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ABSTRAK
Erikawati, Eti. 2013. “Kolagraf Limbah Alam : Kreativitas Anak dalam
Pembelajaran Seni Grafis pada Siswa Kelas VIII B di SMP 03
Punggelan Banjarnegara”. Skripsi. Jurusan Seni Rupa: Fakultas Bahasa
dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. H. Nur
Rokhmat, B. A., M. Pd., Pembimbing II: Drs. Aprilia, M. Pd.; i-xv, 1114 hal.
Kata Kunci: Kolagraf, limbah alam, kreativitas anak, seni grafis
Kolagraf merupakan bagian dari seni grafis cetak tinggi, yaitu pembuatan
klise dengan cara menempelkan berbagai macam bahan pada bidang papan atau
bidang datar. Kolagraf merupakan salah satu teknik pembelajaran grafis yang
dapat meningkatkan kreativitas anak. Berdasarkan hasil orientasi yang dilakukan
pada kelas VIII B SMP N 3 Punggelan Banjarnegara diperoleh informasi bahwa
guru melaksanakan pembelajaran seni grafis teknik kolagraf dengan
memanfaatkan limbah alam sebagai media pengembangan kreativitas anak.
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) mengetahui dan menjelaskan pembelajaran
kolagraf dalam pembelajaran seni grafis pada siswa kelas VIII B SMP N 3
Punggelan, (2) mengetahui dan menjelaskan hasil kreativitas siswa dalam
berkarya seni grafis dengan teknik kolagraf limbah alam pada siswa kelas VIII B
SMP N 3 Punggelan.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana
pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf limbah alam pada Siswa Kelas
VIII B di SMP N 3 Punggelan, (2) Bagaimana hasil kreativitas siswa dalam
berkarya seni grafis dengan teknik kolagraf limbah alam pada Siswa Kelas VIII B
di SMP N 3 Punggelan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan pembuatan
simpulan.
Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (1) pembelajaran
seni grafis cetak tinggi menggunakan teknik kolagraf limbah alam termasuk
dalam kategori cukup, (2) hasil kreativitas siswa dalam berkarya seni grafis
dengan teknik kolagraf limbah alam cukup beragam. Dilihat dari hasil karya siswa
menunjukkan berbagai macam ide yang berbeda.
Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. (1) guru hendaknya
menyusun perencanaan pembelajaran secermat mungkin sesuai dengan SK dan
KD, (2) guru hendaknya merancang aspek-aspek penilaian karya yang lebih jelas
dan tepat, dan (3) siswa hendaknya lebih banyak melihat contoh-contoh karya
untuk dapat mengembangkan kreativitasnya.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Pada dasarnya pendidikan tidak pernah lepas dari kehidupan manusia

karena pendidikan memberikan kemampuan untuk mengasah potensi diri dalam
meningkatkan kehidupan manusia. Munib, dkk (2011:27) menuturkan bahwa
pendidikan menyangkut hati nurani, nilai-nilai, perasaan, pengetahuan, dan
keterampilan, dengan pendidikan manusia ingin berusaha untuk meningkatkan
dan mengembangkan serta memperbaiki nilai-nilai, hati nuraninya, perasaannya,
pengetahuannya, dan keterampilannya. Salah satu tujuan pendidikan yang dapat
mengembangkan kreativitas anak yaitu melalui pendidikan seni.
Pendidikan seni merupakan pendidikan yang dapat merangsang
keingintahuan,

menimbulkan minat

atau

motivasi peserta

didik untuk

meningkatkan kreativitas anak. Menurut Ensiklopedia Indonesia (dalam Margono,
dkk 2010:3), seni merupakan penciptaan segala sesuatu hal atau benda yang
karena keindahan bentuknya orang senang melihat atau mendengarnya, seni itu
sendiri merupakan ciptaan manusia yang memiliki keindahan. Rondhi dan
Sumartono (2002:6) mengatakan bahwa melalui berbagai kesenian yang beraneka
ragam itu, seni dapat diklasifikasikan berdasarkan media yang digunakan, seperti
seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Berdasarkan uraian-uraian tersebut
dapat disimpulkan bahwa seni adalah segala sesuatu yang mempunyai keindahan
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dan dapat diklasifikasikan berdasarkan media yang digunakan. Misalnya, seni tari,
seni musik, seni rupa dan seni sastra.
Pendidikan seni juga merupakan salah satu pendidikan yang sangat
penting. Ismiyanto (2008) mengemukakan bahwa orientasi tujuan pendidikan seni
rupa (SD-SMA) dapat diarahkan kepada: (1) pemupukan dan pengembangan
kreativitas dan sensitivitas, (2) penunjang bagi pembentukan dan pengembangan
kepribadian anak secara menyeluruh, dan (3) pemberian peluang kepada anak
untuk berekspresi. Petty (dalam Ismiyanto, 2010:30) menyatakan bahwa
pendidikan seni pada dasarnya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan
berekspresi, berapresiasi, berkreasi, dan berekreasi. Dengan kata lain, pendidikan
seni dipandang sebagai wahana pendidikan ekspresivitas, sensitivitas, dan
kreativitas. Hal tersebut sejalan dengan kurikulum pendidikan seni rupa pada
SMP yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di
dalamnya berisi tentang Standar Kompetensi (SK) apresiasi dan kreasi.
Kegiatan kreasi memungkinkan guru menggunakan beragam media,
strategi, maupun metode ajar dalam pembelajaran di kelas sehingga memberikan
ruang untuk mengembangkan kreativitas anak. Pada jenjang Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Kelas VIII Semester Genap, salah satu Kompetensi Dasar dari
Standar Kompetensi (SK) Mengekspresikan Diri melalui Karya Seni Rupa adalah
Mengekspresikan Diri melalui Karya Seni Grafis.
Berdasarkan hasil orientasi yang dilakukan pada kelas VIII B di SMP N
3 Punggelan Banjarnegara diperoleh informasi bahwa guru melaksanakan
pembelajaran seni grafis untuk mengembangkan kreativitas anak. Media yang
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digunakan oleh guru dalam pembelajaran seni grafis adalah limbah alam.
Penggunaan limbah alam oleh guru bertujuan untuk memanfaatkan potensi alam.
Teknik dalam seni grafis yang diterapkan oleh guru yaitu kolagraf. Kolagraf
merupakan bagian dari seni grafis cetak tinggi, yaitu dengan pembuatan klise
dengan cara menempelkan berbagai macam bahan pada bidang datar. Menurut
KBBI, klise adalah keping atau plat berisi gambar yang agak menonjol untuk
dicetak dengan menggunakan teknik cetak tinggi.
Penggunaan media dalam berkarya seni kolagraf dapat memanfaatkan
limbah alam. Limbah merupakan buangan hasil dari aktivitas manusia yang akan
mengganggu keseimbangan alam jika jumlahnya melebihi batas. Limbah adalah
sisa proses produksi; bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk
pembuatan atau pemakaian; barang rusak atau cacat diproses produksi (KBBI
2005). Limbah alam merupakan sisa proses produksi alam dan termasuk jenis
limbah organik yang dapat diuraikan oleh bakteri pembusuk seperti daun, tangkai,
dan kulit pohon. Pemanfaatan limbah alam untuk berkarya seni kolagraf dalam
pembelajaran seni grafis diharapkan dapat menciptakan situasi dan kondisi yang
kondusif bagi kegiatan belajar yang berkaitan dengan ekspresi artistik. Selain itu,
kegiatan pembelajaran dalam pembuatan karya seni grafis teknik kolagraf limbah
alam, membantu perkembangan anak untuk berkreasi, menemukan sesuatu
melalui eksplorasi dan eksperimen dalam belajar, menghargai alam, dan memberi
pengalaman belajar serta mampu memunculkan ide-ide yang ada pada dirinya.
Kreativitas sangat penting dipupuk dan dikembangkan dalam diri anak
karena dengan kreativitas, maka anak dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
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Untuk mencapai hal itu, diperlukan sikap dan perilaku kreatif agar anak didik
mampu menghasilkan pengetahuan baru. Munandar (1992:47) menyatakan bahwa
kreativitas merupakan kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan
data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat
diketahui bahwa kreativitas dibutuhkan dalam pembelajaran seni grafis. Guru
sebaiknya menggunakan teknik yang tepat dan mudah dipahami oleh siswa dalam
praktik pembelajaran. Teknik kolagraf limbah alam merupakan teknik yang
diharapkan mampu meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran seni
grafis. Dengan demikian, kreativitas diperlukan dalam pembelajaran seni grafis
dengan memanfaatkan teknik kolagraf limbah alam.
Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan
penelitian yang berjudul “Kolagraf Limbah Alam: Kreativitas Anak dalam
Pembelajaran Seni Grafis pada Siswa Kelas VIII B SMP N 3 Punggelan
Banjarnegara”.

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan

latar

belakang

yang

telah

dikemukakan

tersebut,

permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut.
1) Bagaimana pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf limbah alam
pada Siswa Kelas VIII B di SMP N 3 Punggelan?
2) Bagaimana hasil kreativitas siswa dalam berkarya seni grafis dengan teknik
kolagraf limbah alam pada Siswa Kelas VIII B di SMP N 3 Punggelan?
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1.3

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang akan

dicapai sebagai berikut.
1) Mengetahui dan menjelaskan pembelajaran kolagraf limbah alam dalam
pembelajaran seni grafis pada Siswa Kelas VIII B di SMP N 3 Punggelan.
2) Mengetahui dan menjelaskan hasil kreativitas siswa dalam berkarya seni
grafis dengan teknik kolagraf limbah alam pada Siswa Kelas VIII B di SMP
N 3 Punggelan.

1.4

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak,

baik secara teoretis, maupun secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoretis
Kegunaan secara teoretis, kajian ini bermanfaat sebagai berikut.
1) Hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu atau literature
tentang pembelajaran seni rupa, pemikiran dan teori tentang pemanfaatan
kolagraf limbah alam dalam pembelajaran seni grafis terutama di Sekolah
Menengah Pertama.
2) Penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk kajian lanjutan bagi
peneliti lain, khususnya pada dunia pendidikan.
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1.4.2 Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut.
1) Bagi guru, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kreativitas dan
motivasi anak dalam pembelajaran seni rupa yang mencakup tentang seni
grafis.
2) Bagi sekolah,

sebagai bahan masukan untuk memperbaiki proses

pembelajaran di bidang seni rupa yang di dalamnya mencakup tentang seni
grafis, serta penambah perbendaharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan
tentang pembelajaran seni grafis di SMP 3 Punggelan, Banjarnegara.
3) Bagi siswa, memberikan pengalaman belajar khususnya dalam kegiatan
kreasi.
4) Bagi peneliti dapat dijadikan acuan untuk pengembangan materi seni rupa.
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BAB 2
LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Seni Rupa
Pada subbab ini akan dibahas pengertian seni rupa, unsur-unsur rupa, dan
prinsip-prinsip rupa.

2.1.1 Pengertian Seni Rupa
Seni merupakan suatu nilai yang mengandung nilai keindahan. Menurut
para ahli mengenai definisi tentang seni berbeda-beda. Menurut Ensiklopedia
Indonesia (dalam Tri Edi Margono dan Abdul Aziz

2010:1), seni adalah

penciptaan segala hal atau benda yang membuat orang senang melihat atau
mendengarnya karena keindahan bentuknya. Menurut Suzanne K Langer (dalam
Tim Abdi Guru 2007:2) seni merupakan penciptaan wujud-wujud yang
merupakan simbol dari perasaan manusia. Sedangkan menurut Rondhi (2002:4),
seni atau kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan yang berfungsi untuk
memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat terhadap nilai-nilai keindahan.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan seni merupakan bentuk ungkapan
dari perasaan manusia yang memiliki nilai-nilai estetika.
Seni rupa merupakan bagian dari seni yang dapat dinikmati melalui
penglihatan. Menurut Ensiklopedia Indonesia (dalam Tri Edi Margono dan Abdul
Aziz 2010:1) bahwa seni rupa adalah hasil karya ciptaan manusia baik berbentuk
dua dimensi maupun tiga dimensi yang mengandung nilai keindahan yang
7
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diwujudkan dalam bentuk rupa. Menurut Bastomi (1985:25) seni rupa merupakan
salah satu cabang seni yang pengamatannya melalui indera mata karena seni rupa
adalah seni yang manifestasinya kasat mata. Karya seni rupa selain dapat dilihat,
dapat pula diraba wujudnya untuk dinikmati keindahannya. Sedangkan menurut
Rondhi dan Sumartono (2002:13) seni rupa adalah konsep atau nama untuk salah
satu cabang seni yang bentuknya terdiri dari unsur-unsur rupa yaitu bidang, garis,
bentuk, ruang, warna dan tekstur. Unsur-unsur tersebut tersusun menjadi satu
dalam sebuah pola tertentu. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa
seni rupa merupakan bagian dari seni yang dapat dinikmati melalui penglihatan
maupun diraba wujudnya untuk dinikmati keindahanya oleh manusia.
Karya seni rupa dapat dikelompokkan berdasarkan dimensinya menjadi
dua yaitu dua dimensi dan tiga dimensi. Menurut Rondhi dan Sumartono
(2002:13) karya seni rupa dua dimensi yaitu karya seni rupa yang hanya memiliki
ukuran panjang dan lebar atau karya yang hanya dapat dilihat dari arah satu
pandang contohnya lukisan, gambar, poster. Sedangkan karya tiga dimensi yaitu
karya seni rupa yang mempunyai tiga ukuran yaitu panjang, lebar, dan tinggi atau
karya yang mempunyai volume dan menempati ruang (Rondhi dan Sumartono
2002:13), contohnya patung, keramik.

2.1.2 Unsur-unsur Rupa
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Unsur-unsur rupa merupakan aspek-aspek bentuk yang terlihat konkret,
yang dalam kenyataanya jalin-menjalin tidak mudah diceraikan satu dengan yang
lainnya (Sunaryo 2002:5). Pada umumnya yang termasuk unsur-unsur rupa yaitu
(1) garis (line), (2) raut atau bangun (shape), (3) warna (colour), (4) gelap terang
atau nada (ligh-dark, tone), (5) tekstur atau barik (texture), (6) ruang (space)
(Sunaryo 2002:6).

2.1.2.1 Garis (line)
Sebelum unsur rupa garis, ada yang memandang titik atau noktah (spot)
sebagai unsur yang paling sederhana (Bates dalam Sunaryo 2002:7). Pengertian
garis menurut Sunaryo (2002:7) yaitu (1) tanda atau markah yang memanjang
yang membekas pada suatu permukaan dan mempunyai arah , (2) batas suatu
bidang atau permukaan, bentuk atau warna, (3) sifat atau kualitas yang melekat
pada objek memanjang. Dalam pengertian pertama, garis merupakan garis yang
benar-benar nyata atau konkret, yang sengaja dibuat menggunakan alat tertentu,
misalnya garis yang dibuat dengan kuas di atas kanvas atau guratan paku di
permukaan tembok.
Garis merupakan unsur rupa yang terbuat dari rangkain titik yang terjalin
memanjang menjadi satu. Sunaryo (2002: 8) menambahkan ditinjau dari segi
jenisnya terdapat garis lurus, garis lengkung dan garis tekuk atau zigzag, dan
ditinjau dari segi arah terdapat garis tegak, garis datar dan garis serong. Uraian
tersebut dapat disimpulkan bahwa garis merupakan rangkaian titik yang
memanjang menjadi satu atau sifat yang melekat pada obyek yang memanjang.
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2.1.2.2 Raut (shape)
Istilah raut sering kali dipadankan dengan kata bangun, bidang, atau
bentuk. Menurut Sunaryo (2002:9), unsur rupa raut adalah pengenal bentuk yang
utama. Sebuah bentuk dapat dikenali dari rautnya, apakah suatu bangun yang
pipih datar, yang menggumpal padat atau berongga bervolume, lonjong, bulat,
persegi dan sebagainya. Raut dapat dipandang sebagai perwujudan yang
dikelilingi oleh kontur, baik untuk menyatakan sesuatu yang pipih dan datar,
seperti pada bidang, maupun yang padat bervolume, seperti pada gumpal atau
gempal (mass). Raut juga dapat terbentuk oleh sapuan-sapuan bidang warna
(Sunaryo 2002:10).

2.1.2.3 Warna
Menurut Sunaryo (2002:12) warna merupakan kualitas rupa yang dapat
membedakan kedua objek atau bentuk yang identik raut, ukuran, dan nilai gelap
terangnya. Dalam unsur rupa warna dibagi menjadi warna primer, warna
sekunder, dan warna tersier. Warna primer merupakan warna utama yang bukan
campuran dari beberapa warna yang lain. Contoh warna primer yaitu: merah,
kuning, dan biru. Warna sekunder yaitu warna hasil percampuran dari warna
primer. Contoh dari warna sekunder yaitu: hijau, orange, ungu. Sedangkan warna
tersier yaitu warna hasil pencampuran yang mengandung ketiga warna pokok.
Contoh warna tersier yaitu warna coklat.
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2.1.2.4 Tekstur
Tekstur merupakan sifat permukaan benda, bisa halus, kasap, polos, licin,
mengkilap, keras, lunak, dan sebagainya (Sunaryo 2002:17). Tekstur dibedakan
menjadi dua yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata merupakan
tekstur yang menunjukkan kesamaan antara kesan yang diperoleh dari penglihatan
dan rabaan. Sedangkan tekstur semu yaitu tekstur yang menunjukkan kesan yang
berbeda dari hasil penglihatan dengan hasil rabaan.

2.1.2.5 Gelap Terang
Menurut Sunaryo (2002:20), gelap terang merupakan hubungan
pencahayaan dan bayangan yang memiliki gradasi, mulai dari yang paling putih
untuk menyatakan sangat terang, sampai dengan yang paling hitam untuk
menyatakan sangat gelap.

2.1.2.6 Ruang
Ruang merupakan daerah yang mengelilingi sosok bentuknya (Sunaryo,
2002:21). Ruang tersebut dapat tak terbatas, dapat kosong, dapat pula terisi
sebagian atau bahkan terisi penuh. Dalam unsur ruang, dikenal istilah ruang
negatif dan ruang positif. Ruang yang terisi disebut sebagai ruang negatif,
sedangkan ruang yang kosong disebut ruang positif.

2.1.3 Prinsip-prinsip Rupa
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Sunaryo (2002:6) menyatakan bahwa prinsip-prinsip rupa adalah asas
yang digunakan untuk mengatur, menata dan mengkombinasikan unsur-unsur
rupa dalam membuat bentuk suatu karya yang bernilai estetis dan membangkitkan
pengalaman visual. Prinsip-prinsip rupa tersebut yaitu kesatuan, keserasian, irama,
dominasi, keseimbangan dan kesebandingan.

2.1.3.1 Kesatuan
Kesatuan memiliki arti bahwa unsur rupa harus ditata sedemikian rupa
sehingga tampak menyatu dengan tema (Rondhi 2002). Sedangkan menurut
Sunaryo (2002:31) kesatuan adalah tujuan akhir dari penerapan prinsip-prinsip
rupa yang lain yakni keserasian, irama, dominasi, keseimbangan, dan
kesebandingan, sehingga menunjukkan kualitas hubungan bagian-bagian dalam
suatu bentuk. Berdasarkan pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa kesatuan
merupakan isi pokok dari prinsip-prinsip rupa yang merupakan perpaduan dan
penerapan

prinsip

keserasian,

keseimbangan,

dominasi,

irama,

dan

kesebandingan.

2.1.3.2 Keserasian
Keserasian adalah prinsip yang mempertimbangkan pada keselarasan dan
keserasian antarbagian dalam suatu keseluruhan agar cocok satu dengan yang lain
dan terdapat keterpaduan yang tidak saling bertentangan (Sunaryo 2002:32).
Graves (dalam Sunaryo 2002) mengemukakan bahwa keserasian meliputi dua
jenis yaitu keserasian fungsi dan keserasian bentuk. Keserasian fungsi
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menunjukkan adanya hubungan fungsi antara objek-objek yang berbeda,
sedangkan keserasian bentuk menunjukkan adanya kesesuaian raut, warna,
tekstur, dan unsur-unsur rupa lainnya.

2.1.3.3 Irama
Menurut Sunaryo (2002:35), irama merupakan penyusunan unsur-unsur
rupa yang dilakukan secara berulang dan berkelanjutan sehingga memiliki
kesatuan arah dan gerak. Sementara itu, Rondhi (2002) mengemukakan bahwa
unsur-unsur rupa yang ditata dengan cara berulang-ulang akan dapat
menimbulkan irama.
Prinsip irama dapat diciptakan melalui repetitif, alternatif, progresif, dan
flowing. Irama repetitif yaitu irama yang dibuat secara berulang dan menciptakan
irama yang tertib dan monotone dikarenakan kesamaan bentuk, ukuran dan warna.
Irama alternatif yaitu perulangan unsur-unsur rupa yang berbeda secara
bergantian. Irama progresif yaitu irama yang timbul dari perulangan dari unsurunsur rupa dalam perubahan dan perkembangan secara bertingkat. Irama flowing
yaitu irama yang mengalun yang terjadi karena penyusunan unsur-unsur yang
berombak, berkelok, mengalir, dan berkesinambungan.

2.1.3.4 Dominasi
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Prinsip dominasi merupakan pengaturan peran atau penonjolan bagian
terhadap bagian lainnya dalam suatu keseluruhan (Sunaryo 2002:36). Dominasi
dapat dibuat melalui pengelompokan bagian, pengaturan arah, kontras atau
perbedaan dan perkecualian.

2.1.3.5 Keseimbangan
Keseimbangan adalah pengaturan bobot akibat gaya berat dan letak
kedudukan bagian-bagian supaya susunan unsur-unsur rupa menjadi seimbang
(Sunaryo 2002:39). Dalam prinsip keseimbangan dibagi menjadi tiga yaitu
keseimbangan simetris, keseimbangan asimetris, dan keseimbangan memancar.
Keseimbangan simetris diperoleh jika bagian belahan kanan dan kiri, atau atas dan
bawah memiliki kesamaan bentuk, jarak, atau ukuran. Keseimbangan asimetris
yaitu apabila letak atau bentuk antara bagian kanan dan kiri, atau atas dan bawah
berbeda namun tetap seimbang sedangkan keseimbangan memancar yaitu
keseimbangan yang terjadi jika bagian-bagiannya ditempatkan di sekitar poros
gaya berat.

2.1.3.6 Kesebandingan
Kesebandingan merupakan hubungan antarbagian dan antara bagian
terhadap keseluruhannya (Sunaryo 2002:40). Kesebandingan tersebut berkaitan
dengan ukuran besar kecilnya bagian, luas sempitnya bagian, panjang pendeknya
bagian, dan tinggi rendahnya bagian.
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2.2 Seni Grafis
Pada subbab ini akan dibahas pengertian seni grafis dan kolagraf.

2.2.1 Pengertian Seni Grafis
Secara etimologis, kata ‘grafis’ berasal dari kata graphic yang berakar
dari kata latin graphicus, yang berarti ada kaitannya dengan lukisan, gambar, atau
tulisan. Kata ‘grafis’ berasal pula dari kata graphe yang berarti gambar tulisan
atau dari kata graphein (Yunani) yang berarti menulis. Kata ‘grafika’ dalam
bahasa Indonesia, merupakan padanan kata Inggris graphics yang boleh diartikan
sebagai cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan
gambar yang diperbanyak melalui proses pencetakan guna disampaikan kepada
khalayak (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989 dalam Rokhmat 2009:16).
Pada umumnya seni grafis banyak dimanfaatkan oleh lembaga sekolah,
dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas anak didik di
bidang seni rupa. Seni grafis dalam arti umum yaitu memanfaatkan proses
membubuhkan tinta di atas kertas. Tintanya bermacam-macam, di antaranya
cairan bubuk dan uap, sedangkan gambar diperbanyak dengan proses grafis yaitu
memindahkannya tidak hanya di atas kertas tetapi juga di atas tekstil, logam, kaca,
keramik, kayu, plastik, atau setiap permukaan yang cocok untuk dicetak
(Rokhmat, 2009:16).
Seni grafis merupakan karya seni dua dimensi yang diperoleh dengan
teknik cetak mencetak untuk menghasilkan suatu hasil karya seni. Karya seni
grafis merupakan hasil karya cetak bukan dari goresan tangan. Seni grafis
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dimanfaatkan sebagai media ekspresi yang meningkatkan kreativitas dan
keterampilan. Dalam penerapannya seni grafis menggunakan klise (master image)
yang di dalamnya ada sebuah desain atau gambar untuk direproduksi dengan
berbagai macam proses cetak (Rokhmat 2009:5). Prinsip dasar seni grafis
berdasarkan pada perbedaan klisenya, yang dikelompokkan menjadi empat
kategori. Empat kelompok tersebut sebagai berikut.

2.2.1.1 Cetak Tinggi (relief print)
Menurut Tim Abdi Guru (2007:25), cetak tinggi adalah salah satu ragam
karya seni grafis yang proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan
dari bahan yang dicukil sehingga permukaan menjadi tinggi dan rendah (relief).
Bagian yang tinggi ini dilumuri tinta cetak dengan alat rol kemudian dicetak pada
lembaran kertas sehingga membentuk gambar sesuai dengan cetakannya.
Rokhmat (2009:17) berpendapat, cetak tinggi yang berarti cetak timbul
merupakan cetakan yang menggunakan permukaan klisenya tidak rata yaitu tinggi
rendah, pada bagian yang tinggi tempat menempelnya tinta dan apabila dicetak
bagian tersebut sebagai penghasil gambar.
Contoh cetak tinggi yaitu pada pembuatan cap atau stempel. Cetak tinggi
dapat dibedakan menjadi tiga kategori menurut cara pembuatan klise di antaranya
yaitu cap, cukil dan kolagraf.

Hasil cetak tinggi dapat digolongkan menjadi tiga tipe yaitu :
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1) cetak positif artinya gambar berwarna hitam yang digunakan dengan dasar
warna putih,
2) cetakan negatif artinya gambar berwarna putih dengan dasar tinta
menggunakan warna hitam, dan
3) cetak kombinasi artinya kedua jenis cetakan di atas hadir pada satu karya.

2.2.1.2 Cetak Dalam (intaglio print)
Menurut Tim Abdi Guru (2007:26), cetak dalam adalah ragam seni grafis
yang dibuat dengan cetakan dari bahan plat aluminium yang ditoreh dengan alat
tajam sehingga membentuk goresan yang dalam. Tinta kemudian dituangkan pada
goresan dalam tersebut dan di atasnya diletakkan kertas yang sudah dibasahi air.
Tinta akan melekat pada kertas dan membentuk gambar sesuai dengan cetakan.
Rokhmat (2009:17) berpendapat, cetak dalam merupakan cetakan yang
permukaan klisenya tidak rata yaitu tinggi rendah, namun pada bagian yang
rendah tempat menempel tinta sehingga bila dicetakkan bagian tersebut sebagai
penghasil gambar. Teknik cetak dalam dapat menggunakan bahan aluminium,
kertas, dan tinta. Sedangkan alatnya dapat menggunakan paku atau besi runcing.

2.2.1.2 Cetak Datar (planography print)
Cetak datar adalah keadaan permukaan klise rata atau datar, namun ada
bagian yang menolak tinta dan ada bagian yang menerima tinta. Bagian yang
menerima tinta sebagai penghasil gambar.
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2.2.1.3 Cetak Tembus (stencilprint)
Cetak tembus adalah keadaan permukaan klise berlubang-lubang, dan
lubang tersebut merupakan tempat keluar tinta atau cat yang sekaligus sebagai
penghasil gambar. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, seni
grafis merupakan karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan cara cetak
mencetak yang memiliki empat macam teknik di antaranya: cetak tinggi, cetak
dalam, cetak datar dan cetak tembus.
Pada cetak tinggi yang keadaan klisenya tinggi rendah, pada bagian yang
tinggi tempat menempel tinta. Pada cetak dalam cetakan yang permukaan klisenya
tidak rata yaitu tinggi rendah, namun pada bagian yang rendah tempat menempel
tinta. Pada cetak datar permukaan klisenya rata atau datar, tetapi ada bagian yang
menerima tinta dan ada yang menolak tinta bagian yang menerima tinta yaitu
penghasil gambar. Pada cetak tembus keadaan klisenya berlubang-lubang dan
lubang tersebut tempat keluar tinta yang sekaligus sebagai penghasil gambar.

2.2.2

Kolagraf
Kolagraf merupakan bagian dari seni grafis cetak tinggi, yang pembuatan

klisenya dengan cara menempelkan berbagai macam bahan pada bidang klise.
Bahan yang digunakan

beraneka ragam jenisnya, yang penting diperhatikan

dalam pembuatan klise bahan-bahan tersebut memiliki tinggi rendah atau
ketebalan yang tidak jauh berbeda (Rokhmat 2009:16). Bahan yang digunakan
dalam pembuatan kolagraf jenisnya beraneka ragam, yang penting diperhatikan
tinggi rendahnya bahan tersebut.
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Contoh pembuatan kolagraf yaitu penggunaan bahan yang bertekstur
seperti halnya dedaunan atau dengan limbah alam yang lainnya, dikomposisikan
pada bidang datar. Alat yang digunakan atau dibutuhkan dalam teknik kolagraf
yaitu pisau, gunting, dan lem. Bahan yang digunakan dalam teknik kolagraf pada
penelitian ini yaitu bahan-bahan dari limbah alam, misalnya daun-daunan,
tangkai, dan kulit pohon. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
kolagraf merupakan bagian dari seni grafis yang pembuatan klisenya dengan cara
ditempel dengan menggunakan beraneka ragam jenis, seperti daun, kulit pohon,
tangkai yang memperhatikan tinggi rendahnya atau ketebalan yang tidak jauh
berbeda.

2.3 Pembelajaran Seni Rupa
Pada subbab ini akan dibahas pengertian pembelajaran seni rupa, tujuan
pembelajaran seni rupa, materi pembelajaran, penedekatan dan strategi
pembelajaran, metode pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, dan
evaluasi pembelajaran.

2.3.1

Pengertian Pembelajaran Seni Rupa
Briggs (dalam Rifa’i dan Anni 2009:191) mengatakan bahwa

pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi
peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan.
Menurut Gagne (dalam Rifa’i dan Anni 2009:192), pembelajaran merupakan
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serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk mendukung
proses internal belajar.
Pembelajaran yaitu pemberian kebebasan (keleluasaan) kepada peserta
didik untuk memilih bahan ajar dan cara-cara mempelajarinya sesuai dengan
minat dan tingkat maturitas masing-masing (Ismiyanto 2010:16). Berdasarkan
beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran seni rupa
merupakan upaya yang dilakukan guru untuk menciptakan situasi dan kondisi
yang kondusif bagi kegiatan belajar yang berkaitan dengan ekspresi artistik dan
menciptakan lingkungan yang dapat membantu perkembangan anak untuk
menemukan sesuatu melalui eksplorasi dan eksperimentasi dalam belajar.

2.3.2

Tujuan Pembelajaran Seni Rupa
Fungsi pembelajaran seni dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari kebutuhan

anak dan kebutuhan institusi pendidikan. Fungsi pembelajaran seni adalah sebagai
pemenuh kebutuhan berekspresi, berapresiasi, berkreasi serta berekreasi.
Sedangkan dari kebutuhan institusi pendidikan berfungsi sebagai upaya
pelestarian sistem nilai oleh suatu masyarakat.
Tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif jika pembelajaran
menggunakan cara-cara yang tepat. Menurut Tyler (dalam Syafii 2006:29), tujuan
merupakan komponen utama dan pertama dalam pembelajaran. Tujuan
pendidikan seni budaya pada kurikulum KTSP sebagai berikut.
Pertama, memahami konsep dan pentingnya seni budaya. Kedua,
menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya. Ketiga, menampilkan
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kreativitas melalui seni budaya. Keempat, menampilkan peran serta dalam seni
budaya dalam tingkat lokal, regional, maupun global.

2.3.3

Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran merupakan pesan yang perlu disampaikan oleh

penyelenggara pendidikan kepada peserta didik. Materi pembelajaran merupakan
bentuk rinci atau terurai dari pokok-pokok materi yang ditetapkan dalam
kurikulum (Syafii 2006:31). Materi pembelajaran atau bahan ajar menurut Garha
(Sunaryo 2009:5) merupakan pelajaran terkecil yang dapat disampaikan kepada
anak-anak dalam satu kali pertemuan. Pelajaran dapat dipilih dan diperoleh dari
jenis-jenis kegiatan seni rupa, yaitu melukis, mencetak, membentuk, dan
mematung. Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa materi
pembelajaran adalah pesan yang disampaikan kepada peserta didik dalam satu kali
pertemuan. Materi pelajaran dapat dipilih dan diperoleh dari jenis-jenis kegiatan
seni rupa, yaitu melukis, mencetak, membentuk, dan mematung.

2.3.4

Pendekatan dan Strategi Pembelajaran

2.3.4.1 Pendekatan Pembelajaran
Menurut Ismiyanto (2010:1) ada dua pandangan tentang pendekatan
pendidikan seni yang pertama adalah seni dalam pendidikan. Pendekatan kedua
pendidikan melalui seni.
Seni dalam pendidikan berpandangan bahwa setelah melalui serangkaian
proses pembelajaran, peserta didik harus memiliki sejumlah keterampilan di
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bidang seni. Sedangkan pendidikan melalui seni pada dasarnya adalah pendidikan
yang menggunakan seni sebagai media atau alat untuk mencapai tujuan
pendidikan, sehingga pelaksanaannya lebih menekankan pada segi proses dari
pada hasil.
2.3.4.2 Strategi Pembelajaran
Dalam konteks pembelajaran, strategi dapat diartikan sebagai pola-pola
umum kegiatan guru, peserta didik yang merupakan perwujudan kegiatan belajarmengajar sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan, demikian menurut
Djamarah dan Aswan Zain (dalam Ismiyanto 2010:7). Menurut Sanjaya (dalam
Ismiyanto 2010:7), strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran
yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar dicapai secara efektif dan efisien.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan
upaya guru untuk membuat garis-garis besar kegiatan belajar mengajar dalam
rangka mencapai tujuan pembelajaran seni yang ditetapkan.

2.3.5

Metode Pembelajaran
Metode merupakan suatu cara atau jalan yang harus dilalui untuk dapat

mencapai tujuan pembelajaran (Kamsidjo 2006:58). Tujuan pembelajaran dapat
tercapai melalui cara-cara tertentu. Cara-cara tersebut diharapkan dapat membuat
peserta didik mampu menerima bahan ajar yang disampaikan, dapat menguasai
bahan ajar, dan mampu mengembangkan bahan ajar yang telah diterima dan
dikuasai. Dengan demikian, metode pembelajaran berfungsi sebagai alat yang
digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
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Ismiyanto (2009) menambahkan bahwa pemilihan metode pembelajaran
harus relevan dengan strategi, tujuan pembelajaran, alokasi waktu, dan saranaprasarana pembelajaran. Jenis-jenis metode pembelajaran antara lain metode
ceramah, metode demonstrasi, dan metode penugasan (Kamsidjo 2006:60).
Metode ceramah adalah cara penyampaian bahan ajar dengan komunikasi lisan.
Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru
di hadapan siswa dengan cara mempraktikkan langkah-langkah proses pembuatan
suatu karya. Metode penugasan adalah metode yang digunakan oleh guru dengan
cara memberikan tugas setelah materi pembelajaran disampaikan.

2.3.6

Sumber dan Media Pembelajaran
Sumber belajar digunakan oleh guru dalam mengembangkan materi

pembelajaran. Sumber belajar bukan hanya berupa buku, tetapi dapat berupa
manusia, lingkungan sekitar, benda, binatang, tumbuhan dan sebagainya
(Ismiyanto 2009). Sumber belajar berkaitan dengan media pembelajaran yang
digunakan dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran adalah
segala hal yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari suatu materi
pembelajaran, untuk memberikan stimulus pikiran, perasaan dan perhatian siswa,
serta berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Media pembelajaran dapat
dikelompokkan sebagai berikut: (1) media audio, (2) media visual, dan (3) media
audio visual.
2.3.7

Evaluasi Pembelajaran
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Evaluasi merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, karena
evaluasi merupakan kegiatan atau proses yang sistematik untuk menentukan nilai
bagi siswa yang telah mengalami proses pembelajaran. Menurut Syafii (2010:3)
evaluasi merupakan “kegiatan atau proses yang sistematik untuk menentukan nilai
bagi siswa yang telah mengalami proses pembelajaran”.
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku peserta didik,
atau digunakan untuk mengetahui pencapaian tujuan yang telah direncanakan oleh
guru. Guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran dalam pengumpulan data,
dapat menggunakan berbagai instrumen, yang pada dasarnya digolongkan ke
dalam dua golongan besar, yakni tes dan non tes (Syafii 2010:17). Salah satu jenis
teknik tes adalah tes penilaian produk. Penilaian produk (Syafii 2010:32) adalah
“penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk”. Penilaian
produk meliputi tiga tahap penilaian, yaitu: (1) tahap persiapan, berkenaan dengan
penilaian kemampuan siswa dalam merencanakan, mengembangkan ide, dan
mendesain produk, (2) tahap pembuatan produk, berkenaan dengan penilaian
kemampuan siswa dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik,
dan (3) tahap penilaian produk, berkenaan dengan penilaian produk yang
dihasilkan siswa sesuai kriteria yang ditetapkan.
Dengan demikian, pada proses pembelajaran, pendidik dituntut mampu
melakukan penilaian terhadap kegiatan belajar atau perolehan hasil belajar yang
dicapai peserta didik. Dengan adanya evaluasi maka guru mendapatkan informasi
untuk menentukan nilai bagi siswanya, selain itu evaluasi juga dapat dijadikan

25

sebagai motivator dalam belajar oleh peserta didik dan dapat juga dijadikan
sebagai pertimbangan pengembangan program oleh instansi terkait.

2.4

Kreativitas

2.4.1

Pengertian Kreativitas
Pada dasarnya kreativitas merupakan konsep yang multi-dimensional

karena banyak definisi dari kreativitas yang sangat beragam sehingga tidak ada
konsep pasti tentang kreativitas tersebut. Salah satu konsep yang amat penting
dalam bidang kreativitas adalah hubungan antara kreativitas dan aktualisasi diri.
Menurut psikolog humanistik seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers (dalam
Munandar 2009:18), aktualisasi diri adalah apabila seseorang menggunakan
semua bakat dan

talentanya untuk menjadi apa yang ia mampu menjadi –

mengaktualisasikan atau mewujudkan potensinya.
Pribadi yang dapat mengaktualisasikan dirinya adalah seseorang yang
sehat mental, dapat menerima dirinya, selalu tumbuh, berfungsi sepenuhnya,
berpikiran demokratis, dan sebagainya. Roger (dalam Munandar, 2009:18)
menyatakan bahwa sumber dari kreativitas adalah kecenderungan untuk
mengaktualisasi diri, mewujudkan potensi, dorongan untuk berkembang dan
menjadi matang, kecenderungan untuk mengekspresikan dan mengaktifkan semua
kemampuan organisme. Sedangkan Clark Moustakis (dalam Munandar, 2009:18)
menyatakan bahwa kreativitas adalah pengalaman mengekspresikan dan
mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungan
dengan diri sendiri, dengan alam, dan dengan orang lain.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kreativitas
merupakan bakat yang secara potensial dapat dimiliki oleh setiap orang, yang
dipengaruhi oleh lingkungan sekelilingnya. Kreativitas juga merupakan daya
ekspresi,

imajinasi,

maupun ungkapan

yang dimiliki seseorang dalam

menuangkan ide atau gagasan suatu bentuk karya. Oleh karena itu, kreatif lebih
menekankan pada orang yang selalu berkreasi, yaitu membuat sesuatu yang
sebelumnya belum ada menjadi ada. Kreativitas sangat erat kaitannya dengan
gaya perseorangan karena proses penciptaan karya seni merupakan perpaduan
faktor internal dan eksternal.

2.4.2

Ciri-ciri Kreativitas
Munandar

(dalam

Hawadi

2007)

menjelaskan

tentang

ciri-ciri

kemampuan berpikir kreatif dan membaginya menjadi dua, yaitu aptitude dan
non-aptitude. Berikut ini ciri-ciri kreativitas seperti yang dijelaskan oleh
Munandar.
2.4.2.1 Ciri-ciri Kemampuan Berpikir Kreatif (aptitude):
1) Keterampilan berpikir lancar, berarti mampu mencetuskan banyak gagasan
dan jawaban terhadap penyelesaian masalah atau pertanyaan, memberikan
banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal, dan selalu memikirkan
lebih dari satu jawaban.
2) Keterampilan berpikir luwes, berarti mampu menghasilkan gagasan, jawaban,
atau pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut
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pandang yang berbeda-beda, mencari banyak alternatif atau arah yang
berbeda-beda, serta mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran.
3) Keterampilan berpikir rasional, berarti mampu melahirkan ungkapan yang
baru dan unik, memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri,
mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian
atau unsur-unsur.
4) Keterampilan memperinci atau mengelaborasi, berarti mampu memperkaya
dan mengembangkan suatu gagasan atau produk, menambahkan atau
memperinci detil-detil dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga lebih
menarik.
5) Keterampilan menilai, berarti mampu menentukan patokan penilaian sendiri
dan menentukan apakah suatu pertanyaan benar, suatu rencana sehat, atau
suatu tindakan bijaksana, mampu mengambil keputusan terhadap
yang terbuka, dan tidak hanya

situasi

mencetuskan gagasan tetapi juga

melaksanakannya.
2.4.2.2 Ciri-ciri afektif (non-aptitude):
1) Memiliki rasa ingin tahu, yakni selalu terdorong untuk mengetahui lebih
banyak, mengajukan banyak pertanyaan, selalu memperhatikan seseorang,
objek dan situasi, serta peka dalam pengamatan dan ingin mengetahui/
meneliti.
2) Memiliki sifat imajinatif, yakni mampu membayangkan hal-hal yang belum
pernah terjadi, menggunakan khayalan tetapi mengetahui perbedaan antara
khayalan dan kenyataan.

28

3) Merasa tertantang oleh kemajuan, berarti merasa terdorong untuk mengatasi
masalah yang sulit, merasa tertantang oleh situasi yang rumit, lebih tertarik
pada tugas-tugas yang sulit.
4) Memiliki sifat berani mengambil resiko, berarti berani mengambil jawaban
meskipun belum tentu benar, tidak takut gagal atau mendapat kritik, dan tidak
menjadi ragu-ragu karena ketidakjelasan, hal-hal yang tidak konvensional,
atau yang kurang berstruktur.
5) Memiliki sifat menghargai, berarti dapat menghargai bimbingan dan
pengarahan dalam hidup dan menghargai kemampuan dan bakat-bakat sendiri
yang sedang berkembang.
Seseorang yang kreatif akan menemukan suatu ide-ide atau gagasan baru
dalam mengatasi atau mencari penyelesaian suatu masalah. Setiap orang tidak
akan lepas dari suatu masalah. Maka betapa pentingnya kreativitas seseorang
untuk dikembangkan. Pengembangan kreativitas akan lebih baik jika dimulai
sejak dini. Pentingnya kreativitas dalam kehidupan menurut Hawadi (2001:13-15)
yang menjelaskan bahwa: (1) dengan kreatifnya seseorang dapat melakukan
pendekatan secara bervariasi dan memiliki bermacam-macam kemungkinan
penyelesaian terhadap suatu persoalan, (2) suatu karya yang kreatif sebagai hasil
kreativitas seseorang dapat menimbulkan kepuasan pribadi yang tak terhingga,
kreativitas penting untuk mengembangkan semua bakat dan kemampuan individu
dalam pengembangan prestasi hidupnya, (3) kreativitas penting dipahami oleh
para pendidik dalam membimbing dan mengantarkan peserta didik kepada
pertumbuhan dan perkembangan prestasinya secara optimal, (4) potensi
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kreativitas dengan seluruh makna dan fungsinya dalam kehidupan manusia
penting untuk diaktualisasikan secara lebih nyata, baik melalui konteks
pendidikan maupun bagi masyarakat secara lebih luas untuk menyiapkan diri
dalam era globalisasi yang lebih bersifat kompetatif, (5) kreatif mempunyai nilai
penting dalam kehidupan individu, belajar kreatif dapat menimbulkan terciptanya
ide-ide baru, cara-cara baru, dan hasil-hasil baru, (6) dalam dunia pendidikan
penting bagi guru untuk menciptakan suasana agar siswa terangsang untuk lebih
tertarik ingin mengetahui materi, senang menanyakan dan mengajukan pendapat,
serta melakukan percobaan yang menuntut pengalaman baru.
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kreativitas memiliki
peranan penting dalam kehidupan. Potensi kreativitas seseorang dimiliki sejak
lahir, tetapi masih perlu untuk dikembangkan. Kreativitas seseorang dipengaruhi
juga

oleh

lingkungan

sekitarnya,

selain

karena

kemauan

diri

untuk

mengembangkannya. Pola asuh orang tua pada anaknya, kemudian pergaulan
dengan saudara-saudaranya juga mempengaruhi anak dalam perkembangan
kreativitasnya.
Lingkungan

yang

pertama

dalam

mempengaruhi

perkembangan

kreativitas anak adalah keluarga. Lingkungan yang lain adalah sekolah dan
masyarakat. Sedangkan imajinasi yaitu mengembangkan suatu yang ada pada
pikirannya dari yang pernah dilihat, didengar dan dirasakan (dalam kolagraf yang
melalui bahan limbah alam). Sementara untuk kemampuan afektif pada karya
kolagraf guru memberikan arahan melalui berbagai media dan teknik sehingga
siswa dapat mengembangan imajinasinya. Dalam karya kolagraf yaitu mampu
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mengembangkan daya pikir untuk mengembangkan hal-hal atau sesuatu dalam
angan-angan siswa.
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BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1

Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif

yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.
Suharsimi Arikunto (2006:250) mengatakan bahwa penelitian deskriptif
merupakan penelitian bukan eksperimen karena tidak dimaksudkan untuk
mengetahui akibat dari suatu perlakuan.
Dengan demikian penelitian deskriptif, peneliti hanya menggambarkan
atau menerangkan gejala. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan
menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dalam penelitian kualitatif,
pengolahan data dan analisisnya tidak menggunakan rumus-rumus atau analisis
statistik, namun lebih menggantungkan kepada kemampuan dan kedalaman serta
keluasan wawasan peneliti (Ismiyanto:2003).
Adapun alasan yang digunakan dalam pendekatan kualitatif deskriptif ini
menelusuri serta menjelaskan gejala-gejala dan faktor-faktor yang berkaitan
dengan segala yang diteliti antara lain mendeskripsikan tentang kolagraf limbah
alam dan mengidentifikasi hasil karya siswa dalam pembelajaran teknik kolagraf
limbah alam.
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3.2

Lokasi dan Sasaran Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di SMP 03 Punggelan, Jl. Raya Danakerta, Kec.
Punggelan, Kab. Banjarnegara. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di dalam
kelas.

3.2.2 Sasaran Penelitian
Sasaran penelitian ini berkaitan dengan pembelajaran kreasi seni grafis
teknik kolagraf di SMP N 03 Punggelan, Banjarnegara. Adapun siswa yang
mengikuti pembelajaran kreasi seni grafis yang digunakan sebagai sasaran dalam
penelitian ini yakni siswa SMP N 03 Punggelan, Banjarnegara Kelas VIII.

3.3

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini sebagai berikut.

3.3.1 Observasi
Observasi adalah kegiatan pengamatan dengan menggunakan indera
penglihatan (Ismiyanto, 2003). Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2010: 203)
mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu
proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Di antara dua
pendapat tersebut yang terpenting dalam penelitian ini adalah proses pengamatan
dan ingatan. Observasi merupakan suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data
yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur terstandar (Arikunto,
2006:222).
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Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama proses
pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan peneliti dengan bantuan guru
mata pelajaran yang bersangkutan. Subjek sasaran yang diamati dalam observasi
adalah perilaku yang muncul saat pembelajaran seni grafis. Respon siswa
terhadap pembelajaran tersebut adalah tingkah laku siswa yang difokuskan pada
aspek positif dan aspek negatif siswa. Pengamatan dilakukan dengan
memperhatikan sikap positif dan sikap negatif siswa.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara dan teknik observasi.
Berdasarkan cara pengamatan, maka observasi yang diambil adalah observasi
langsung, karena peneliti mengamati semua peristiwa atau tingkah laku subjek
penelitian secara langsung di tempat, pada saat situasi kondisi pembelajaran
terjadi.
Sehubungan dengan permasalahan penelitian ini maka observasi
dilakukan untuk memperoleh data:
1) Proses pembelajaran seni grafis, baik berupa teori maupun praktik.
2) Sarana dan prasarana yang ada di SMP N 03 Punggelan yang tersedia dalam
proses pembelajaran seni grafis.
Peneliti menggunakan alat bantu kamera untuk menghimpun data-data
berupa foto kegiatan pembelajaran seni grafis, dan keterangan lain yang
diperlukan dalam penelitian.
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3.3.2 Wawancara
Dalam penelitian, terutama penelitian kualitatif, wawancara merupakan
teknik utama dalam pengumpulan data karena dengan wawancara akan dapat
diperoleh data selain yang diketahui dan dialami subjek, serta data tersembunyi,
yang melatar belakangi perilaku subjek (Ismiyanto:2003).
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang
lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2010:
194). Sedangkan Nazir (2005:193) menyatakan bahwa wawancara adalah proses
memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab, sambil
bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden
dengan menggunkan alat yang dinamakan interview guide atau panduan
wawancara.
Arikunto (2006:227) berpendapat ada dua macam pedoman wawancara
secara garis besar sebagai berikut.
1) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya
membuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas
pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis
pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancaralah
sebagai pengemudi jawaban responden.
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2) Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun
secara terperinci sehingga menyerupai check-list. Pewawancara tinggal
membubuhkan tanda V (check) pada nomor yang sesuai.
Teknik wawancara yang diterapkan oleh peneliti adalah teknik
wawancara tidak terstruktur. Dalam teknik ini pengajuan pertanyaan-pertanyaan
secara lebih bebas dan leluasa sesuai dengan situasi kondisi wawancara, namun
tetap fokus pada permasalahan yang diperlukan. Teknik wawancara ini ditujukan
ke beberapa narasumber sebagai berikut.
1) Wawancara dengan salah satu perangkat sekolah yang sudah lama bekerja
pada sekolah tersebut untuk menanyakan tentang sejarah dan perkembangan
sekolah, murid dan latar belakangnya, serta tentang proses pembelajaran
secara umum di SMP 03 Punggelan, Banjarnegara.
2) Wawancara dengan guru seni rupa yang bersangkutan untuk mengetahui
seluk beluk maupun karakteristik siswa serta untuk mengetahui pembelajaran
seni rupa yang diajarkan.
3) Wawancara dengan beberapa siswa ketika proses berkarya berlangsung untuk
mengetahui keunikan-keunikan gagasan yang dimiliki oleh para siswa dan
untuk merangsang kreativitas siswa itu sendiri ketika siswa beraktivitas
dengan kegiatan berkarya seni grafis.
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3.3.3 Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat,
lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto 2006:231).
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data menggunakan
dokumen-dokumen atau peninggalan-peninggalan yang relevan dengan masalah
penelitian, dokumen- dokumen tersebut dapat berupa: foto, lukisan, gambar,
catatan harian, surat, buku, koran, majalah, dan bentuk-bentuk lainnya (Ismiyanto,
2003).
Dalam penelitian ini yang dijadikan dokumen berupa, sarana penunjang
pembelajaran, daftar guru dan tenaga pendidik, dan daftar jumlah siswa. Selain itu
dokumen berupa perangkat pembelajaran, daftar nilai pembelajaran seni grafis
cetak tinggi.

3.4

Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan
cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan
sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono,
2010:335). Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2010:337) ada tiga
analisis data yaitu data reduktion (reduksi data), data display (penyajian data), dan
conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi).
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3.4.1 Reduksi Data
Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan, memfokuskan, dan
membuang data yang tidak diperlukan agar dapat menarik kesimpulan akhir.
Kegiatan reduksi data ini sangat erat kaitannya dengan proses analisis data,
peneliti harus benar-benar mencari data di lapangan secara langsung dengan
tujuan untuk memilih data yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji
dan memilih data yang tidak sesuai untuk harus dibuang. Mereduksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu sehingga data
yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas (Sugiyono 2010:338).

3.4.2

Penyajian Data
Penyajian data merupakan upaya untuk menyusun dan mengelompokkan

data sedemikian rupa sehingga dapat membantu peneliti dalam menarik simpulan.
Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara
sistematik dan mudah dilihat serta dipahami dalam keseluruhan sajiannya. Dalam
penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat,
bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya (Sugiyono, 2010:341).

3.4.3

Pembuatan Simpulan
Pembuatan simpulan merupakan upaya untuk melihat, mempertanyakan,

meninjau kembali dan menelaah secara seksama informasi dan simpulan-simpulan
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sementara yang telah diambil untuk memperoleh simpulan dan pemahaman yang
lebih tepat.
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BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Lokasi Penelitian
SMP N 3 Punggelan terletak jauh dari kota Kabupaten Banjarnegara.

Jarak SMP N 3 Punggelan ke dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara sejauh
30 kilometer. Alamat lengkap SMP N 3 Punggelan di Jl.Raya Danakerta,
Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sekolah ini menghadap ke arah
utara dan lapangan desa Danakerta. Sebelah barat SMP N 3 Punggelan adalah
kebun yang berisi berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Sebelah selatan
bersebalahan dengan permukiman warga. Sebelah timur berbatasan dengan jalan
yang menuju ke desa Danakerta dan permukiman warga. Total luas tanah yang
dimilki SMP N 3 Punggelan yaitu 6000 m2 dengan luas bangunan 2650 m2.

Gambar 1. Papan Nama SMP N 3 Punggelan
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)
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Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rita Khotijah, S.Pd yang
menjabat sebagai Kepala Sekolah dijelaskan bahwa sejarah berdirinya SMP 3
Punggelan pada tahun 2000 yang diresmikan oleh Bupati Winarno Surya Adi
Subrata pada bulan Agustus tahun 2000. Saat pertama kali berdiri sekolah ini
dipimpin oleh bapak Burhanudin dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003.
Tahun 2003 sampai tahun 2006 dipimpin oleh Fahrudin. Tahun 2006 sampai
tahun 2008 dipimpin

oleh Dwi Purnomo.

tahun 2008 samapi tahun 2009

dipimpin oleh Pak Jika. Tahun 2009 sampai 2011 dipimpin oleh Agus Suntoro.
Tahun 2011 hingga sekarang, SMP N 3 Punggelan dipimpin oleh Ibu Rita
Khotijah.

Gambar 2. SMP N 3 Punggelan
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

SMP N 3 Punggelan telah terakreditasi A dengan nilai 88,85. SMP N 3
Punggelan memiliki Nomor Statistik Sekolah (NSS) 20130412500 dan Nomor
Pokok Sekolah Nasional 2304021 (NPSN). Sekolah tersebut kini menjadi Rintisan
Sekolah Standar Nasional (RSSN).
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SMP N 3 Punggelan memiliki visi dan misi dalam rangka mencapai
tujuan pembelajaran nasional. Visi sekolah ini adalah “Tinggi Ilmu Santun Dalam
Perilaku”. Misi yang diemban yaitu (1) Menyelenggarakan pembinaan agama
yang mantap dan berkesinambungan, (2) Melaksanakan KBM secara optimal
untuk meningkatkan mutu akademis, (3) Melaksanakan pembinaan dan pelatihan
kegiatan ekstrakurikuler secara insentif untuk mengembangkan minat, bakat, dan
prestasi, (4) Melaksanakan pendidikan untuk mengembangkan nilai, sikap, dan
perilaku yang mencerminkan keluhuran budi pekerti, (5) Melatih keterampilan
untuk menggali potensi sisa yang dapat dikembangkan di masyarakat.

4.1.1 Kondisi SMP N 3 Punggelan
SMP N 3 Punggelan dikelilingi oleh pagar yang cukup rapat. Pintu
gerbang yang tinggi menghadap ke arah utara. Saat melewati pintu gerbang maka
akan langsung terlihat sebuah taman. Pada bangunan pertama, langsung tampak
ruang guru dan ruang kepala sekolah. Bila berjalan menuju ke bangunan sekolah,
maka perlu berjalan kurang lebih 5 m ke arah Selatan dari pintu gerbang. Kondisi
bangunan dan ruangan kelas terlihat baik dan terawat.
SMP N 3 Punggelan memiliki satu lapangan upacara yang terletak di
tengah-tengah bangunan sekolah. Lapangan upacara menggunakan paving. Hal
tersebut berdasarkan pertimbangan supaya tidak becek bila hujan turun.
Halaman di sekitar ruangan yang ada pada sekolah cukup bersih. Di
sekitar bangunan sekolah ditanami bunga. Bunga yang ditanam bermacam-macam
jenisnya sehingga suasana di dalam sekolah terasa asri.
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Berikut ini adalah gambar denah SMP N 3 Punggelan

Gambar 3. Denah Lokasi SMP N 3 Punggelan
(Sumber: Dokumen Sekolah)
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Gambar 4. Keadaan Geografis Kecamatan Punggelan
(Sumber : http://www.Banjarnegarakab.go.id )

Letak geografis Kecamatan Punggelan, berbatasan dengan beberapa
kecamatan. Sebelah utara Kecamatan Punggelan berbatasan dengan Kecamatan
Kalibening dan Pandanarum, sebelah timur

berbatasan dengan Kecamatan

Banjarmangu, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wanadadi dan Rakit,
serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga. Luas Kecamatan
Punggelan 10.284,00 Ha yang terdiri dari 17 desa, 80 dusun, 105 RW, dan 415
RT dengan lahan basah yang dipergunakan untuk bercocok tanam padi dan
palawija serta lahan kering yang potensial untuk pengembangan buah-buahan dan
hasil hutan lainnya.
Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa wilayah yang
berwarna merah muda merupakan daerah pemukiman, warna kuning merupakan
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daerah persawahan, warna hijau tua merupakan daerah hutan sejenis, warna biru
adalah daerah hutan campuran, dan warna hijau muda adalah daerah
tegalan/perkebunan. Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa
daerah Kecamatan Punggelan sebagian besar berupa perkebunan. Hal tersebut
menjadi pertimbangan guru dalam memilih materi seni grafis teknik kolagraf
dengan memanfatkan limbah alam.

4.1.2

Prasarana dan Sarana SMP 3 Punggelan
Prasarana dan sarana yang dimiliki SMP N 3 Punggelan sudah cukup

baik untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM), antara lain meliputi
ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha (TU), ruang
perpustakaan, ruang bimbingan konseling (BK), ruang OSIS, ruang laboratorium,
kamar kecil, ruang UKS, ruang pengumpulan hasil karya, mushala, kantin serta
lapangan.
SMP N 3 Punggelan mempunyai 18 ruang kelas , namun yang digunakan
untuk pembelajaran hanya 16 ruang saja, meliputi ruang kelas VII, VIII B, IX.
Selain itu, SMP N 3 Punggelan juga memiliki 3 laboratorium, yaitu 1
laboratorium komputer, 1 laboratorium IPA, dan 1 laboratorium bahasa. SMP N 3
Punggelan juga mempunyai ruang perpustakaan sebagai tempat para siswa belajar
dengan berbagai sumber bacaan. Kondisi semua ruangan di SMP N 3 Punggelan
cukup baik dan terawat.
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4.1.2.1 Ruang Kelas
Fasilitas yang terdapat pada ruang kelas di antaranya yaitu: meja dan
kursi untuk siswa, meja kursi untuk guru, papan whiteboard, papan presensi,
gambar presiden dan wakil presiden, gambar burung garuda, beberapa jendela
yang dapat dibuka, serta beberapa jenis hiasan dinding lainnya. Fasilitas yang ada
pada ruang kelas berkondisi baik dan terawat.

4.1.2.2 Ruang Kepala Sekolah
Ruang kepala sekolah digunakan untuk melakukan segala aktivitas
kepala sekolah. Ruang kepala sekolah SMP 3 Punggelan memilki inventaris yaitu
meja dan kursi untuk kepala sekolah, dua kursi plastik yang digunakan guru atau
siswa untuk meghadap. Selain itu terdapat meja dan kursi tamu, almari yang berisi
berkas-berkas penting sekolah, papan jadwal program tahunan, dan papan profil
sekolah, telepon, serta dilengkapi dengan kamar kecil semua fasilitas dalam
ruangan ini dengan keadaan baik dan terawat.

4.1.2.3

Ruang Guru
Fasilitas yang ada pada ruang guru antara lain meja dan kursi guru,

almari, televisi, dispenser, satu unit komputer dan printer, papan informasi, papan
withe board yang digunakan sebagai sarana pengingat jadwal mengajar guru,
kipas angin dan tiga kamar kecil yang dilengkapi dengan gayung serta tempat air .
Meskipun ruangan guru pada SMP N 3 punggelan sangat terbatas tetapi kursi dan
meja tertata rapi, fasilitas yang ada pada ruang guru dengan kondisi baik dan
terawat.
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4.1.2.4 Ruang Tata Usaha
Ruang tata usaha terdapat fasilitas dua unit komputer dan printer
sebagaimana sarana untuk menyimpan data-data penting mengenai kondisi
sekolah, selain itu pada ruangan ini terdapat meja dan kursi sebagai tempat kerja
para karyawan dan sekaligus tempat istirahat.
Di dalam ruang TU terdapat kursi tamu, loker sebagai tempat
penyimpanan berkas-berkas penting, gambar presiden dan wakil presiden serta
gambar garuda sebagai simbol nasionalisme dan terdapat jendela yang berfungsi
untuk keluar masuk udara.

4.1.2.5

Ruang Laboratorium
Laboratorium di SMP N 3 Punggelan ada tiga yaitu laboratorium IPA,

laboratorium komputer dan laboratorium bahasa. Laboratorium IPA memiliki
fasilitas meja dan kursi sebagai tempat duduk siswa saat sedang melakukan
pembelajaran.
Ruang laboratorium, memiliki berbagai macam alat peraga untuk
pelajaran IPA, selain itu pada ruangan ini juga dilengkapi dengan LCD untuk
mempermudah kegiatan belajar mengajar pada saat praktik. LCD pada ruang ini
hanya terpasang 1 dengan kondisi baik dan terawat. dalam penggunaan LCD, guru
harus bergantian ketika akan menggunakannya untuk kegiatan belajar mengajar.
Laboratorium komputer pada SMP N 3 Punggelan memiliki fasilitas
meja dan kursi untuk duduk para siswa, dan komputer yang digunakan untuk
praktik. Setiap meja berisikan satu komputer dan tiga kursi. Hal tersebut
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dikarenakan jumlah komputer tidak sesuai dengan jumlah siswa tiap kelasnya.
Ruang laboratorium komputer tersebut memiliki ventilasi dengan tujuan supaya
udara dapat masuk ke ruangan.
Laboratorium bahasa merupakan bangunan yang baru dibangun karena
kebutuhan praktik pelajaran bahasa. Laboratorium bahasa memiliki fasilitas
seperangkat komputer yang disertai dengan ear phone. Pada laboratorium ini juga
terdapat seperangkat komputer untuk guru, meja dan kursi sebagai sarana
penunjang siswa saat sedang melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas,
Laboratorium bahasa yang dimiliki SMP N 3 Punggelan dalam keadaan yang baik
dan terawat.

4.1.2.6 Perpustakaan
SMP N 3 Punggelan mempunyai satu ruangan perpustakan dengan
koleksi buku-buku yang lengkap sebagai sumber belajar para siswa. Ruang
perpustakaan sekolah memiliki fasilitas yang sudah cukup baik, yaitu meja dan
kursi untuk siswa ketika sedang melakukan kegiatan di dalam perpustakaan, satu
unit komputer yang digunakan untuk memeriksa buku yang sedang dipinjam oleh
ataupun yang telah dikembalikan siswa ke perpustakaan, dan loker buku sebagai
tempat untuk menata buku supaya buku tetap tertata rapi.

4.1.2.7 Ruang Bimbingan Konseling
SMP N 3 Punggelan hanya memiliki satu ruang bimbingan konseling,
ruangan ini digunakan untuk menangani siswa yang memiliki masalah atau siswa
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yang ingin berkonsultasi dengan guru BK. Ruangan bimbingan konseling
dilengkapi fasilitas meja dan kursi guru sebagai tempat kerja, meja dan kursi
untuk siswa berkonsultasi, serta loker-loker sebagai tempat penyimpanan arsip
keadaan siswa.

4.1.2.8

Ruang OSIS
Ruang OSIS digunakan untuk pertemuan atau rapat pengurus OSIS. Pada

ruangan ini dilengkapi fasilitas meja dan kursi serta papan kepengurusan anggota
OSIS. Fasilitas tersebut dalam keadaan baik dan terawat.

4.1.2.9 Mushala
SMP N 3 Punggelan memiliki satu mushala, yang ukurannya cukup luas.
Mushala digunakan untuk sholat berjamaah ketika waktu dhuhur. Saat sholat
berjamaah yang bertugas sebagai imam adalah salah satu guru. Mushala ini juga
digunakan untuk kepentingan sholat Jumat. Pelaksanaan sholat Jumat diatur
sesuai jadwal. Pada tiap minggunya dilaksanakan oleh kelas yang berbeda-beda,
misalnya jadwal sholat Jumat untuk kelas VII yang dilaksanakan pada minggu
pertama. Jadwal sholat Jumat untuk kelas VIII B dilaksanakan pada minggu
kedua. Jadwal sholat Jumat untuk kelas IX dilaksanakan pada minggu ketiga, dan
seterusnya secara bergantian.
Mushala SMP N 3 Punggelan memilki fasilitas yaitu sajadah, Al Quran,
dan mukenah. Lingkungan sekitar mushala terlihat sangat bersih seperti slogan
“kebersihan sebagian dari iman”.
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4.1.2.10 Ruang Pengumpulan Hasil Karya
Ruangan ini digunakan untuk menyimpan hasil karya siswa yang
mempunyai nilai baik untuk di koleksi sekolah. Ruang pengumpulan hasil karya
terdapat berbagai jenis karya yang telah dibuat para siswa dengan beraneka ragam
hasil. Di ruangan ini bermacam hasil karya siswa yang memiliki nilai baik. Ruang
pengumpulan hasil karya siswa SMP N 3 Punggelan dapat dilihat pada gambar
berikut ini.

Gambar 5 Ruang Pengumpulan Hasil Karya
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

4.1.2.11 Kantin
SMP N 3 Punggelan memiliki dua kantin dengan kondisi terawat dan
bersih, di kantin terdapat beraneka ragam jenis makanan dan minuman, kursi
untuk para siswa duduk ketika sedang makan, serta jendela yang besar sebagai
tempat pembayaran.
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4.1.2.12

Kamar Kecil
Kamar kecil SMP N 3 Punggelan memiliki 10 ruang dengan kondisi yang

masih cukup baik, digunakan oleh para siswa. Di dalam kamar kecil terdapat
fasilitas berupa bak air, gayung, kloset serta pengharum ruangan.
Kondisi kamar kecil cukup bersih kerena setiap jam pelajaran selesai
selalu dibersihkan oleh penjaga sekolah untuk kenyamanan para siswa SMP N 3
Punggelan.

4.1.2.13

Ruang UKS
Ruang UKS merupakan tempat yang digunakan sebagai tempat istirahat

siswa ketika sakit pada jam sekolah. Keadaan ruang UKS cukup baik dan terawat.
Pada ruangan ini dilengkapi fasilitas berupa dua tempat tidur yang digunakan para
siswa untuk istirahat ketika sedang sakit, meja, kursi dan alat untuk menimbang
berat badan, serta kotak P3K yang berisikan obat-obatan untuk persiapan para
siswa ketika sakit.

4.1.2.14

Lapangan
Lapangan SMP N 3 Punggelan terletak ditengah-tengah lingkungan

sekolah. Lapangan ini memiliki banyak fungsi, yaitu untuk upacara bendera,
olahraga atau untuk bermain-main ketika jam istirahat. Lapangan ini di lengkapi
dengan ring untuk bermain bola basket, serta tiang pemasangan net untuk bermain
bola volly.
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Kondisi lapangan pada SMP N 3 Punggelan cukup terawat dan sudah di
paving untuk menghindari becek saat lapangan sedang digunakan.
Fasilitas penunjang lainya dalam pembelajaran yaitu

3 buah LCD,

proyektor, dan 1 LCD yang sudah terpasang di laboratorium IPA. Penggunaan
LCD pada SMP N 3 Punggelan masih harus bergantian karena jumlahnya
terbatas. Secara keseluruhan prasarana dan sarana yang dimiliki SMP N 3
Punggelan sudah baik dan kondisinya cukup terawat. Berikut adalah rincian
fasilitas yang ada di SMP N 3 Punggelan.

Tabel 1. Fasilitas SMP N 3 Punggelan
Jenis Ruangan

Jumlah
Ruangan

Luas Ruangan

Ruang Kelas

16

7X9

Ruang Kepala Sekolah

1

9X4

Ruang Guru

1

9X8

Ruang Tata Usaha

1

7X4

1

15 X 9

1

9X7

1

9X7

Ruang Perpustakaan

1

15 X 9

Lapangan

1

60 X 70

Ruang Bimbingan Konseling

1

3X7

Ruang PMR

1

4X3

Ruang laboratorium:
1. Laboratorium IPA
2. Laboratorium Komputer
3. Laboratorium Bahasa
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Ruang OSIS

1

4X3

Mushala

1

9X9

Ruang Pengumpulan Hasil Karya

1

7X9

Kantin

2

4X3

Rumah Penjaga

1

7X6

Gudang

2

4X3

Ruang UKS

1

4X4

Kamar Kecil Guru

3

2X3

Kamar Kecil Siswa

10

2X2

Sumber : Dokumen Sekolah

4.1.3 Guru dan Tenaga Kependidikan
Jumlah guru dan tenaga kependidik yang ada pada SMP N 3 Punggelan
secara keseluruhan ada 38 orang dengan rincian 31 guru, 5 petugas TU, dan 2
penjaga sekolah. Guru dan tenaga kependidikan SMP N 3 Punggelan dan tingkat
pendidikannya dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel 2. Keadaan Guru dan Karyawan
No.

Nama

NIP

NUPTK

Jabatan
KS

Data Ijasah Terakhir

1

Rita Kotijah, S.Pd

19680421 199412 2 004

2753746647300022

S1 IPA

2
3
4
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tumin, S.Ag
Fahrusin S.Pd
Nurul Istiqomah. S. Pd
Muji Sampun S.Pd.
Basuki S.Pd
Bambang setiawan S.Pd
Drs. Widi Purwanto
Iskomah, S.Pd
Slamet Riyadi, S.Pd
Fresti Arba’atun, S.Pd
Ami Retnowati, S.Pd
Suprapti, S.Pd
Sutji Rahayu W, SE.
Indriyati, S.Pd

19590612 198304 1 005
19600407 19843 1 009
19640719 198601 2 03
19650801 19873 2 007
19651021 19913 1 010
19661216 19923 1 006
1968302 199512 1 03
19690607 199702 2 004
19740910 19993 1 004
19761108 200212 2 005
1976320 20312 2 004
19710827 200604 2 010
1972023 200604 2 011
19790910 200501 2 011

2944737638200042 Guru PAI
S1 PAI 1999
4739738639200012 Guru Ekonomi S1 Ekonomi 2007
4051742643300013 Guru Inggris
S1 Inggris 1998
313374364330003
Guru bhs. Ind
S1 Bhs Indonesia
935374364620033 Guru Matematika S1 Matematika
354874464620003 Guru Matematika S1 Matematika
063474664720032
Guru Bhs. Ind
S1 bhs. Indonesia
213974765300083 Guru matematika S1 Matematika
4242752653200023 Guru Geografi S1 Geografi 1997
8440754656300013 Guru bhs Ingg
S1 bhs Ing2000
262575463200002
Guru bhs Jawa S1 bhs. Jawa 2000
2159749651300073 Guru Biologi
S1 Biologi 1995
0535750652300062 Guru Ekonomi S1 Ekonomi 1997
4242757654300023 Guru Fisika
S1 Fisika 203

TMT
01-3-94
01-04-83
01-3-84
01-01-86
01-3-87
01-3-91
01-3-92
01-12-95
01-02-97
01-3-99
01-12-3
01-12-3
01-04-06
01-04-06
01-01-05
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Sri Wahyuni I, S.Pd
19820913 200604 2 011
M. Farhan Syafa’at, S.Pd 19760909 200604 1 018
Wawan Megantoro, S.Pd 19680723 200701 009
Yuni Wirohati, S.Pd
19750626 200701 2 019
Sri Sumarsih, S.Pd
19690118 200701 2 019
Udi Basuki Rahayu, S.Pd1977083 200801 1 010
Yusiyanti, S.Pd
19730227 200801 2 023
Yuli Listyani, S.ST
19790701 20093 2 005
Badriyono, S.Ag
Agus Muryanto, S.Pd
Siti Muharom, S.Pd
Jarwo S.Sn
Anjar Setyawati, S.Pd Dewi Setyawati, S.Pd Purwono, S.Pd
Wahyu Adi P, S.Pd
Sarwanto
1958318 19863 1 009
Yayu Widaningsih
1985316 200501 2 001
Rois Yuliyanto
19810731 201001 1 001
Triana Ratnawati
Bogis
Untoro
Bejo Sutranto
-

8245760661300063
04337546562000202
5055746648200023
5958753655300022
1945074664830032
3135755658200013
0747757659300072
2439757658300082
7640745649200022
823374564820033
8240754656300073
7056754655200013
36437596300092
9748762664300052
3550733639200002
8648763664300062
3243752654300043
1841744647200052
4859745649200012
5533764666200023

Guru Seni Rupa
Guru BK
Guru Penjaskes
Guru PPKN
Guru PPKN
Guru Ekonomi
Guru BK
Guru TIK
Guru PAI
Guru PPKN
Guru BK
Guru Seni Kriya
Guru bhs. Ingg
Guru Bhs. Ind
Guru Sejarah
Guru Penjaskes
KTU
Tata Usaha
Tata Usaha
Tata Usaha
Penjaga
Penjaga
Penjaga

S1 Seni Rupa 2005 01-04-06
S1 BK 2001
01-04-06
S1 Penjas 2002
01-01-07
S1 PPKN 1999
01-01-07
S1 PPKN 1994
01-01-07
S1 Ekonomi 2001 01-01-08
S1 BK 2002
01-01-08
D4 PEND. ITS
01-3-09
S1 PAI 1995
S1 PPKN 1995
S1 BK 2005
S1 Seni Kriya 2005S1 Bhs. Ing 2005 S1. Bhs Ind 2005 S1 Sejarah 2005 S1 Penjaskes 2005 SMA IPS 1997
01-3-86
SMA IPA 203
01-01-05
SMP 1998
11-12-09
SMEA TU
SPMA Pertanian SLTP 2001
SMP 203
-

(Sumber : Dokumen 2012)

Secara garis besar, latar belakang tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan SMP N 3 Punggelan berpendidikan S1. Guru dan tenaga
kependidikan yang tingkat pendidikannya lulusan S1 berjumlah 30 dan satu orang
masih D4. Sebagian besar guru dan tenaga administrasi yang berada pada SMP N
3 Punggelan berasal dari Pulau Jawa. Hal itu dapat dilihat dari logat mereka
berbicara yaitu menggunakan bahasa jawa.

4.1.4 Keadaan Siswa SMP N 3 Punggelan
Tabel 3. Jumlah Siswa SMP N 3 Punggelan
Kelas
L
P
Jumlah
VII
VII A
14
13
27
16
12
28
VII B
12
15
27
15
13
28
VII C
14
14
28
10
18
28
VII D

Total

166
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VII E
VII F
VIII
B

VIII B A
VIII B
VIII B C

10
11
14
12
10

14
14
12
12
13

24
25
26
24
23

122

24
14
13
10
14

20
20
23
20

24
34
33
33
34

158

VIII B D
VIII B E
IX

IX A
IX B
IX C
IX D
IX E

Jumlah

446

Sumber: Data Statistik SMP N 3 Punggelan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti tahun 2013 pada bulan Januari,
memiliki jumlah siswa sebanyak 446. Jumlah siswa perempuan pada SMP N 3
Punggelan sebanyak 233 anak, sedangkan jumlah siswa laki-laki 213 anak.
Sebagaian besar siswa tersebut merupakan anak petani, sedangkan yang berasal
dari anak pegawai hanya beberapa saja. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas
VIII B, yang berjumlah 122 anak dengan rincian 65 siswa perempuan dan 57
siswa laki-laki. Namun, penelitian ini dikhususkan pada kelas VIII B yang
berjumlah 25 siswa, yang terdiri dari 14 siswa perempuan dan 11 siswa laki-laki.

4.1.5 Keadaan Siswa Kelas VIII B
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Siswa kelas VIII B SMP N 3 Punggelan berjumlah 25 anak dengan 11
siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. 25 siswa tersebut berasal dari daerah
yang berbeda-beda di kecamatan tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas, siswa kelas VIII B
memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dilihat pada saat siswa sedang
mengikuti kegiatan belajar, sebagian besar bersemangat dalam mengikuti
pelajaran, nilai yang diperoleh para siswa juga maksimal.
Siswa SMP N 3 Punggelan kelas VIII B memiliki keakraban yang tinggi,
hal ini kerena banyak kegiatan yang dapat menyatukan kebersamaan, di antaranya
pada kegiatan ekstrakulikuler. Selain dikenal dengan kebersamaannya, mereka
dikenal dengan kerajinannya dalam menyelesaikan tugas. Hubungan antara kelas
VIII B dengan seluruh guru terjalin dengan baik dan harmonis, tidak hanya
terjalin di sekolah tetapi juga di luar sekolah ketika bertemu guru.
Masalah kedisiplinan yang dihadapi siswa kelas VIII B, yang berupa
pelanggaran ringan misalnya, siswa terlambat masuk sekolah dikarenakan jarak ke
sekolah terlalu jauh, tidak membawa pelengkapan upacara, serta kerapian dalam
berseragam. Hal tersebut dapat diantisipasi oleh guru, baik guru BK ataupun
walikelas, dengan selalu memberikan motivasi yang mendorong para siswa dalam
setiap kesempatan untuk disiplin dan rajin menuntut ilmu dengan giat.

4.1.6 Pembelajaran Seni Rupa secara Umum
Pembelajaran seni rupa yang berlangsung di SMP N 3 Punggelan
dilaksanakan dengan mengacu pada KTSP. Bahan ajar yang disampaikan oleh
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guru seni budaya dengan berpedoman pada SK/KD. Selain itu, pemilihan
pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan
evaluasi pembelajaran juga disusun berdasarkan SK/KD.
Hasil wawancara dengan Kepala SMP N 3 Punggelan menunjukkan
bahwa pembelajaran seni budaya berlangsung cukup baik. Hasil pengamatan oleh
peneliti, diketahui bahwa mata pelajaran seni budaya dibagi menjadi dua submata
pelajaran yaitu seni rupa dan seni musik. Ada dua guru mata pelajaran seni
budaya yang masing-masing mengajar seni rupa dan seni musik. Guru yang
mengampu pelajaran seni rupa yaitu ibu Sri Wahyuni I, S.Pd. sedangkan yang
mengajar seni musik yaitu Ibu Yusianti, S.Pd. ibu Yusianti merupakan guru BK
yang merangkap mata pelajaran seni musik. Di SMP N3 Punggelan terdapat
muatan lokal seni kriya khusus untuk kelas ix.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru seni rupa mengatakan bahwa
pembelajaran seni rupa yang berlangsung di SMP N 3 Punggelan dilaksanakan
bergantian dengan pembelajaran seni musik. Pembelajaran seni budaya dalam satu
semester dibagi untuk submata palajaran seni rupa dan seni musik.
Dalam KTSP, pembelajaran seni budaya dilaksanakan dalam delapan
belas kali pertemuan untuk tiap semester. Jadi seharusnya pelaksanaan
pembelajaran seni rupa adalah delapan belas kali pertemuan dan seni musik
delapan belas kali pertemuan. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan
pembelajaran seni budaya cukup sesuai dengan KTSP. Guru seni budaya
membagi satu semester untuk dua submata pelajaran sehingga mengurangi alokasi
waktu yang sesuai dengan KTSP. Cara mengatasinya yaitu setiap pembelajaran
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kreasi tidak memerlukan pertemuan yang mengkhususkan pertemuan yang
memberikan materi yang berupa teori. Teori di berikan sekaligus saat siswa diberi
materi

prosedur

berkarya.

Berikut

ini

dijelaskan

tentang

pelaksanaan

pembelajaran seni grafis cetak tinggi menggunakan teknik kolagraf limbah alam
yang terdiri dari kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran
dan evaluasi pembelajaran.

4.2

Pembelajaran Seni Grafis Cetak Tinggi Menggunakan Teknik
Kolagraf Limbah Alam
Alokasi waktu yang diberikan untuk setiap pertemuan adalah 2x40 menit.

Salah satu materi pembelajaran seni rupa yang berkaitan dengan kompetensi
kreasi adalah seni grafis. Pembelajaran seni grafis di SMP N 3 Punggelan ini
memanfaatkan limbah alam sebagai bahan utama. Pembelajaran ini melalui tiga
tahapan yaitu kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan evaluasi.
Kegiatan tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

4.2.1 Perencanaan Pembelajaran
Kegiatan perencanaan dilakukan sebelum melakukan proses kegiatan
pembelajaran. Perencanaan dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar yang
meliputi prota (program tahunan), promes (program semesteran), silabus dan RPP.
RPP yang dibuat oleh guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran berisi
standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, indikator, tujuan
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pembelajaran, materi yang akan disampaikan, sumber dan media yang digunakan,
metode yang akan digunakan serta penilaian hasil belajar.
Indikator pembelajaran yang dirumuskan yaitu menjelaskan seni grafis,
menyebutkan alat dan bahan seni grafis teknik kolagraf limbah alam, menjelaskan
teknik pembuatan grafis teknik kolagraf, menerapkan langkah-langkah pembuatan
teknik kolagraf, mengkomposisikan gambar pada klise sebelum dicetak, membuat
karya seni grafis dengan teknik kolagraf. Kemudian tujuan pembelajaran yang
ingin dicapai yaitu siswa mampu membuat karya seni grafis dengan teknik
kolagraf dengan menggunakan limbah alam.
Media berkarya yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah alam
dan cat. Bahan limbah alam yang dapat digunakan seperti daun, ranting pohon,
atau pelepah pisang. Cat yang digunakan adalah cat tembok warna hijau.
Pemilihan cat berwarna hijau dikarenakan warna hijau merupakan warna yang
dekat dengan alam. Selain itu alat yang digunakan berupa lem, lidi, gunting atau
pisau dan rol.
Metode yang digunakan yaitu pendekatan CTL, demonstrasi dan
pemberian tugas. Metode CTL bertujuan mengajak siswa pada aktivitas yang
mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari.

Metode

demonstrasi digunakan untuk menjelaskan mengenai prosedur berkarya, yaitu
demonstrasi berkarya seni grafis teknik kolagraf menggunakan limbah alam.
Sedangkan metode pemberian tugas digunakan untuk mengetahui kemampuan
siswa dalam berkarya seni grafis dengan teknik kolagraf menggunakan limbah
alam.
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Penilaian yang dilakukan yaitu tes berkarya seni grafis teknik kolagraf
menggunakan limbah alam dengan tema “lingkungan sekitar”. Penilaian hasil
karya berdasarkan beberapa aspek yaitu penggunaan bahan dan alat, ide atau
gagasan, kreativitas, dan teknik.

Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran seni rupa di SMP N 3 Punggelan meliputi tiga
tahapan yaitu, kegiatan awal (pembukaan), kegiatan inti, serta kegiatan akhir
(penutup). Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) yang dibuat sebelum melaksanakan kegiatan belajar
mengajar.
Pada pembelajaran seni rupa, biasanya guru menggunakan metode
demonstrasi serta metode penugasan. Dalam penyampaian materi, guru
mempunyai strategi yang digunakan untuk menghadapi para siswanya. Guru
memberikan motivasi atau penghargaan terhadap siswa disesuaikan dengan
karakter masing-masing siswa. Penghargaan terhadap siswa yang berkarakter
“khusus” diberi motivasi dengan cara memberikan hadiah atas kerja keras untuk
meraih prestasi. Sedangkan dalam media yang digunakan dalam pembelajaran
seni rupa disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan kepada siswanya.
Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa guru seni budaya (seni rupa)
sebelum melaksanakan kegiatan pembelajarannya, guru mempersiapkan perangkat
pembelajarannya terlebih dahulu. Pelaksanaan pembelajaran seni rupa di SMP N
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3 Punggelan, guru menggunakan metode demonstrasi. Dalam kegiatan mengajar,
pada umumnya pembelajaran seni rupa dilaksanakan di dalam kelas.
Pada pertemuan pertama yang dilakukan guru saat kegiatan awal
pembelajaran adalah mengucapkan salam, mempresensi kehadiran siswa, dan
menyampaikan tujuan dari pembelajaran seni grafis.
Kegiatan selanjutnya, guru menyampaikan materi pembelajaran seni
grafis yang berupa teknik dasar seni grafis. Salah satu jenis teknik grafis adalah
teknik kolagraf pada cetak tinggi. Namun guru tidak menunjukkan contoh karya
seni grafis teknik kolagraf dengan menggunkan limbah alam. Setelah itu guru
memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Langkah selanjutnya adalah
guru menjelaskan tentang bahan dan alat yang akan diguanakan untuk pembuatan
hasil karya seni grafis teknik kolgraf menggunakan limbah alam. Dalam proses
pembelajaran, guru juga menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan seni
grafis teknik kolagraf dengan menggunakan limbah alam, yaitu sebagai berikut.
Tahapan pertama, siswa menyiapkan bahan dan alat yang akan
digunakan untuk praktik seni grafis dengan teknik kolagraf yang memanfaatkan
limbah alam. Selanjutnya, siswa mulai membuat sket pada kertas atau langsung
pada triplek sesuai dengan ide yang ada pada pikiran siswa masing-masing
dengan menggunakan tema lingkungan sekitar rumah. Berikut gambar siswa
sedang melakukan kegiatan membuat sket gambar pada tripleks yang berukuran
20x25cm.
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Gambar 6. Kegiatan Siswa Membuat Sket
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Gambar 7. Kegiatan Siswa Membuat Sket
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Gambar di atas merupakan kegiatan siswa pada saat melakukan kegiatan
membuat gambar sket. Siswa membuat gambar sket dengan menggunakan media
triplek. Sket yang dibuat siswa cukup beragam sesuai dengan kreativitas siswa.
Namun saat memberikan materi guru tidak memberikan arahan tentang
bagaiman cara mengkoposisikan gambar pada klise sebelum dicetak sehingga
siswa tidak memperhatikan komposisi gambar yang dibuat pada bidang klise.
Gambar di bawah menunjukkan bahwa selama proses pembelajaran
berlangsung siswa nampak aktif dalam mengikuti pembelajaran seni grafis.
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Gambar 8 Guru Memberikan Meteri
(sumber : Dokumentasi peneliti

Pada saat sedang berlangsungnya pembelajaran seni grafis yang
dilakukan di dalam kelas, siswa antusias dan bersemangat dalam mengikuti
pembelajaran seni grafis teknik kolagraf dengan mengunakan limbah alam. Hal
tersebut dilihat dari kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran dan dilihat dari
bahan-bahan yang disiapkan siswa untuk praktik pembuatan hasil karya seni
grafis dengan teknik kolagraf yang memanfaatkan limbah alam. Gambar bahan
dan alat yang dibawa siswa adalah sebagai berikut.

Gambar 9 Bahan dan Alat Pembelajaran Siswa
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Gambar 9 menunjukkan bahan yang akan digunakan untuk praktik siswa.
Alat yang dibawa siswa adalah gunting, pisau, lidi dan lem. Sedangkan bahan
yang dibawa adalah pelepah pisang, daun-daunan, dan ranting pohon.
Selama proses pembelajaran berlangsung, guru selalu memberikan
kesempatan kepada murid untuk bertanya jika ada hal yang belum jelas. Hal ini
dilakukan oleh guru untuk memastikan siswa benar-benar memahami apa yang
disampaikan guru.
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Kegiatan akhir pembelajaran guru memberikan tugas pada siswa untuk
membawa bahan dan alat untuk pertemuan yang selanjutnya. Guru melakukan
refleksi kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Guru dan siswa bertanya
jawab untuk menyimpulkan hasil pembelajaran seni grafis teknik kolagraf dengan
menggunakan limbah alam.
Kemudian pada pertemuan kedua guru melakukan kegiatan pendahuluan
dengan mengucapkan salam, membimbing siswa berdoa bersama, mengecek
kehadiran siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti guru
bertanya jawab dengan siswa mengenai materi pembelajaran sebelumnya,
kemudian guru mengecek bahan dan alat yang akan digunakan lalu guru
mengecek sket yang sudah dibuat oleh siswa. Setelah itu siswa mulai membuat
karya seni grafis menggunakan teknik kolagraf.
Siswa mulai memotong bahan yang akan ditempel sesuai dengan ukuran
pada sket dengan menggunakan alat berupa pisau atau gunting. Langkah yang
dilakukan siswa selanjutnya adalah menyesuaikan bahan yang akan ditempel
dengan ukuran gambar yang ada pada sket. Kemudian, siswa mulai merekatkan
dengan menggunakan bantuan lidi. Berikut gambar siswa sedang melakukan
kegiatan pemotongan dan menempel pada klise yang sudah dibuat sebagai
berikut.
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Gambar 10. Proses Pemotongan Bahan
(Sumber : Dokumentasi Peneliti)

Gambar 10 merupakan gambar kegiatan siswa pada saat pemotongan
bahan. Setelah dipotong, bahan tersebut ditempel pada triplek dengan
menggunakan lem. Langkah selanjutnya setelah bahan dilem dan kering,
kemudian klise yang sudah ditempeli dengan limbah alam diberi warna dengan
menggunakan cat. Pewarnaan tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan
rol atau kuas sehingga bagian yang tertutupi oleh limbah alam terkena cat. Klise
yang baru diberi cat langsung dicetak pada kertas agar terlihat lebih rapi, karena
cat yang menempel pada klise masih dalam keadaan basah. Gambar kegiatan
pewarnaan yang dilakukan siswa adalah sebagai berikut.

Gambar 11. Siswa Memberi Warna
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)
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Gambar 11 adalah gambar siswa sedang melakukan kegiatan pewarnaan.
Proses pewarnaan tersebut menggunakan rol atau kuas. Berdasarkan gambar di
atas, dapat dilihat bahwa siswa mengerjakan kegiatan pewarnaan dengan serius.
Setelah kegiatan pewarnaan, siswa melakukan pencetakan gambar pada kertas.
Kegiatan penempelan tersebut adalah sebagai berikut.

Gambar 12. Kegiatan Pencetakan Gambar
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Gambar 12 adalah kegiatan siswa dalam melakukan pencetakan gambar
pada kertas. Dalam kegiatan tersebut, siswa mencetakkan gambar yang sudah di
beri warna pada kertas. Proses pencetakan tersebut dilakukan dengan perlahan dan
sedikit tekanan pada gambar. Kemudian guru mengecek hasil karya siswa yang
sudah jadi. Selanjutnya, seluruh hasil karya siswa dikumpulkan ke meja yang
paling depan untuk dikumpulkan. Semua karya yang telah dikumpulkan
selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh guru setelah proses pembelajaran
selesai. Lalu guru bertanya jawab tentang simpulan pembelajaran seni grafis
teknik kolagraf menggunakan limbah alam. Pada penutup guru memberikan
motivasi kepada siswa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat
diketahui bahwa hasil karya siswa cukup bervariasi.
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Pembelajaran seni grafis teknik kolagraf yang menggunakan limbah alam
di SMP N 3 Punggelan diikuti siswa dengan cukup antusias. Hal ini dapat dilihat
dari keseriusan siswa saat mengikuti pembelajaran seni grafis teknik kolagraf dan
kesiapan siswa dalam mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan buat praktik
(kreasi). Siswa SMP N 3 Punggelan kelas VIII B sudah menanggapi
pembelajaran karya seni grafis dengan teknik kolagraf dengan memanfaatkan
limbah alam dengan baik. Tingkat kesulitan siswa yang dialami yaitu proses
penempelan yang memerlukan kecermatan dalam memotong bahan sesuai dengan
sket yang telah dibuat di atas triplek serta saat proses perekatan yang memerlukan
kesabaran. Secara garis besar, siswa SMP N 3 Punggelan kelas VIII B cukup
rajin dalam pembuatan hasil karyanya. Hasil karya siswa kelas VIII B ini
beraneka ragam dan bentuk dalam pembuatan temanya misal: bunga,
pemandangan, dan hewan.
4.2.2 Evaluasi
Kegiatan evalusi dilakukan setiap selesai melaksanakan pembelajaran.
Cara guru mengevaluasi bisa dilihat dari nilai yang ada pada penugasan. Guru
mengevalusi siswa dari proses pembuatan karyanya dan dari hasil karya siswa.
Siswa yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), dalam
dilakukan remidal pada waktu pulang sekolah. Kriteria ketuntasan minimal
(KKM) di SMP N 3 Punggelan untuk pembelajaran seni rupa yaitu 75.
Siswa kelas VIII B senang dalam mengikuti pembelajaran seni grafis
dengan memanfaatkan limbah alam. Hal tersebut sesuai dengan penuturan salah
satu siswa yang berkata “saya senang karena saya bisa mendapatkan
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pengalaman”. Siswa kelas VIII B lebih senang dengan pembelajaran seni grafis
teknik kolagraf yang memanfaatkan limbah alam dikarenakan bahan yang
digunakan untuk praktik mudah dicari. Beberapa contoh bahan yang mudah dicari
tersebut adalah daun, pelepah pisang, dan ranting dedaunan. Kemudian, siswa
juga cukup menanggapi dengan baik kegiatan pemberian warna, sehingga siswa
lebih semangat dalam menyelesaikan hasil karyanya. Gambar yang dihasilkan
siswa SMP N 3 Punggelan kelas VIII B hasilnya cukup bervariasi sesuai dengan
kreativitas yang dimiliki oleh setiap siswa. Kegiatan evaluasi pembelajaran
dilakukan untuk mengetahui hasil proses pembelajaran seni grafis dengan teknik
kolagraf yang memanfaatkan limbah alam di SMP N 3 Punggelan.

4.3

Hasil Kreativitas Siswa dalam Proses Pembelajaran Seni
Grafis Cetak Tinggi Menggunakan Limbah Alam
Bahan untuk Pembelajaran seni grafis dengan teknik kolagraf

memanfaatkan limbah alam yang mudah dicari di sekitar lingkungan sekolah
maupun lingkungan tempat tinggal para siswa siswa SMP N 3 Punggelan kelas
VIII B. Kreativitas siswa dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam memilih
bahan yang akan digunakan untuk praktik membuat karya seni grafis teknik
kolagraf, ide masing-masing siswa, serta hasil karya siswa.
Pembelajaran seni grafis teknik kolagraf dengan memanfaatkan limbah
alam yang telah di laksanakan di SMP N 3 Punggelan khususnya kelas VIII B
yang berjumlah 25 siswa menghasilkan gambar yang cukup beraneka ragam.
Hasil karya yang dihasilkan oleh siswa, dilihat oleh guru untuk diberi penilaian.
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Kreativitas siswa dinilai berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4. Kriteria Penilaian dari Guru
Aspek yang dinilai
Penggunaan bahan dan alat
Ide
Kreativitas
Teknik

Skor (1-25)

(Sumber: Dokumen penilaian oleh guru)

Berdasarkan tabel kriteria penilaian, dapat diketahui bahwa nilai yang
diperoleh siswa berdasarkan penggunaan bahan dan alat, gagasan, kreativitas,
teknik. Dari keempat aspek tersebut akan diperoleh skor 25 untuk masing-masing
aspek sehingga nilai maksimal yaitu 100. Melalui ke empat aspek tersebut akan
diperoleh nilai akhir hasil karya siswa yang terbagi ke beberapa kategori nilai,
yaitu kategori nilai sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Rentang
nilai kategori tersebut adalah sebagai berikut.
Tabel 5. Rentang Nilai
No
1
2
3
4
5

Rentang Nilai
91 – 100
81 – 90
71 – 80
61 – 70
0 – 60

Kategori
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat kurang

(Sumber: Dokumen penilaian oleh guru)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa siswa yang memperoleh nilai
91 sampai 100 termasuk dalam kategoti sangat baik. Siswa dengan nilai 81
sampai 90 termasuk dalam kategori baik. Siswa dengan nilai 71 sampai 80
termasuk dalam kategori cukup, nilai 61 sampai 70 termasuk kategori kurang,
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serta 0 sampai 60 termasuk kategori sangat kurang. Nilai yang diperoleh siswa
kelas VIII B SMP N 3 Punggelan adalah sebagai berikut.
Tabel 6. Hasil Evaluasi Siswa Kelas VIII B oleh Guru
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nama
Abdul Jalil
Agung
Agus Sumahyo
Aisah
Amin Muslihin
Anis Afriyani
Badriyah
Dafit Wahyu S.
Dian Nurcahyo
Erik Januar S.
Feriyanto
Fiki Agung S.
Hariyanti
Imamah
Istiqomah
Joko Priyanto
Kholiyati
Mei Ratih P.
Mita Septiana
Nujma Hayyuna
Nur Asih Tri W.
Romadini F.
Sri Nur Faizah
Tri Lestari
Yayan Irawan

1
19
18
20
21
19
22
21
18
19
22
20
19
20
20
18
19
19
21
19
18
19
20
19
21
18

Jumlah
Rata-rata Kelas

Aspek
2
3
20
22
22
20
18
22
22
24
20
18
20
21
19
21
19
17
19
17
21
23
18
19
20
18
22
21
19
21
19
20
18
19
19
21
23
22
20
18
22
21
22
22
18
20
22
21
23
21
19
17

4
21
21
17
19
21
18
19
16
20
22
20
18
19
18
18
17
23
22
19
20
18
18
20
22
16

Nilai

Kategori

82
81
77
86
78
81
80
70
75
88
77
75
82
78
75
73
82
88
76
81
81
76
82
87
70
1981
79,24

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

(Sumber: Dokumen penilaian oleh guru)

Bardasarkan tabel di atas rata-rata kelas adalah 79,24 termasuk kategori
cukup. Siswa yang mendapat nilai dengan kategori baik berjumlah 12, siswa
dengan nilai kategori cukup berjumlah 11, serta siswa yang memperoleh nilai
dengan kategori kurang yaitu berjumlah 2.
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Tabel 7. Aspek-aspek Penilaian Karya oleh Peneliti
Aspek yang dinilai
Penggunaan bahan dan alat
Ide
Kreativitas
Teknik

Skor (1-25)

(Sumber: Dokumen penilaian oleh peneliti)

Selain guru yang memberikan nilai, peneliti juga memberikan nilai untuk
mengetahui bagaimana hasil kreativitas siswa. Jenis evaluasi yang digunakan oleh
peneiliti adalah evaluasi penilaian produk. Penilaian produk (Syafii 2010:32)
adalah “penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk”.
Berdasarkan aspek-aspek penilaian karya oleh peneliti akan diperoleh total skor
yaitu 100. Hasil karya siswa dibagi berdasarkan katergori sangat baik, kategori
baik, kategori cukup, kategori kurang dan sangat kurang. Rentang nilai
berdasarkan kategori tersebut adalah sebagai berikut.
Tabel 8. Rentang Nilai
Rentang Nilai
Kategori
91 – 100
Sangat baik
81 – 90
Baik
71 – 80
Cukup
61 – 70
Kurang
0 – 60
Sangat kurang
(Sumber: Dokumen penilaian oleh guru)

No
1
2
3
4
5
6

Tabel 9. Hasil Evaluasi Siswa kelas VIII B oleh Peneliti
Aspek
Total
Nama
Skor
1
2
3
4
Abdul Jalil
18
16
20
21
75
Agung
16
18
19
20
73
Agus Sumahyo
17
19
18
19
73
Aisah
19
20
20
25
84
Amin Muslihin
15
18
16
18
66
Anis Afriyani
23
18
22
18
81

Kategori
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Kurang
Baik
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Badriyah
Dafit Wahyu S.
Dian Nurcahyo
Erik Januar S.
Feriyanto
Fiki Agung S.
Hariyanti
Imamah
Istiqomah
Joko Priyanto
Kholiyati
Mei Ratih P.
Mita Septiana
Nujma Hayyuna
Nur Asih Tri W.
Romadini F.
Sri Nur Faizah
Tri Lestari
Yayan Irawan

20
19
21
23
17
20
21
23
21
19
23
22
20
19
20
20
19
22
17
Jumlah
Rata-rata Kelas

19
17
17
24
17
19
22
20
18
20
22
21
22
23
21
18
22
23
19

20
18
21
22
22
18
20
19
20
21
21
21
22
22
19
19
23
23
18

19
16
16
24
19
19
24
18
16
18
24
24
19
21
23
19
21
22
16

78
70
75
93
75
76
87
80
75
78
90
88
83
85
82
76
85
90
70
1988
79,52

Baik
Kurang
Cukup
Sangat Baik
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Cukup
Baik
Baik
Kurang
Cukup

Nilai rata-rata kelas yaitu 79,52 termasuk kategori cukup. Hal ini
menunjukkan siswa yang memperoleh nilai dalam kategori sangat baik yaitu 1
siswa, siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori baik berjumlah 11, siswa
yang memperoleh nilai dalam kategori cukup yaitu berjumlah 10, sedangkan
siswa yang memiliki nilai kurang berjumlah 3.

Tabel 10. Hasil Evaluasi Siswa kelas VIII B oleh Guru dan Peneliti
No
1
2
3
4

Nama
Abdul Jalil
Agung
Agus Sumahyo
Aisah

Nilai
Guru
82
81
77
86

Nilai
Peneliti
75
73
73
84

Nilai ratarata
79
77
75
85

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

Amin Muslihin
Anis Afriyani
Badriyah
Dafit Wahyu S.
Dian Nurcahyo
Erik Januar S.
Feriyanto
Fiki Agung S.
Hariyanti
Imamah
Istiqomah
Joko Priyanto
Kholiyati
Mei Ratih P.
Mita Septiana
Nujma Hayyuna
Nur Asih Tri W.
Romadini F.
Sri Nur Faizah
Tri Lestari
Yayan Irawan
Jumlah
Rata-rata

78
81
80
70
75
88
77
75
82
78
75
73
82
88
76
81
81
76
82
87
70

66
81
78
70
75
93
75
76
87
80
75
78
90
88
83
85
82
76
85
90
70

72
81
79
70
75
91
76
76
85
79
75
75
86
88
80
83
82
76
84
89
70
1988
79,52

Cukup
Baik
Cukup
Kurang
Cukup
Sangat Baik
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Cukup
Baik
Baik
Cukup
Baik
Baik
Kurang
Cukup

Aspek-aspek penilaian karya yang digunakan oleh guru dan peneliti yaitu
ide, kreativitas, teknik dan karakteristik. Hasil evaluasi oleh guru menunjukan
nilai rata-rata kelas siswa adalah 79,24 dan hasil evaluasi oleh peneliti
menunjukan nilai rata-rata kelas siswa adalah 79,52. Kedua hasil evaluasi tersebut
termasuk dalam kategori cukup, tetapi bila dilihat berdasarkan rincian nilai yang
diperoleh oleh siswa diketahui bahwa hasil evaluasi oleh peneliti menunjukkan
adanya dua siswa yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik. Sementara
hasil evaluasi oleh guru tidak menunjukkan adanya siswa yang memperoleh nilai
dengan kategori sangat baik. Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka dapat
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disimpulkan hasil evaluasi guru dan peneliti menunjukkan perolehan nilai yang
sama yaitu termasuk ke dalam kategori cukup.
Analisis hasil karya siswa kelas VIII B dalam membuat karya seni grafis
teknik kolagraf menggunakan limbah alam menggunkan tema lingkungan sekitar
rumah dengan sampel masing-masing 1 siswa dari kategori nilai sangat baik,
cukup dan rendah.
Contoh hasil karya siswa dengan kategori sangat baik:

Gambar 13. Klise Kategori sangat Baik
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Gambar 14. Hasil Karya Kategori Sangat Baik
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Nama : Erik Januar S
Judul : Burung Merpati
Bahan : Limbah alam dan kertas gambar
Ukuran: 25 X 20 cm
Bulan : Januari
Tahun : 2013

Deskripsi Karya
Pada hasil karya Erik Januar terlihat gambar seekor burung yang sedang
bertengger pada ranting pohon. Erik sudah menggunakan bahan dan alat dengan
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baik. Bahan yang digunakn yaitu pelepah pisng dan ranting pohon. Pohon tersebut
memiliki beberapa ranting dan sebuah daun. Sayap burung tersebut tidak
dikepakkan, kepala burung tersebut menghadap ke batang pohon besar, dan kaki
burung tersebut mencengkram erat pada ranting pohon tempat bertengger.

Analisis Karya
Karya dengan objek burung yang dibuat oleh Erik terbentuk dari
perpaduan garis tidak beraturan dan raut yang tidak beraturan pula. Warna yang
digunakan pada karya tersebut adalah warna hijau. Karya tersebut berjudul burung
merpati yang memiliki keaslian gagasan yang tinggi karena ide berasal dari diri
sendiri. Karya ini menggunakan teknik cap dengan klise bentuk pohon di tempel
terlebih dahulu kemudian klise burung. Karya Erik termasuk dalam kategori
sangat baik, dengan pertimbangan kreativitas dalam karya tersebut termasuk
sangat baik dilihat dari bentuk objek burung yang sederhana namun memiliki
komposisi bentuk yang menarik. Objek burung yang berada di tengah bidang
gambar terlihat lebih menonjol sehingga mendominasi di antara objek yang lain
sehingga objek burung menjadi pusat perhatian. Karya yang dibuat Erik sudah
tepat, karena yang ditonjolkan dalam karya ini tidak lain adalah objek burung,
sementara objek pohon hanya sebagai objek pendukung. Keserasian ketebalan
warna yang digunakan Erik sudah sesuai, Erik mampu menentukan subjek yang
harus dibuat dengan warna tebal dan subjek yang dibuat dengan warna tipis.
Keseimbangan karya Erik sudah sesuai karena Erik mampu menempatkan karya
pada posisi tengah bidang sehingga karya tersebut enak di lihat. Kesebandingan
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antara subjek burung dengan subjek pohon sudah sesuai. Erik menggambar
burung dengan ukuran yang tepat jika dibandingkan dengan ukuran pohonnya.
Berdasarkan gambar tersebut dapat ditafsirkan bahwa Erik menggambar burung
yang sedang beristirahat di pohon.
Contoh kategori baik

Gambar 15. Klise kategori Baik
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Gambar 16. Hasil Karya Kategori Baik
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Nama : Mei Ratih
Judul : Bunga Ditaman
Bahan : Limbah alam dan kertas gambar
Ukuran: 25 X 20 cm
Bulan : Januari
Tahun : 2013

Deskripsi Karya
Karya yang dibuat oleh Mei Ratih terlihat ada beberapa bunga yang
bermekaran. Penggunaan bahan yang dan alat sudah cukup baik. Bahan yang
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digunakan yaitu daun kering dan pelepah pisang. Sebagian bunga tersusun dari
satu tangkai dengan dua buah bunga dan tiga bunga lainnya berdiri sendiri dengan
satu tangkai. Terlihat pada setiap tangkai yang dibuat oleh Mei dihiasi dengan
beberapa dedaunan yang panjang. Objek bunga yang disuguhkan terkesan dinamis
dengan tangkai yang meliuk-liuk seakan terhempas oleh hembusan angin. Pada
hasil karya Mei Ratih terlihat gambar beberapa bunga yang bermekaran. Bunga
tersebut terdiri dari dua jenis, yang pertama ada dua bunga. Sedangkan jenis yang
kedua ada tiga bunga. Bunga jenis yang pertama terletak pada tangkai dan jatuh
ke tanah bunga yang terletak pada tangkai terdiri dari enam kelopak. Bunga yang
jatuh ke tanah terdiri dari lima kelopak. Jenis yang kedua, dua bunga berada pada
tangkainya, satu bunga hanya terlihat separuh.
Analisis Karya
Karya tersebut berjudul “Bunga di Taman” yang dibuat oleh Mei Ratih.
Terdiri dari beberapa bunga yang bermekaran. Sebagian bunga tersusun dari satu
tangkai dengan dua buah bunga dan tiga bunga lainnya berdiri sendiri dengan satu
tangkai. Karya tersebut memiliki keaslian gagasan yang tinggi karena ide berasal
dari diri sendiri. Karya ini menggunakan teknik cap dengan klise kelopak bunga
di tempel terlebih dahulu kemudian batang bunga. Kreativitas dalam karya
tersebut termasuk baik dilihat dari bentuk objek yang dinamis.
Karya dengan objek bunga yang dibuat oleh Mei terbentuk dari
perpaduan raut yang tidak beraturan, akan tetapi raut yang digunakan terlihat
dinamis sehingga memberi irama pada objek utama . Warna yang digunakan pada
karya di atas adalah warana hijau. Unsur garis yang terdapat dalam karya berupa
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garis lengkung yang mengesankan keluwesan. Karya di atas termasuk dalam
kategori baik, dengan pertimbangan objek bunga yang berada di tengah bidang
sehingga objek bunga menjadi pusat perhatian.
Keserasian ketebalan warna yang digunakan Mei sudah sesuai, Mei
mampu menentukan subjek yang harus dibuat dengan warna tebal dan subjek
yang dibuat dengan warna tipis. Keseimbangan gambar Mei sudah cukup baik,
dengan memanfaatkan keseimbangan asimetri sehingga raut dalam karya tersebut
terlihat tidak sama namun mengesankan kedinamisan. Proporsi gambar sudah
baik, karena Mei mampu menempatkan gambar pada posisi tengah bidang gambar
sehingga gambar yang tercipta terlihat indah dipandang. Kesebandingan antar
objek bunga sudah baik, Mei menggambar bunga dengan ukuran yang tepat jika
dibandingkan dengan tangkai dan daunnya. Berdasarkan gambar tersebut dapat
ditafsirkan bahwa Mei menggambar bunga yang sedang mekar ditaman.

Contoh hasil karya siswa dengan kategori nilai cukup
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Gambar 17. Klise Kategori cukup
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Gambar 18. Hasil Karya Kategori Nilai Cukup
(Sumber: Dokumentasi Penelitian)

Nama : Imamah
Judul : Kupu-Kupu dan Bunga
Bahan : Limbah alam dan kertas gambar
Ukuran: 25 X 20 cm
Bulan : Januari
Tahun : 2013

Deskripsi Karya
Pada hasil karya Imamah terlihat gambar bunga yang tertanam dan kupukupu yang sedang terbang. Penggunaan bahan dan alat sudah cukup baik. Bahan
yang digunakan pelepah pisang dan serbuk kayu. Di bawah gambar kupu-kupu
terdapat gambar bunga dan rumput. Kupu-kupu tersebut terbang di sebelah kanan
atas bunga. Sedangkan rumput terletak di sebelah kanan bunga. Kupu-kupu
tersebut sedang mengepakkan sayapnya. Gambar bunga terlihat condong ke arah
kiri. Bunga tersebut memiliki 6 buah kelopak dan satu daun.
Analisis Karya
Karya dengan objek kupu bunga yang dibuat oleh Imamah yang berjudul
“Kupu-Kupu dan Bunga”. Karya tersebut memiliki keaslian gagasan yang cukup
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karena ide berasal dari diri sendiri namun sudah pernah ada sebelumnya. Karya ini
menggunakan teknik cap dengan klise kupu-kupu di tempel terlebih dahulu
kemudian bunga. Karya tersebut terbentuk dari perpaduan raut yang tidak
beraturan. Warna yang digunakan pada karya di atas adalah warna hijau. Karya
tersebut termasuk dalam kategori sedang, dengan pertimbangan penguasaan
teknik cukup.
Objek kupu-kupu yang berada di atas bunga pada bidang gambar
terkesan dinamis dan seimbang akan tetapi penempatan objek masih terlalu
sederhana sehingga karya ini masuk kedalam kategori cukup.
Keserasian yang ada pada gambar Imamah kurang serasi karena antara
gambar bunga, kupu-kupu, dan rumput tidak seimbang. Gambar kupu-kupu
terlihat besar dan bunga terlihat kecil jika diamati gambar tersebut kurang
proporsional. Kesebandingan gambar Imamah kurang seimbang karena gambar
tersebut telalu menjorok ke arah kanan. Tata letaknya pun kurang bagus, karena
ketiga gambar tersebut terlihat saling tidak berhubungan. Berdasarkan gambar
tersebut, dapat ditafsirkan bahwa karya Imamah menceritakan tentang seekor
kupu-kupu yang baru saja terbang dari sekuntum bunga karena tertiup angin.

Contoh hasil karya siswa dengan kategori nilai kurang:
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Gambar 19. Klise Kategori Kurang
(Sumber: Dokumentasi Penelitian)

Gambar 20. Hasil Karya Kategori Kurang
(Sumber: Dokumentasi Penelitian)

Nama : Yayan Irawan
Judul : Pegunungan
Bahan : Limbah alam dan kertas gambar
Ukuran: 25 X 20 cm
Bulan : Januari
Tahun : 2013

Deskripsi Karya
Penggunaan bahan dan alat sudah cukup baik. Bahan yang digunakan
yaitu daun pisang yang kering dan serbuk kayu. Pada hasil karya Yayan terlihat
gambar dua gunung dan di samping gunung terdapat dua pohon di sebelah kanan
dan kiri gunung tersebut, di bawah gunung tersebut tumbuh rumput-rumput. Salah
satu gunung berukuran lebih besar dan lebih tinggi dari gunung satunya yang
berukuran lebih kecil. Pohon-pohon di samping kedua gunung tersebut hanya
memiliki batang besar tanpa ranting dengan daun yang mengumpul berbentuk
bulat.
Analisis Karya
Karya dengan objek pegunungan yang dibuat oleh Yayan Irawan
berjudul “Pegunungan”. Karya tersebut memiliki keaslian gagasan yang kurang
karena mencontoh teman. Karya ini menggunakan teknik cap dengan klise
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gunung di tempel terlebih dahulu kemudian pohon. Kreativitas dalam karya
tersebut termasuk kurang dilihat dari bentuk objek yang biasa dan kurang
menarik. Karya tersebut terbentuk dari perpaduan raut yang tidak beraturan.
Warna yang digunakan pada karya di atas adalah warna hijau. Karya di atas
termasuk dalam kategori cukup, dengan pertimbangan objek pegunungan yang
berada di tengah pada bidang gambar terkesan seimbang akan tetapi penempatan
objek masih terlalu sederhana dan terlalu statis sehingga karya ini masuk ke dalam
kategori kurang.
Keserasian karya Yayan terlihat kurang serasi. Keseimbangan karya
Yayan sudah sesuai karena letak gambarnya berada di tengah-tengah bidang.
Kesebandingan pada karya Yayan kurang tepat. Gambar pohon terlihat terbang
atau melayang di atas gunung karena batang bagian bawah tidak menempel tanah.
Karya Yayan dapat diartikan sebagai gambar keindahan alam pegunungan.
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BAB 5
PENUTUP

5.1

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat

dikemukakan simpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran seni grafis cetak tinggi
menggunakan teknik kolagraf limbah alam pada siswa kelas VIII B SMP N 3
Punggelan berjalan sesuai dengan rancangan oleh guru. Dalam pembelajaran seni
grafis yang telah dilaksanakan oleh guru termasuk dalam kategori cukup.
Pada kegiatan perencanaan, guru menyusun perangkat pembelajaran
yang meliputi prota, promes, silabus dan RPP. Kegiatan pelaksanaan
pembelajaran seni grafis cetak tinggi menggunakan teknik kolagraf limbah alam
berlangsung dalam dua kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, guru telah
menjelaskan tentang materi seni grafis cetak tinggi menggunakan teknik kolagraf
limbah alam. Di samping itu guru menggunakan metode demonstrasi untuk
menyampaikan materi berupa langkah-langkah berkarya. Pada akhir pembelajaran
pertemuan pertama, guru memberi tugas siswa untuk menyiapkan bahan dan alat
yang dibutuhkan untuk pertemuan kedua.
Pada pertemuan kedua, guru mengkondisikan siswa untuk melaksanakan
tugas yang diberikan yaitu membuat karya seni grafis cetak tinggi dengan
menggunakan teknik kolagraf limbah alam. Sesuai hasil pengamatan oleh peneliti,
guru sudah cukup baik dalam membimbing siswa selama proses pembuatan karya.
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Hasil pengamatan terhadap siswa juga diketahui bahwa siswa terlihat serius dalam
mengerjakan tugas yang diberikan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kreativitas siswa cukup
bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil karya siswa-siswa kelas VIII B.
Kreativitas siswa dapat dilihat dari gagasan yang dimiliki oleh siswa yang cukup
bervariasi dengan kategori sangat baik, baik, cukup dan kurang. Hasil penilaian
karya siswa oleh guru menunjukkan nilai rata-rata kelas adalah 79,24. Sedangkan
hasil penilaian karya siswa oleh peneliti menunjukan nilai rata-rata kelas adalah
79,72. Kedua hasil penilaian tersebut termasuk ke dalam kategori cukup.
Penilaian tersebut berdasarkan aspek-aspek penilaian karya yang telah disusun
oleh guru dan peneliti. Aspek-aspek yang disusun oleh peneliti meliputi aspek ide,
kreativitas, teknik, dan karakteristik.

5.2

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka saran yang dapat

diberikan oleh peneliti tentang pelaksanaan pembelajaran seni grafis cetak tinggi
menggunakan teknik kolagraf limbah alam di antaranya yaitu bagi guru,
sebaiknya menambah referensi atau sumber belajar agar dapat menyusun bahan
ajar yang lebih baik. Pemahaman yang cermat terhadap SK/ KD tersebut dapat
membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal.
Pelaksanaan pembelajaran telah berlangsung dengan cukup baik. Dalam
pembelajaran seni grafis kolagraf sebaiknya siswa memanfaatkan bahan limbah
yang lebih beragam. Selain itu,

bagi siswa sebaiknya mengembangkan

gagasannya seoptimal mungkin agar mendapatkan hasil yang maksimal.
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Lampiran 4
PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

JUDUL PENELITIAN

: KOLAGRAF LIMBAH ALAM:
KREATIVITAS ANAK

DALAM

PEMBELAJARAN SENI GRAFIS DI SMP
NEGERI 3 PUNGGELAN BANJARNEGARA

PENELITI

: ETI ERIKAWATI

PEMBUKA :
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data deskriptif
kualitatif yang lebih banyak menampilkan uraian kata-kata dari pada angka.
Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh gambaran
umum sekolah, kegiatan pembelajaran seni grafis, kretivitas siswa dalam
membuat karya seni grafis, dan hasil karya siswa dalam pembelajaran seni
grafis. Observasi merupakan teknik untuk mendapatkan data dengan cara
pengamatan langsung. Dalam pengamatan, peneliti menggunakan alat bantu
kamera untuk memperoleh data, foto-foto kegiatan belajar mengajar seni
grafis, sarana prasarana, dan data lain yang diperlukan dalam penelitian ini.
Wawancara dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak, yaitu kepala
sekolah, guru pengampu mata pelajaran seni rupa, dan siswa kelas VIII B
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SMP N 3 Punggelan. Data yang dilakukan peneliti melalui dokumentasi
meliputi hal-hal yang terkait dengan catatan tertulis seperti perangkat
pembelajaran, buku-buku, foto-foto yang telah ada, peraturan-peraturan, dan
sebagainya terkait dengan rumusan masalah yang ada.

1.

Pedoman Observasi
Kegiatan observasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai
gambaran umum SMP N 3 Punggelan Banjarnegara. Aspek yang akan di
observasi antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut.

a.

Kondisi SMP N 3 Punggelan
1.

Profil sekolah
Observasi mengenai lokasi sekolah yang berupa alamat sekolah,
sejarah sekolah, dan letak geografis sekolah

2.

Kondisi fisik sekolah
Observasi ini mengenai bangunan sekolah yang meliputi gedung
sekolah, ruang kelas, dan lingkungan sekolah.

3.

Fasilitas sarana dan prasarana
Observasi ini mengenai sarana dan prasarana yang ada di sekolah
guna untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran.

4.

Jumlah guru dan tenaga pendidik
Observasi ini meliputi jumlah guru dan tenaga pendidik yang ada di
sekolah, yang berupa nama dan pendidikan guru.

5.

Jumlah siswa
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Observasi ini meliputi jumlah keseluruhan siswa yang ada pada
sekolah, serta karakteristik siswa kelas VIII B sebagai objek penelitian
seni grafis.
6.

Pembelajaran seni grafis
Observasi yang dilakukan yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan
pembalajaran seni grafis.

7.

Kreativitas siswa
Observasi yang dilakukan yaitu berkaitan dengan kreativitas siswa
dalam membuat karya seni grafis.

8.

Hasil karya siswa
Observasi yang dilakukan berkaitan dengan hasil karya siswa dalam
membuat seni grafis.

2. Pedoman Wawancara
Teknik wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada beberapa sumber
data, antara lain sebagai berikut.
a. Wawancara dengan Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah
SMP N 3 Punggelan
Wawancara terhadap Kepala Sekolah SMP N 3 Punggelan
mencakup beberapa pertanyaan penting tentang sejarah sekolah,
gambaran umum sekolah, dan pembelajaran seni budaya (seni rupa)
khususnya seni grafis teknik kolagraf dengan memanfaatkan limbah
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alam di SMP N 3 Punggelan. Pertanyaan mengenai sejarah dan
perkembangan SMP N 3 Punggelan meliputi:
1) Visi, misi dan tujuan dari SMP N3 punggelan.
2) Kondisi fisik yang meliputi kondisi bangunan, jumlah ruang dan
kelas di SMP N 3 Punggelan.
3) Luas tanah SMP N 3 Punggelan
4) Lokasi dan alamat SMP 3 Punggelan.
5) Jumlah guru dan tenaga pendidik di SMP N 3 Punggelan.
6) Jumlah siswa di SMP N 3 Punggelan, jumlah siswa kelas VIII B
SMP N 3 Punggelan.
7) Pembagian jumlah siswa tiap kelas.
8) Fasilitas yang terdapat di SMP N 3 Punggelan guna mendukung
pembelajaran seni grafis
9) Sarana dan prasarana yang digunakan guru dalam pembelajaran
seni grafis.
b. Wawancara dengan guru mata pelajaran seni budaya (seni rupa)
Hal-hal penting yang akan ditanyakan adalah mengenai
proses pembelajaran seni budaya secara umum di SMP N 3 Punggelan.
Aspek-aspek yang akan ditanyakan meliputi hal-hal sebagai berikut.
1) Pembelajaran seni rupa secara umum yang berlangsung di SMP N
3 Punggelan,khususnya pembelajaran seni grafis
2) Alokasi waktu waktu untuk mata pelajaran seni rupa.
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3) Strategi dan metode yang digunakan dalam pembelajaran seni
rupa.
4) Media yang biasa digunakan dalam pembelajaran seni rupa.
5) Cara mengevaluasi hasil belajar siswa dan kriteria yang digunakan
dalam mengevaluasi hasil belajar.
Aspek-aspek yang akan ditanyakan kepada guru seni budaya
kelas VIII B SMP N 3 Punggelan terkait pembelajaran seni grafis teknik
kolagraf limbah alam adalah sebagai berikut.
1) Minat siswa kelas VIII B SMP N 3 Punggelan dalam mengikuti
pembelajaran seni grafis teknik kolagraf limbah alam.
2) Respon siswa kelas VIII B SMP N 3 Punggelan terhadap
pembelajaran seni grafis teknik kolagraf limbah alam.
3) Kesulitan siswa pada waktu mengikuti pembelajaran berkarya seni
grafis teknik kolgraf yang dilakukan oleh peneliti.
4) Kreativitas siswa kelas VIII B SMP N 3 Punggelan saat membuat seni
grafis teknik kolagraf limbah alam.
5) Hasil karya siswa menurut guru dengan menggunakan teknik kolagraf.

c. Wawancara kepada siswa kelas VIII B SMP N 3 Punggelan
Wawancara kepada siswa kelas VIII B SMP N 3 Punggelan
bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang hal- hal yang dirasakan
siswa saat pelaksanaan pembelajaran seni grafis teknik kolagraf limbah
alam. Wawancara tersebut ditujukan kepada 2 siswa yang mendapatkan
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nilai tinggi, 2 siswa yang mendapatkan nilai sedang, dan 2 siswa yang
mendapatkan nilai rendah dalam membuat karya seni grafis teknik
kolagraf limbah alam. Pertanyaan tersebut mengenai hal-hal penting
sebagai berikut.
1) Cara mengajar peneliti dalam pembelajaran seni grafis teknik kolagraf
limbah alam.
2) Perasaan siswa kelas VIII B SMP N 3 Punggelan dalam mengikuti
pembelajaran seni grafis teknik kolagraf limbah alam.
3) Pendapat siswa kelas VIII B SMP N 3 Punggelan terhadap
pembelajaran seni grafis teknik kolagraf limbah alam.
4) Kesulitan siswa kelas VIII B SMP N 3 Punggelan dalam mengikuti
pembelajaran seni grafis teknik kolagraf dengan memanfaatkan limbah
alam.
5) Kreativitas

siswa

dalam

membuat

karya

seni

grafis

setelah

menggunakan teknik kolagraf limbah alam.
6) Pendapat siswa kelas VIII B SMP N 3 Punggelan mengenai hasil karya
seni grafis teknik kolagraf dengan memanfaatkan limbah alam yang
meliputi alat dan bahan yang diguanakan siswa dalam pembuatan hasil
karya seni grafis cetak tinggi dengan menggunakan teknik kolagraf
yang memanfaatkan limbah alam dan teknik yang digunakan siswa
dalam pembuatan hasil karya seni grafis cetak tinggi dengan
menggunakan teknik kolagraf yang memanfaatkan limbah alam.
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3. Pedoman Dokumentasi
Aspek-aspek

yang

dikumpulkan

dengan

melalui

kegiatan

dokumentasi, yakni meliputi aspek-aspek sebagai berikut :
a. Gambaran Sekolah
1) Sarana penunjang pembelajaran
2) Daftar guru dan tenaga pendidik
3) Daftar jumlah siswa

b. Proses Pembelajaran Seni Grafis dengan Teknik Kolagraf Memanfaatkan
Limbah Alam
1) Perangkat pembelajaran
2) Daftar nilai pembelajaran seni grafis cetak tinggi teknik kolagraf
3) Foto-foto kegiatan pembelajaran seni grafis cetak tinggi teknik
kolagraf
4) Hasil karya siswa
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Lampiran 5
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
RPP
Sekolah

: SMP Negeri 03 Punggelan

Mata Pelajaran

: Seni Budaya/Seni Rupa

Kelas/Semester

: VIII B/2

Alokasi Waktu

: 4 x 40 menit

Standar kompetensi

: 2. Mengekspresikan diri melalui karya
seni rupa

Kompetensi Dasar

: 2. 1 Mengekspresikan diri melalui
karya seni grafis.

Indikator :
1.

Mengetahui seni garfis.

2. Menyebutkan alat dan bahan seni grafis teknik kolagraf limbah
alam.
3. Mengetahui teknik pembuatan grafis teknik kolagraf.
4. Menerapkan langkah-langkah pembuatan teknik kolagraf.
5. Mengkomposisikan gambar pada klise sebelum dicetak.
6. Membuatkan karya seni grafis dengan teknik kolagraf.
7.
A.

Tujuan Pembelajaran
Siswa mampu membuat karya seni grafis dengan teknik kolagraf dengan
menggunakan limbah alam

B. Materi Ajar
1. Pengertian seni grafis.
2. Teknik dasar seni grafis.
3. Berkarya seni grafis teknik kolagraf dengan menggunakan limbah alam.
C. Metode Pembelajaran
Pendekatan CTL, demonstrasi, pemberian tugas.

97

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran :
Pertemuan Pertama
1. Kegiatan Pendahuluan :
 Mengucapkan salam.
 Membimbing siswa berdoa bersama.
 Mengecek kehadiran siswa.
 Menyampaikan tujuan pembelajaran seni grafis teknik kolagraf
menggunakan limbah alam.
 Menyampaikan materi pembelajaran seni grafis teknik kolagraf
menggunakan limbah alam

2. Kegiatan Inti :
a. Eksplorasi


Guru menyampaikan materi tentang seni grafis teknik
kolagraf dengan menggunakan limbah alam.



Guru menunjukkan contoh karya seni grafis teknik
kolagraf dengan menggunakan limbah alam.



Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk
bertanya.



Guru menyampaikan langkah-langkah pembuatan karya
seni grafis teknik kolagraf dengan menggunakan limbah
alam.

b. Elaborasi


Siswa menerima triplek yang akan digunakan sebagai
klise dalam pembuatan seni grafis teknik kolagraf
menggunakan limbah alam



Siswa membuat sket di atas klise yang akan di tempel
dengan limbah alam.
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c. Konfirmasi


Guru mengecek hasil sket yang dibuat oleh siswa.



Guru dan siswa bertanya untuk menyimpulkan hasil
pembelajaran seni grafis teknik kolagraf dengan
menggunakan limbah alam.

3. Kegiatan Penutup :
 Guru dan siswa merefleksi kegiatan pembelajaran yang
telah berlangsung.
 Guru menugaskan siswa untuk membawa bahan dan alat
yang akan digunakan dalam pembelajran selanjutnya.

Pertemuan Kedua
1. Kegiatan Pendahuluan :


Mengucapkan salam.



Membimbing siswa berdoa bersama.



Mengecek kehadiran siswa.



Menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. kegiatan Inti:
a. Ekplorasi
 Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi pembelajaran
sebelumnya.
 Guru mengecek bahan dan alat yang akan digunakan untuk
praktek.
 Guru mengecek sket yang sudah dibuat oleh siswa.

b. Elaborasi
 Siswa menempelkan limbah alam ke papan sket sesuai dengan
bentuk yang dibuat oleh siswa.
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 Siswa menunggu beberapa saat sampai lemnya mengering.
 Siswa mewarnai limbah alam menggunakan cat yang dibantu oleh
rol atau kuas.
 Siswa menempelkan hasil karya kedalam kertas gambar yang sudah
guru siapkan.

c. Konfirmasi


Guru mengecek hasil karya siswa yang sudah jadi.



Seluruh hasil karya siswa dikumpulkan untuk dinilai.



Guru dan siswa bertanya jawab tentang simpulan pembelajaran seni
grafis teknik kolagraf menggunakan limbah alam.

4. Penutup


Guru dan siswa merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah
berlangsung.



Guru memotivasi siswa untuk terus berlatih membuat seni grafis
teknik kolagraf dengan menggunakan limbah alam.

E. Sumber Belajar


Buku teks Seni Budaya untuk SMP Kelas VIII B Penerbit Erlangga.



Media bahan, dan alat grafis.

F. Penilaian :


Teknik

: Tes unjuk kerja.



Bentuk instrumen

: Uji prosedur dan produk.



Instrumen :
1. Buatlah karya seni grafis teknik kolagraf dengan memanfaatkan
limbah alam sesuai dengan kreativitas kalian!
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Aspek-aspek Penilaian Karya

Aspek yang dinilai

Skor (1-25)

Ide
Kreativitas
Teknik
karekteristik

CONTOH LEMBAR PENILAIAN HASIL KARYA SENI RUPA
Aspek yang dinilai

Penilaian
1

2

3

4

5

Ide
Kreativitas
Teknik
karakteristik

Keterangan :
1. Sangat kurang
2. kurang
3. cukup
4. baik
5. sangat baik
Nilai Akhir = Nilai yang diperoleh
Banjarnegara, 11 Juli 2012
Mengetahui,
Kepala SMP N 03 Punggelan,

Guru Seni Budaya,

RITA KHOTIJAH, S. Pd.

SRI WAHYUNI INDRAJATI, S. Pd

NIP 19680421 199412 2 004

NIP 19820913 200604 2 011
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Lampiran 6
HASIL KARYA SISWA KELAS VIII B SMP N 3 PUNGGELAN
Kategori Sangat Baik
No.
1.

Nama

Klise

Hasil

Klise

Hasil

Erik Januar

Kategori Baik
No.

Nama

1.

Abdul Jalil

2.

Agung
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3.

Aisah

4.

Anis Afriyani

5.

Hariyanti

6.

Kholiyati
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7.

Mei Ratih P

8.

Nujma Hayyuna

9.

Nur Asih Tri W

10.

Sri Nur Faizah
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11.

Tri Lestari

Kategori Cukup
No.

Nama

1.

Agus Sumahyo

2.

Amin Muslihin

3.

Badriyah

Klise

Hasil
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4.

Dian Nurcahyo

5.

Feriyanto

6.

Fiki Agung S

7.

Imamah
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8.

Istiqomah

9.

Joko Priyanto

10.

Mita Septiana

11.

Romadini F

Kategori Kurang
No.

Nama

Klise

Hasil
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1.

Dafit Wahyu S

2.

Yayan Irawan
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Lampiran 7
Sarana dan Prasarana Sekolah
No
1.

Nama
Ruang Kelas SMP N 3
Punggelan

Ruang Kelas SMP N 3
Punggelan

2.

Ruang Kepala Sekolah

4.

Ruang Guru

Gambar
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5.

Ruang Tata Usaha

6.

Ruang Laboratorium IPA

Ruang Laboratorium
Komputer

Ruang Laboratorium
Bahasa
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7.

Perpustakaan

8.

Ruang Bimbingan
Konseling

9.

Ruang OSIS

10.

Mushala
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11

Kantin

12

Kamar Kecil

13

Ruang UKS
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14

Lapangan
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