H 4 4 4 3 4 3,5 3 3 3 5 3 4 4 3 3,5 4 3 3,5 3 2 2,5 24 

4. ArifKurnia 4 5 4,5 3 3 3 2 2 2 2 3 2,5 4 4 4 3 4 3,5 2 4 3 22,5 

5. Yoga K 4 2 3 2 3 2,5 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 1 3 2 19,5 

6. Faosoqi A 4 5 4,5 2 4 3 4 4 4 2 3 2,5 5 4 4,5 4 4 4 3 4 3,5 26 

7. PujiAstuti 2 4 3 1 4 2,5 1 4 2,5 3 3 3 3 3 3 2 4 3 1 3 2 19 

8. Khoiriyah 5 5 5 4 4 4 3 4 3,5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 26 

9. DwiPuji A 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3,5 5 3 4 4 5 4,5 4 3 3,5 28,5 

10 Suryatni 5 4 4,5 4 4 4 4 3 3,5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3,5 25,5 

 
Keterangan :K = karya ; (K.1= karya 1, K.2= karya) 

   R = rata-rataskor ; ( R hasilskor 1 dan 2= rata-rata skor hasilkaryake 1 danke 2) 
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Skor Penilaian Hasil Karya oleh Guru Seni Rupa 1 
 

 
N

O. 

 
 

 

 
NAMA 

 
INDIKATOR PENILAIAN KARYA 

 
 

R  

K.1 
& 

K.2 

 

Gagasan 

 

 

R 

 

Ekpresi 

 

 

R 

Bentuk 

Garis  

R 

Tekstur  

R 

Warna  

R 

Raut  

R 

Keseragaman  

R 
K.1 K.2 K.1 K.2 K.1 K.2 K.1 K.2 K.1 K.2 K.1 K.2 K.1 K.2 

1. HeruCahyo 3 2 2,5 3 2 2,5 4 2 3 3 2 2,5 3 2 2,5 3 2 2,5 3 2 2,5 18 

2.  Wulansari 4 5 4,5 4 5 4,5 4 4 4 4 4 4 4 5 4,5 4 5 4,5 4 5 4,5 30,5 

3. Yuli H 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 

4. ArifKurnia 5 2 3,5 4 2 3 5 1 3 5 2 3,5 5 2 3,5 5 2 3,5 5 2 3,5 23,5 

5. Yoga K 4 3 3,5 4 3 3,5 4 3 3,5 4 4 4 4 3 3,5 4 3 3,5 4 4 4 25,5 

6. Faosoqi A 2 4 3 1 4 2,5 1 3 2 2 2 2 2 4 3 2 4 3 2 4 3 18,5 

7. PujiAstuti 2 5 3,5 2 5 3,5 2 5 3,5 2 3 2,5 1 5 3 2 5 3,5 2 4 3 22,5 

8. Khoiriyah 5 4 4,5 5 4 4,5 5 4 4,5 4 4 4 5 4 4,5 5 4 4,5 5 5 5 31,5 

9. DwiPuji A 4 5 4,5 4 5 4,5 4 5 4,5 4 5 4,5 3 5 4 4 5 4,5 4 5 4,5 31 

10 Suryatni 5 4 4,5 5 4 4,5 5 4 4,5 5 4 4,5 5 4 4,5 5 4 4,5 5 4 4,5 31,5 

 

Keterangan :K = karya ; (K.1= karya 1, K.2= karya) 
   R = rata-rataskor ; ( R hasil skor 1 dan 2= rata-rata skor hasilkaryake 1 danke 2) 

 

 
 

 

 
 

 



172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Penilaian Hasil Karya oleh Guru Seni Rupa 2 
 

 

N
O. 

 

 
 

 

NAMA 

 

INDIKATOR PENILAIAN KARYA 

 

 
R  

K.1 

& 
K.2 

 
Gagasan 

 
 

R 

 
Ekpresi 

 
 

R 

Bentuk 

Garis  

R 

Tekstur  

R 

Warna  

R 

Raut  

R 

Keseragaman  

R 
K.1 K.2 K.1 K.2 K.1 K.2 K.1 K.2 K.1 K.2 K.1 K.2 K.1 K.2 

1. HeruCahyo 3 5 4 2 3 2,5 3 3 3 4 2 3 4 2 3 2 3 2,5 4 4 4 23 

2.  Wulansari 5 5 5 5 3 4 4 5 4,5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 32,5 

3. Yuli H 3 3 3 2 5 3,5 3 2 2,5 5 2 3,5 3 2 2,5 2 3 2,5 3 3 3 21 

4. ArifKurnia 5 2 3,5 5 2 3,5 5 2 3,5 2 3 2,5 5 3 4 5 4 4,5 5 4 4,5 26 

5. Yoga K 4 2 3 4 2 3 4 2 3 3 2 2,5 4 3 3,5 4 3 3,5 3 3 3 21,5 

6. Faosoqi A 2 4 3 1 5 3 3 5 4 4 5 4,5 2 4 3 2 5 3,5 1 5 3 24 

7. PujiAstuti 2 5 3,5 2 4 3 2 4 3 2 5 3,5 3 5 4 3 4 3,5 2 3 2,5 23 

8. Khoiriyah 4 3 3,5 4 3 3,5 4 5 4,5 4 5 4,5 3 3 3 3 5 4 3 3 3 22 

9. DwiPuji A 3 4 3,5 3 4 3,5 3 3 3 3 4 3,5 3 3 3 2 3 2,5 2 4 3 22 

10 Suryatni 4 3 3,5 5 2 3,5 5 3 4 3 3 3 5 2 3,5 5 3 4 2 4 3 24,5 

 

Keterangan :K = karya ; (K.1= karya 1, K.2= karya) 

   R = rata-rataskor ; ( R hasil skor 1 dan 2= rata-rata skor hasilkaryake 1 danke 2) 
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SkorPenilaianKeseluruhan 3 Penilai 

No Nama SkorolehPeneliti 
Skoroleh Guru 

Seni Rupa 1 

Skoroleh Guru 

Rupa Seni  2 
Jumlah 

Rata-rata per 

individu 

 

 

Kategori 

1. HeruCahyo 20 18 23 61 20,3 Cukup 

2.  Wulansari 27,5 30,5 32,5 90,5 30,16 SangatBaik 

3. Yuli H 24 21 21 66 22 Baik 

4. ArifKurnia 22,5 23,5 26 72 24 Baik 
5. Yoga K 19,5 25,5 21,5 66,5 22,16 Baik 
6. Faosoqi A 26 18,5 24 68,5 22,83 Baik 
7. PujiAstuti 19 22,5 23 64,5 21,5 Baik 
8. Khoiriyah 26 31,5 22 79,5 26,5 Baik 
9. DwiPuji A 28,5 31 22 81,5 27,16 Baik 
10 Suryatni 25,5 31,5 24,5 81,5 27,16 Baik 

Rata- rata TotakSkor 24,38 Baik 

  (Sumber: data peneliti) 
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Hasil Karya Membentuk AnakTunagrahita BBRSBG 

KartiniTemanggung dengan Media Clay Tepung 

1. PertemuanKeduaTemaBuah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 KaryaTambahan: 
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2. PertemuanKeduaTemaEkspresiWajah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KaryaTambahan: 
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Contoh Hasil Karya Bimbingan Keterampilan Tangan Anak 

Tunagrahita  BBRSBG  Kartini Temanggung yang Sudah Ada 

Sebelum Penelitian 
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Bimbingan Keterampilan 

a. Kompetensi Dasar: Keterampilan Produksi Barang/ Jasa 

 

No. 

Standar  

Kompetensi 

 

Materi 

Pembimbingan Indikator Metoda Instrumen Alokasi 

waktu 

Referensi 

1. Kemampuan 

mengenal 

produk 

keterampilan 

Produk-produk 

keterampilan 

sesuai dengan 

yang diikuti 

-Menjelaskan 

jenis-jenis produk 

keterampilan yang 

diikuti 

-Menunjukkan 

hasil produk 

-Dapat mengetahui 

hasil produk yang 

dihasikan dari 

keterampilan yang 

diikuti 

-Penjelasan 

berperaga 

-Pemberian 

tugas 

-LKB 

-Catatan harian 

kegiatan 

-From moneva 

Semester 

1 

- -Buku paket 

bimbingan 

keterampilan 

- -Bahan lain 

yang relevan 

 

2. Kemampuan 

mengenal bahan 

Bahan-bahan 

untuk 

memproduksi 

barang sesuai 

dengan jenis 

keterampilan yang 

diikuti 

-Menjelaskan 

jenis-jenis bahan 

-Menunjukkan 

bahan 

-Memberikan 

tugas 

menyebutkan dan 

menunjukkan 

bahan 

-Dapat mengetahui 

jenis-jenis bahan 

yang digunakan 

untuk 

memproduksi 

barang sesuai 

dengan jenis 

keteramplan yang 

diikuti 

-Penjelasan 

berperaga 

-pemberian 

tugas 

-LKB 

-Catatan harian 

kegiatan 

-From moneva 

Semester 

1 

- -Buku paket 

bimbingan 

keterampilan 

- -Bahan lain 

yang relevan 

 

3. Kemampuan 

mengenal dan 

menggunakan 

peralatan 

Penggunaan 

peralatan 

keterampilan 

Menjelaskan jenis-

jenis peralatan 

keterampilan 

Menjelaskan dan 

memperagakan 

penggunaan 

peralatan 

Memberikan tugas 

-Dapat mengenal 

jenis-jenis 

peralatan 

keterampilan 

-Dapat mengetahui 

penggunaan 

peralatan 

-dapat 

-Penjelasan 

berperaga 

-pemberian 

tugas 

-LKB 

-Catatan harian 

kegiatan 

-From moneva 

Semester 

1 sampai 

VIII 

- -Buku paket 

bimbingan 

keterampilan 

- -Bahan lain 

yang relevan 
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menggunakan 

peralatan 

menggunakan 

peralatan 

4. Kemampuan 

menghasilkan 

produk-produk 

keterampilan 

Praktek membuat 

produk-produk 

keterampilan 

-Menjelaskan dan 

memperagakn 

proses pembuatan 

produk-produk 

keterampilan 

-Mendampingi 

proses pembuatan 

produk 

ketermpilan 

Dapat membuat 

produk-produk 

keterampilan 

tertentu sesuai 

dengan jenis 

keterampilan yang 

diikuti 

-Penjelasan 

berperaga 

-pemberian 

tugas 

-LKB 

-Catatan harian 

kegiatan 

-From moneva 

Semester 

1 sampai 

VIII 

- -Buku paket 

bimbingan 

keterampilan 

- -Bahan lain 

yang relevan 

 

5. Kemampuan 

manajemen 

kerja 

-Kerjasama dalam 

kelompok 

-Tanggung jawab 

-Kedisiplinan 

-Kualitas Kerja 

-Keselamatan 

kerja 

-Menjelaskan, 

memotivasi, 

memberikan tugas 

dan membiasakan 

untuk kerja sama 

dalam kelompok, 

bertanggung 

jawab, disiplin, 

memelihara 

kualitas kerja dan 

menjaga 

keselamatan kerja 

sesuai dengan 

program yang 

telah direncanakan 

Dapat bekerja 

sama dalam 

kelompok, 

bertanggung 

jawab, disiplin, 

memelihara 

kualitas kerja dan 

menjaga 

keselamatan kerja 

-Penjelasan 

berperaga 

-pemberian 

tugas 

-LKB 

-Catatan harian 

kegiatan 

-From moneva 

Semester 

1 sampai 

VIII 

- -Buku paket 

bimbingan 

keterampilan 

- -Bahan lain 

yang relevan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah : BBRSBG Kartini Temanggung 

Jenis Bimbingan : Keterampilan Kerajinan Tangan dengan Teknik 

Membentuk 

Alokasi waktu  : 6 X 45 menit (3 Pertemuan ) 

Standar Kompetensi  : Keterampilan menghasilkan produk/jasa 

Kompetensi Dasar  :Kemampuan menghasilkan produk-produk keterampilan 

Indikator : 

1. Mampu membuat adonan clay tepung diuleni dengan tangan 

2. Mampu  mencampur warna adonan clay tepung sampai warna merata 

3. Mampu membentuk bentuk dasar geometrisclay tepung 

4. Mampu  berkreasi membuat karya membentuk dengan media clay 

tepung 

 

A. Tujuan 

Anak dapat menghasilkan  keterampilan membentuk dengan clay tepung 

 

B. Materi Pokok dan Uraian 

Menurut Ganda Prawira (dalam Syakir 2009) clay merupakan media yang 

digunakan dalam membentuk dengan sifat elastisnya sehingga mudah dibentuk 

dengan teknik modeling atau butsir. Monica ( dalam Uchiyah, 2009: 

152)berpendapat bahwa clay adalah semacam bahan yang menyerupai lilin, 

lembut, mudah dibentuk, dapat mengeras, mengering dengan sendirinya, dan 

bersifat anti racun. Pendapat serupa dikemukakan oleh Joyce (2009:v) bahwa 

adonan clay  bersifat lunak menyerupai malam atau lilin mainan, mudah dibentuk, 

serta dapat mengeras dengan sendirinya apabila diangin-anginkan.  
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Clay dapat dibuat menggunakan adonan roti yaitu tepung. Warna yang 

dihasilkan menggunakan clay tepung dapat bermacam-macam sesuai keinginan. 

Clay memiliki struktur yang sangat liat, sehingga sangat mudah dibentuk apapun. 

Hanya dengan mengeringkannya dengan diangin-anginkan  clay tepung yang 

sudah dibentuk akan mengeras.  

Bahan dan alat pembuatan clay tepung 

- Tepung terigu 20 gr 

- Tepung beras putih 20 gr 

- Tepung tapioka/kanji 20 gr 

- Lem putih/ FOX 50 gr 

- Pewarna makanan 

- Wadah membuat adonan 

- Plastik 

- Sedotan  

- Lidi  

Teknik membentuk, menurut Iswidayati (2011: 80) teknik membentuk 

yaitu: 

3. Teknik Pijit  

 Teknik pijit merupakan teknik yang paling sederhana dalam proses 

pembentukan badan keramik, yaitu segumpal tanah dibentuk dengan cara 

memijit-mijit, dibentuk sesuai dengan rencana, usahakan secara keseluruhan 

mempunyai ketebalan dinding yang sama. 
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Gambar 1: Teknik Pijit 

             (Sumber: Iswidayati, 2011: 80)  

 

4. Teknik Pilin  

 Pilinan panjang diperoleh dari cara memilin atau mengeleng-gelengkan 

tanah liat hingga menyerupai seutas tali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Teknik Pilin 

             (Sumber: Iswidayati, 2011: 81)  
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Cara pembuatan clay tepung : 

1. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan 

 

 

 

 

 

Tepung lem PVAC, pewarna mkanan 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

2. Cara pembuatan, taruh semua bahan lalu aduk atau campur dengan tangan 

bersih dan kering. 

 

 

 

 

 

 

      Tepung dan lem PVAC dituangkan 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

 

3. Adonan diuleni dengan tangan sehingga semua bahan tercampur rata. 

Bersihkan sisa-sisa  adonan yang menempel pada tangan, campurkan ke 

adonan yang lebih besar.  

 

 

 

 

 

 

 

Tepung dan lem PVAC dicampur 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 
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4. Bagi beberapa bagian (sesuai warna –warna yang diinginkan)   

 

 

 

 

 

 
Adonan yang sudah jadi dibagi menjadi beberapa bagian 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

5. Campurkan sedikit demi sedikit cat sampai warna yang diinginkan 

tercapai.   

 

 

 

 

 

 

Memberi warna pada adonan clay tepung 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

6. Setelah itu clay tepung siap dibentuk, angin-anginkan hingga kering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hasil membentuk clay tepung 

(Sumber: dokumentasi peneliti) 

7. Setelah jadi dapat disemprotkan pilox transparant atau dioleskan cat kuku 

untuk hasil yang mengkilap dan tahan lama. Apabila bahan clay tepung 

sisa simpan adonan clay tepung yang sudah tercampur ini di dalam 

kantong plastik, tutup kantongnya lalu simpan kantong berisi adonan 
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claydi dalam kotak plastik supaya adonan terlindung dari udara sehingga 

tahan lama. Sebelum membentuk, cuci tangan bekas menguleni adonan 

dengan air terlebih dulu. 

C. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Pertemuan Pertama (2x45menit) 

No Kegiatan Pembelajaran  Metode Alokasi 

waktu 

1 

 
Kegiatan awal 

 Apresepsi  

Peneliti bertanya tentang membentuk 

dengan clay tepung  

 Motivasi  

Peneliti menjelaskan kegunaan clay 

tepung 

 

 

Tanya jawab 

 

Ceramah  

 

 

10’ 

2. Kegiatan inti 

 Anak tunagrahita  mendengarkan 

penjelasan peneliti mengenai 

keterampilan membentuk 

 Anak tunagrahita  memperhatikan peneliti 

yang menjelakan menggunakan media 

video. 

 Anak tunagrahita memperhatikan contoh 

keterampilan membentuk dengan clay 

yang dibawa oleh peneliti 

 Peneliti menjelaskan bahan dan alat 

dalam membentuk dengan clay tepung 

 Peneliti meendemostrasikan  cara 

pembuatan clay tepung 

 Peneliti menjelaskan bentuk-bentuk dasar 

clay tepung beserta tekniknya 

 Pembimbing memberi penugasan 

membuat adonan clay tepung dan 

penugasan membentuk bentuk dasar 

 Anak tunagrahita membuat adonan clay 

tepung sesuai dengan yang dijelaskan  

 Peneliti  membimbing jalannya poses 

 

Ceramah  

 

 

Demostrasi 

 

 

Praktik  

 

 

70’ 
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membuat adonan 

3. Kegiatan akhir 

 Peneliti mengulas kembali  tentang materi 

yang telah ijelaskan. 

 

Evaluasi  

 

 

10’ 

 

Pertemuan kedua ( 2x45 menit ) 

No Kegiatan Pembelajaran  Metode/ 

teknik 

Alokasi 

waktu  

1 

 
Kegiatan awal 

 Apresepsi 

Peneliti mengulas materi clay tepung pada 

pertemuan sebelumnya 

 

Tanya 

jawab 

 

 

5’ 

2. Kegiatan inti 

 Peneliti memberi penugasan kepada anak 

tungrahita membentuk dengan tema buah 

 Pembimbing mengawasi kegiatan yang 

berlangsung dan memberi pengarahan serta 

bertanya pada tiap anak mengenai  karya 

yang dibuat 

 

 

 

Praktik 

 

 

70’ 

3. Kegiatan akhir 

 Pembimbing  bersama-sama dengan 

anak tunagrahita  mengadakan refleksi 

terhadap proses dan hasil belajar  

 

Tanya 

jawab 

 

15’ 

 

 

Pertemuan ketiga ( 2x 45 menit ) 

No Kegiatan Pembelajaran  Metode/ 

teknik 

Alokasi 

waktu  

1 

 
Kegiatan awal 

 Apresepsi 

Pembimbing mengulas bimbingan dengan 

clay tepung pada pertemuan sebelumnya 

 

Tanya 

jawab 

 

 

5’ 

2. Kegiatan inti 

 Peneliti memberi penugasan kepada anak 

tungrahita membentuk dengan tema 

ekspresi wajah yang dikembangkan menjadi 

gantungan hand phone. 

 Anak tunagrahita mengerjaka tugas yang 

diberikan 

 

 

 

Praktik 

 

 

 

 

 

70’ 
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 Peneliti mengawasi kegiatan yang 

berlangsung dan  serta member bimbingan 

atau  pengarahan bagi yang kesulitan 

3. Kegiatan akhir 

 Peneliti  bersama-sama dengan anak 

tunagrahita  mengadakan refleksi 

terhadap proses dan hasil belajar  

 

Tanya 

jawab 

 

15’ 

 

D. Metode Bimbingan  

Ceramah, Tanya jawab, Demonstrasi, dan Penugasan. 

 

E. Media dan Sumber Bimbingan 

Media Belajar : 

 Alat peraga berupa buah asli  

 Contoh-contoh gambar ekspresi wajah 

  Laptop ( media video pembuatan clay tepung) 

 Contoh hasil karya clay tepung 
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F. Evaluasi  

EVALUASI BIMBINGAN KETERAMPILAN KERAJINAN TANGAN 

DENGAN MEDIA CLAY TEPUNG 

NAMA   : 

TEMA   : 

Pedoman Indikator Aspek Penilaian 

Diadaptasi dari Ocvrik ( dalam Rohidi, 2011) dan modifikasi dari Syafii (2010: 32) 

Keterangan Skor:  
Skor 5 : Sangat Baik   Skor 2 : Kurang Baik 

Skor 4 : Baik    Skor 1 : Sangat Kurang 

Skor 3 : Cukup 

Tabel Konversi Kriteria Jumlah Skor 
 No.                 Jumlah Skor  Kategori 
1. 28-35 Sangat Baik 

2. 21-27 Baik 

3. 14-20 Cukup 

4. 07-13 Kurang Baik 

5.  00-06 Sangat Kurang 

 

Kriteria Penilaian Kerajinan Tangan Dengan Teknik Membentuk 

No. Aspek Kategori Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 

1. Subjek/ 

gagasan  

Sangat baik Gagasan Sangat baik sesuai dengan tema yang 

ditentukan, gagasan yang dibuat sesuai dengan 

alat peraga yang dipilih.  Ide atau gagasan asli 

dihasilkan oleh diri sendiri, dan belum pernah 

ada sebelumnya. 

No. Aspek Penilaian Indikator Skor (1-5) 

(1) (2) (3) (4) 

1. Subjek/ gagasan 

(kelancaran,kelenturan, 

orisinalitas berpikir) 

 Gagasan atau orisinalitas dalam 

berpikir 

 

2. Nas (content)  Pernyataan ekpresi atau gejolak 

yang terbaca 

 

3. Bentuk (form) 

 

 Unsur-unsur garis 

 Tekstur 

 Warna 

 Raut 

 Hubungan antar prinsip 

keselarasan dan keseragaman 

 

Jumlah Total skor  
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Baik Baik dalam menyesuaikan dengan tema yang 

ditentukan, gagasan yang dibuat sesuai dengan 

alat peraga yang dipilih.  Ide atau gagasan 

pernah ada sebelumnya namun dikembangkan 

dengan baik. 

Cukup baik Cukup dalam menyesuaikan dengan tema yang 

ditentukan, gagasan yang dibuat cukup sesuai 

dengan alat peraga yang dipilih.  Ide atau 

gagasan pernah ada sebelumnya dan cukup 

dalam mengembangkannya 

Kurang baik Kurang baik dalam menyesuaikan dengan tema 

yang ditentukan, gagasan yang dibuat kurang 

sesuai dengan alat peraga yang dipilih.  Ide atau 

gagasan ada sebelumnya namun tidak 

dikembangkan. 

Sangat 

Kurang 

Sangat kurang dalam menyesuaikan dengan 

tema yang ditentukan, gagasan yang dibuat 

tidak sesuai dengan alat peraga yang dipilih.  

Ide atau gagasan pernah ada sebelumnya. 

2. Nas 

(content) 

/ekspresi 

Sangat baik Sangat baik dalam mengekspresikan atau 

mengungkapkan baik dalam tema buah atau 

ekspresi wajah, hasil sesuai dengan ungkapan 

hati 

Baik Baik dalam mengekspresikan atau 

mengungkapkan baik dalam tema buah atau 

ekspresi wajah, hasil sesuai dengan ungkapan 

hati 

Cukup baik Cukup baik dalam mengekspresikan atau 

mengungkapkan baik dalam tema buah atau 

ekspresi wajah, hasil cukup sesuai dengan 

ungkapan hati 

Kurang baik Kurang  baik dalam mengekspresikan atau 

mengungkapkan baik dalam tema buah atau 

ekspresi wajah, hasil kurang sesuai dengan 

ungkapan hati 

Sangat 

kurang 

Kurang baik dalam mengekspresikan atau 

mengungkapkan baik dalam tema buah atau 

ekspresi wajah, hasil tidak sesuai dengan 

ungkapan hati 

3. Bentuk Sangat baik Sangat baik dalam menampilkan unsur-unsur 
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garis (ketegasan bentuk), tekstur yang dibuat 

unik berbeda dengan yang lain, pemilihan warna 

dikembangkan berbeda dari alat peraga secara 

sadar, tampilan raut yang memberikan kesan 

permukaan datar, melengkung atau 

bergelombang, hubungan antar prinsip 

keselarasan dan keseragamanperpaduan antara 

bagian (warna dan bentuk) sangat baik 

Baik Baik dalam menampilkan unsur-unsur garis 

(ketegasan bentuk), tekstur yang sesuai dengan 

alat peraga, pemilihan warna dikembangkan 

berbeda dari alat peraga secara sadar, tampilan 

raut yang memberikan kesan permukaan datar, 

melengkung, atau bergelombang,  hubungan 

antar prinsip keselarasan dan 

keseragamanperpaduan antara bagian (warna 

dan bentuk) baik 

Cukup baik Cukup baik dalam menampilkan unsur-unsur 

garis (ketegasan bentuk), tekstur yang dibuat 

sesuai dengan alat peraga, pemilihan warna 

sesuai dengan alat peraga, tampilan raut cukup, 

hubungan antar prinsip keselarasan dan 

keseragamanperpaduan antara bagian (warna 

dan bentuk) cukup baik 

Kurang baik Kurang baik dalam menampilkan unsur-unsur 

garis (ketegasan bentuk), teksturkurang, 

pemilihan warna kurang sesuai dengan alat 

peraga, tampilan raut kurang, hubungan antar 

prinsip keselarasan dan keseragaman antara 

bagian baik warna dan bentuk kurang baik 

Sangat 

kurang 

Sangat kurang dalam menampilkan unsur-unsur 

garis (ketegasan bentuk), teksturkurang halus, 

kurang memahami warna, tampilan raut sangat 

kurang dan kurang memahami bentuk yang 

dibuat,hubungan antar prinsip keselarasan dan 

keseragaman antara bagian sangat kurang  

Keterangan: Sangat Baik = 5; Baik = 4; Cukup = 3; Kurang Baik = 2; Sangat Kurang = 1 
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