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ABSTRAK 

 

Aryani, Sagita Bunga. 2013. Model Pembelajaran Berkarya dan Presentasi Karya 

Ilustrasi Melalui Pameran Kelas Sebagai Upaya Peningkatan Apresiasi Seni 

Rupa pada Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Jekulo Kudus Skripsi, Jurusan Seni 

Rupa Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Drs. 

PC. S. Ismiyanto, M.Pd. dan Pembimbing Kedua Gunadi, S.Pd. M.Pd. 

Kata kunci: model pembelajaran, presentasi karya ilustrasi, pameran kelas, apresiasi seni 

rupa. 

 Pembelajaran seni rupa pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan kreatif dan ekspresi siswa berdasarkan nilai estetik. Tujuan tersebut dapat 

diwujudkan melalui dua aspek pembelajaran seni rupa yaitu kegiatan berekspresi dan 

berapresiasi. Pada umumnya pembelajaran seni rupa di sekolah hanya dilaksanakan pada 

satu aspek, yaitu berekspresi karya seni rupa saja. Hal tersebut mengakibatkan 

ketidakseimbangan antara kedua aspek pembelajaran seni rupa, sehingga minat siswa 

kurang untuk mengikuti pembelajaran apresiasi seni rupa. Pengembangan model 

pembelajaran akan membantu guru untuk mengemas sebuah pembelajaran yang dapat 

menarik minat siswa dalam mengapresiasi karya seni rupa. Model pembelajaran yang 

didahului dengan kegiatan berkarya dilanjutkan dengan kegiatan apresiasi dalam pameran 

akan melibatkan siswa secara langsung dalam setiap kegiatan pembelajaran dan dapat 

menggugah minat siswa. Berdasarkan orientasi di SMA Negeri 1 Jekulo Kudus terdapat 

ketidakseimbangan antara pembelajaran berekspresi dan pembelajaran apresiasi. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi model pembelajaran apresiasi seni 

rupa melalui presentasi karya ilustrasi dalam pameran kelas.  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan analisis diskriptif 

kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Jekulo Kudus, 

enam siswa Kelas XI IPS 2 sebagai subjek uji coba terbatas dan 33 siswa Kelas XI IPS 3 

sebagai subjek uji skala besar.  

Hasil penelitian terdiri dari hasil validasi pakar model, hasil uji coba terbatas, 

hasil uji skala besar, dan hasil tanggapan guru. Hasil validasi pakar model pembelajaran 

mendapatkan nilai yang sangat tinggi sehingga model pembelajaran yang dikembanagkan 

dapat diaplikasikan di sekolah. Hasil uji coba terbatas mendapatkan nilai yang tinggi, 

tetapi perlu dilakukan revisi pada aspek berkarya ilustrasi dan lembar apresiasi. Hasil 

pada uji skala besar memperoleh penilaian yang sangat tinggi. Selama proses 

pembelajaran siswa lebih antusias daripada pembelajaran sebelum menggunakan model, 

menunjukan pengembangan model pembelajaran apresiasi seni rupa melalui presentasi 

karya ilustrasi dalam pameran kelas efektif dan layak diimplikasikan pada pembelajaran 

apresiasi seni rupa dan minat siswa lebih tergugah. 

Model pembelajaran apresiasi seni rupa melalui presentasi karya ilustrasi dalam 

pameran kelas dapat diimplikasikan di SMA Negeri 1 Jekulo Kudus dan terbukti dapat 

mencapai tujuan pembelajaran seni rupa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Penerapan pendidikan seni di sekolah merupakan suatu bentuk perwujudan 

tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Susanto (2010) 

pendidikan seni adalah segala usaha untuk meningkatkan kemampuan kreatif dan 

ekspresif anak didik dalam mewujudkan kegiatan artistiknya berdasarkan aturan-

aturan estetika tertentu. Selain itu, pendidikan seni bertujuan menciptakan cita 

rasa keindahan dan kemampuan mengolah serta menghargai seni 

(www.pembelajaransenirupa.com). 

Perkembangan pendidikan seni di Indonesia mulai diterapkan pada awal 

kemerdekaan sampai pada tahun 1975 diganti dengan nama Pendidikan Kesenian. 

Seiring berjalannya waktu dan mengalami beberapa kali pergantian kurikulum 

sampai pada tahun 2006, Pemerintah menetapkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dengan nama Mata Pelajaran Seni Budaya pada jenjang 

pendidikan menengah.  

Tujuan pendidikan seni meliputi kegiatan berkreasi dan berapresiasi. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Syafii (2006) yang menyebutkan tentang fungsi 

pendidikan seni rupa sebagai pemenuh kebutuhan berekspresi, berkreasi, dan 

berapresiasi serta berekreasi. 

Melalui kegiatan berekspresi siswa dapat mengungkapkan perasaan, 

perhatian, persepsi, fantasi, dan imajenasi seseorang. Melalui kegiatan berkreasi 

http://www.pembelajaransenirupa.com/
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siswa dapat mengembangkan dan memadukan berbagai ide yang diciptakan. 

Siswa juga perlu memiliki kemampuan berapresiasi yaitu menghayati dan 

menghargai sesuatu yang dipandang dan memberikan respon atau tanggapan. 

Berdasarkan keseluruhan kegiatan yang dilakukan, diharapkan siswa dapat 

sekaligus berekreasi dengan mengikuti berbagai kegiatan berkesenian yang ada. 

Melalui kegiatan berkarya seni rupa siswa akan mampu mengembangkan 

gagasan yang kreatif dengan menciptakan hal-hal baru dan unik. Selain itu, siswa 

juga perlu mengasah kemampuan mengapresiasi karya seni untuk memahami, 

mengolah, menghargai, dan memahami nilai-nilai estetis yang terkandung dalam 

karya seni. 

Pada umumnya pembelajaran seni rupa di sekolah hanya dilaksanakan 

pada salah satu aspek saja, yaitu kegiatan berkreasi seni rupa. Hal tersebut karena 

masih kurangnya tenaga pendidik profesional yang sesuai dengan bidang seni 

rupa, sehingga kreativitas guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran 

seni rupa tidak maksimal.  

Khisbiyah dan Sabardila (2004: xi) menyatakan bahwa: 

“Pendidikan seni di tingkat pendidikan dasar dan menengah ( SD 

sampai SMA) ditengarai telah mengalami kepinggiran dalam tiga 

hal: 1) pendidikan seni dianggap lebih rendah dari pada jenis 

pendidikan atau mata pelajaran lain, sebagai akibatnya kesenian 

dijadikan mulok, jumlah jam terbatas; 2) pendidikan seni 

seringkali tidak diberikan secara professional, pendidikan seni 

dilakukan oleh guru yang tidak berlatar belakang pendidikan 

kesenian sehingga hanya menekankan pada aspek teoritis, dengan 

mengabaikan praktik atau pengalaman berkesenian; dan 3) 

pendidikan seni tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang 

memadai, termasuk buku rujukan dan perlengkapan atau peralatan 

kesenian sehingga tidak memungkinkan terjadinya proses 

penghayatan dan pergaulan dengan seni yang lebih mendalam, 

penggalian potensi, dan pengembangan krativitas peserta didik”. 
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Pembelajaran seni rupa sebagai salah satu aspek dalam pendidikan seni di 

sekolah juga mengalami imbas dari ketidak populeran pendidikan seni. Alasan 

kurangnya tenaga pendidik yang profesional dan kurangnya sarana prasarana 

yang memadai menyebabkan pola pemikiran sebagian besar guru seni rupa hanya 

fokus pada kegiatan berkreasi seni rupa saja. 

Hal tersebut dipertegas pendapat Sobandi (2008:5) pada konteks 

pendidikan formal, proses penyelenggaraan pendidikan kesenian tiap jenjang 

pendidikan masih ditemukan permasalahan apresiasi terhadap karya seni yang 

rendah. 

Permasalahan tersebut menjadikan kurangnya minat terhadap 

pembelajaran apresiasi pada khususnya dan pembelajaran seni rupa pada 

umumnya. Pembelajaran seni rupa yang diberikan secara lebih kompleks akan  

sangat penting bagi peserta didik karena dapat mengembangkan berbagai potensi 

yang dimiliki peserta didik, dan perilaku sosial seperti disiplin diri, motivasi diri, 

menghargai diri, serta interaksi sosial. 
 

Selain itu, pembelajaran apresiasi memegang peranan penting dalam upaya 

melatih kepekaan siswa terhadap sesuatu yang estetis. Hal tersebut dipertegas oleh 

Derlan (1987:15) bahwa apresiasi seni pada dasarnya adalah untuk mendapatkan 

apa yang disebut pengalaman estetis. Apresiasi seni yang terarah, sadar, dan 

terencana akan menghasilkan pengalaman estetis. Hal ini dipertegas Soedarso 

(1990:79) yang menyebutkan bahwa tujuan pokok penyelenggaraan apresiasi seni 

adalah untuk menjadikan masyarakat “melek seni” sehingga dapat menerima seni 

sebagaimana mestinya. Tujuan apresiasi seni menurut kurikulum pendidikan 
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umum, untuk memperkenalkan siswa terhadap seni dan membuat siswa lebih 

memahami nilai-nilai serta aturan kehidupan dalam budayanya. 

Pernyataan berbagai fakta tersebut menjelaskan semakin tenggelamnya 

pembelajaran apresiasi sebagai salah satu aspek penting dalam pembelajaran seni 

rupa dan menjadi faktor penyebab ketidakseimbangan pembelajaran seni rupa. 

Selain itu, didukung oleh kenyataan bahwa guru Mata Pelajaran Seni Rupa lebih 

mementingkan pembelajaran berkreasi, bahkan hampir tidak pernah memberikan 

pelajaran apresiasi (berdasarkan pengamatan di beberapa sekolah). Hal ini akan 

menurunkan minat siswa dalam pembelajaran apresiasi.  

Ismiyanto (2009) menyebutkan minat memegang peranan penting dalam 

pembelajaran, artinya minat siswa hendaknya mendapat perhatian karena 

merupakan motivator untuk berbuat atau melakukan sesuatu (belajar, 

memecahkan masalah, bereksplorasi, dan bereksperimen). 

Berdasarkan alasan tersebut pembelajaran apresiasi seni rupa dengan 

menerapkan model pembelajaran yang menggabungkan kegiatan berkarya 

dilanjutkan dengan kegiatan apresiasi seni akan membantu menggugah minat 

siswa yang kurang dalam pembelajaran apresiasi seni rupa. Karena kegiatan 

apresiasi merupakan suatu kegiatan aktif yang menuntut suatu pengalaman 

langsung, sebagai pendukung dibutuhkan suatu model pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara langsung.  

Sebagai suatu kegiatan aktif, model pembelajaran apresiasi yang 

dikembangkan harus didukung dengan suatu kegiatan yang melibatkan siswa 

secara langsung agar mendapatkan pengalaman sebagai proses pembelajaran. 
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Model pembelajaran apresiasi seni rupa yang didahului kegiatan berkarya dan 

diakhiri dengan kegiatan pameran akan melibatkan tiga komponen utama yaitu 

siswa (sebagai kreator), karya seni rupa, dan siswa (sebagai apresiator). Melalui 

pameran siswa akan mendapatkan pengalaman langsung baik dalam berkarya 

seperti lebih percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan tekun. Pengalaman 

sebagai apresiator dapat melatih bagaimana menghargai karya sendiri dan karya 

teman, serta saling menghormati atas segala perbedaan. 

Materi menggambar ilustrasi karikatur dipilih sebagai proses awal dalam 

pembelajaran. Karikatur merupakan salah satu jenis ilustrasi yang menekankan 

pada karakter objek. Gambar karikatur akan lebih mudah diapresiasi bagi siswa, 

selain itu penekanan karakter pada objek karikatur dengan tema “Tokoh Politik 

Indonesia” dapat sekaligus sebagai penerapan pembelajaran nasionalis dalam 

pembelajaran seni rupa. Siswa lebih mengerti, mengenal, dan memahami karakter 

tokoh politik di Indonesia.  

Kondisi pembelajaran seni rupa di SMA Negeri 1 Jekulo Kudus juga tidak 

jauh beda dengan gambaran paparan pembelajaran seni rupa pada umumnya. 

Pembelajaran praktik lebih dominan karena keterbatasan waktu, keterbatasan 

tenaga profesional, dan keterbatasan sarana prasarana dalam pembelajaran seni 

rupa sehingga mengharuskan guru Mata Pelajaran Seni Rupa memanfatkan waktu 

seoptimal mungkin untuk pembelajaran praktik. Usaha guru agar siswa 

melakukan kegiatan apresiasi sudah diterapkan melalui pemasangan karya di 

ruang kelas, kegiatan ini dilakukan agar siswa secara tidak langsung akan peka 

dan dapat terlatih sikap apresiastifnya terhadap sebuah karya seni. 



6 
 

 
 

SMA Negeri 1 Jekulo Kudus dipilih menjadi lokasi penelitian dikarenakan 

kesesuaian kompetensi dasar yaitu menggambar ilustrasi karikatur. Selain itu 

ketersediaan sarana dan prasarana seperti ruang seni budaya khusus akan semakin 

mendukung berjalannya penelitian. SMA Negeri 1 Jekulo Kudus juga merupakan 

salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Kudus. Pada kelas IPS materi untuk 

pelajaran seni rupa lebih bebas dan tidak terikat oleh ukuran, karena itu peneliti 

memilih kelas IPS sebagai subjek penelitian. Berdasarkan alasan itulah SMA 

Negeri 1 Jekulo dijadikan lokasi penelitian untuk mengembangkan pemikiran 

guru dan siswa  tentang pentingnya pembelajaran apresiasi.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul: “Model Pembelajaran Berkarya dan Presentasi Karya Ilustrasi 

Melalui Pameran Kelas Sebagai Upaya Peningkatan Apresiasi Seni Rupa pada 

Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Jekulo Kudus ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam 

penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi Model Pembelajaran Berkarya dan Presentasi Karya 

Ilustrasi Melalui Pameran Kelas Sebagai Upaya Peningkatan Apresiasi Seni 

Rupa pada Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Jekulo Kudus? 

2. Bagaimana implementasi Model Pembelajaran Berkarya dan Presentasi Karya 

Ilustrasi Melalui Pameran Kelas dapat meningkatkan apresiasi seni rupa pada 

Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Jekulo Kudus? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui implementasi dan memperoleh Model Pembelajaran Berkarya dan 

Presentasi Karya Ilustrasi Melalui Pameran Kelas sebagai Upaya Peningkatan 

Apresiasi Seni Rupa pada Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Jekulo Kudus. 

2. Mengetahui implementasi dan memperoleh Model Pembelajaran Berkarya dan 

Presentasi Karya Ilustrasi Melalui Pameran Kelas yang dapat meningkatkan 

apresiasi seni rupa pada Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Jekulo Kudus. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi siswa pengembangan model pembelajaran apresiasi ini dapat 

meningkatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran, menumbuhkan karakter 

saling menghargai dan menghormati, tanggung jawab, disiplin, bekerja sama, 

serta ketekunan. 

2. Bagi guru seni rupa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai kompetensi, sebagai pedoman 

untuk melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan 

menyenangkan. 

3. Bagi sekolah hasil penelitian ini dapat digunanakan sebagai bahan informasi 

mengenai model pembelajaran apresiasi. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Konsep Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu kegiatan 

penyampaian materi pelajaran yang dilakukan oleh guru dan penerimaan materi 

pelajaran oleh peserta didik. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang 

dilakukan secara sengaja oleh guru kepada peserta didik agar mendapatkan 

pengalaman sebagai hasil dari proses pembelajaran. 

Hal tersebut dipertegas oleh pendapat Sobandi (2008:152) bahwa proses 

pembelajaran ini dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. Kegiatan ini tidak dibuat secara spontan, tetapi memerlukan 

perencanaan secara sistematis dan logis berdasarkan perkembangan kebutuhan 

yang berkaitan dengan pengembangan ilmu, perkembangan peserta didik, dan 

tuntutan masyarakat. Hal ini ditegaskan Knirk dan Gustafon (Sagala, 2003:64) 

bahwa: “Pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis melalui tahapan 

rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi”. 

Ismiyanto (2009) memaparkan bahwa pembelajaran pada hakikatnya ialah 

terjadinya interaksi antara murid dengan guru dan lingkungannya. Dengan 

demikian pembelajaran mengandung dua jenis kegiatan yang tidak terpisahkan, 

yaitu mengajar dan belajar. Oleh karena itu, interaksi antara murid dengan guru 

dan lingkungannya disebut pola proses belajar mengajar. 
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Hal tesebut sesuai dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 

20 tahun 2003 menerangkan bahwa: “pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Dengan 

demikian jelas bahwa pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara 

pendidik dan peserta didik yang dilaksanakan secara sengaja, terencana dan 

sistematis demi tercapainya tujuan pembelajaran. 

Syafii (2006) menjelaskan pengertian pembelajaran adalah sesuai dengan 

pengertian belajar secara umum, yaitu bahwa belajar merupakan suatu kegiatan 

yang mengakibatkan terjadi perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik. 

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai pengertian pembelajaran, 

penulis berusaha menyimpulkan pengertian pembelajaran adalah suatu interaksi 

yang terjadi antara pendidik, peserta didik, media pembelajaran, sumber belajar, 

dan lingkungan pembelajaran dalam proses pencapaian tujuan belajar agar siswa 

terjadi perubahan tingkah laku yang lebih baik.  

2.1.2 Komponen-komponen Pembelajaran 

Proses pembelajaran merupakan suatu sistem. Melihat pembelajaran 

sebagai sebagai suatu sistem, pembelajaran tersusun dari  komponen-komponen 

yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Komponen-komponen dalam 

pembelajaran itu antara lain: 

2.1.2.1 Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran menurut Syafii (2006) adalah membantu siswa agar 

memperoleh berbagai pengalaman yang dapat mengubah tingkah laku siswa 

menjadi lebih baik. Tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, 
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keterampilan, dan nilai-nilai atau norma-norma yang berfungsi sebagai pengendali 

sikap dan perilaku siswa. 

Tujuan pembelajaran merupakan suatu komponen yang sangat penting dan 

memegang dua peran sekaligus, yaitu sebagai sasaran akhir sekaligus sebagai 

pedoman yang dijadikan pegangan oleh guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran 

seorang guru harus merujuk pada tujuan pendidikan sebagai dasar dalam berpijak. 

Mager dalam Roestiyah (1989:43) menyebutkan bahwa tujuan 

pembelajaran merupakan dasar pokok bagi pemilihan metode dan bahan 

pembelajaran, serta pemilihan alat-alat untuk menilai apakah pembelajaran itu 

telah berhasil. Hal tersebut mempertegas betapa pentingnya merumuskan tujuan 

pembelajaran. 

Roestiyah (1989:44) menyebutkan bahwa suatu tujuan adalah deskripsi 

tentang penampilan perilaku (performance) murid-murid yang diharapkan setelah 

mempelajari bahan pelajaran yang diajarkan. Suatu tujuan pembelajaran 

menyatakan suatu hasil yang diharapkan dari pembelajaran itu dan bukan sekedar 

suatu proses dari pembelajaran itu sendiri. Mager (dalam Roestiyah, 1989:44) 

menyebutkan sedikitnya ada tiga alasan pokok mengapa guru harus merumuskan 

tujuan pembelajaran: 

“Pertama, jika guru tidak merumuskan tujuan atau menentukan 

tujuan tetapi kurang jelas, maka guru tidak akan dapat memilih 

atau mendesain bahan pembelajaran, isi, ataupun metode yang 

tepat yang dipergunakan untuk pembelajaran. Kedua, tidak adanya 

rumusan tujuan yang jelas, bagi guru itu sendiri sukar untuk 

mengukur atau menilai sampai dimana keberhasilan itu. Ketiga, 

tanpa adanya rumusan tujuan yang jelas, sukar bagi guru untuk 
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mengorganisir kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha siswa sendiri 

dalam pencapaian tujuan pembelajaran itu”. 

 

Berdasarkan berbagai pendapat dasar yang telah dipaparkan jelas bahwa 

perumusan tujuan pembelajaran sangat penting. Tujuan pembelajaran sangat 

mempengaruhi komponen-komponen pembelajaran lainnya. Rumusan tujuan 

akan menentukan kompetensi yang harus dicapai melalui materi yang diajarkan, 

menentukan metode yang digunakan dalam menyampaikan materi, dan 

menentukan instrument penilaian yang cocok digunakan dalam menilai serta 

mengukur keberhasilan proses pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. 

Oleh karena itu, perumusan tujuan harus dan wajib dilakukan oleh guru 

sebelum melakukan proses pembelajaran. Tujuan tidak bisa dipandang sebagai hal 

sepele karena dalam perumusan juga harus sesuai sistematika yang berdasar pada 

tujuan umum atau tujuan pendidikan nasional, dan tujuan khusus sesuai dengan 

kurikulum dan jenjang pendidikan. 

2.1.2.2 Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang dipilih oleh guru harus sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Setelah proses pembelajaran berakhir peserta didik diharuskan 

mengerti, menguasai, dan memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. 

Materi pembelajaran merupakan suatu pesan yang dibawa oleh pendidik 

untuk disampaikan kepada peserta didik, dengan kata lain materi pembelajaran 

merupakan isi dari pembelajaran. Meteri pembelajaran juga sering disebut dengan 

bahan ajar. Hal tersebut dipertegas dengan pendapat Syafii (2006:31) bahwa 

materi pembelajaran atau bahan ajar adalah pesan yang perlu disampaikan oleh 

penyelenggara pendidikan kepada peserta didik.  
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Ismiyanto (2009) juga menyatakan bahwa bahan ajar adalah sesuatu yang 

harus diolah dan disajikan oleh guru yang selanjutnya agar dipahami oleh murid, 

dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Materi pembelajaran merupakan uraian dari isi kurikulum yang 

disampaiakan secara lebih rinci, jelas dengan peragaan sesuai dengan rancangan 

proses pembelajaran yang dibuat oleh seorang pendidik. Materi pembelajaran 

dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Namun, dalam prosesnya 

materi pembelajaran disampaikan dengan lisan secara dominan. 

Materi pembelajaran dapat berupa tulisan, audio visual, dan  bahkan 

lingkungan alam sekitar. Bahan ajar tertulis merupakan materi pembelajaran yang 

berupa tulisan maupun gambar. Bahan ajar yang berupa audio visual merupakan 

bahan ajar lisan, dapat berupa televisi dan radio tape. Bahan ajar yang 

memanfaatkan lingkungan sekitar misalnya alam benda dan suasana lingkungan 

sekitar sekolah. 

Materi pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum dapat 

dikembangkan lagi sesuai kondisi peserta didik dan lingkungan proses 

pembelajaran. Pengembangan bahan ajar juga dapat disesuaikan dengan 

karakteristik siswa dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. 

Secara lebih sederhana, disampaikan oleh Sobandi (2008:157) bahwa: 

“Materi yang dapat dipelajarai pada mata pelajaran pendidikan seni khususnya 

pendidikan seni rupa terdiri dari materi konsepsi (wawasan seni, sejarah seni, 

dasar-dasar dan prinsip seni, jenis seni), apresiasi seni (kritik seni dan apresiasi), 

serta praktik/kreasi seni ( karya seni murni dan terapan)”. 
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Melihat materi apresiasi sangat kurang mendapatkan respon oleh para 

pendidik sebagai penyalur ilmu kepada peserta didik dalam penelitian ini akan 

dibahas secara terperinci tentang materi apresiasi karya seni rupa. 

2.1.2.3 Metode Pembelajaran 

Metode merupakan suatu rancangan atau perencanaan yang berisi tentang 

pengelolaan pembelajaran yang melibatkan seluruh interaksi guru, siswa, dan 

sumber belajar secara efektif. 

Metode dapat dikatakan sebagai suatu cara yang digunakan guru untuk 

menyampaikan uraian bahan ajar. Bahan ajar disampaikan menggunakan metode 

yang tepat dan sesuai untuk mendapatkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

Metode dibuat dan diterapkan oleh guru dalam pembelajaran. Guru 

memiliki kewajiban untuk menetapkan metode yang sesuai diterapkan dalam 

pembelajaran dengan mempertimbangkan berbagai hal. Pemilihan metode selain 

harus relevan dengan pilihan strategi, juga perlu dipertimbangkan dan disesuaikan 

dengan sasaran belajar, ketersediaan waktu, dan sarana-prasarana pembelajaran 

(Ismiyanto, 2009).  

2.1.2.4 Peserta Didik 

Peserta didik atau siswa merupakan pusat perhatian dalam proses 

pembelajaran karena peserta didik merupakan subjek pembelajaran. Hal tersebut 

dipertegas dengan pendapat Syafii (2006:21) bahwa selain guru, siswa juga 

merupakan subjek utama dalam proses pembelajaran. Pengertian siswa sebagai 

subjek, menempatkan kedudukan dan peranannya yang amat penting. Siswa turut 
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serta atau bahkan penentu bagi keberlangsungan dan keberhasilan proses 

pembelajaran. 

Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran semata untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik sehingga peserta didik 

mengalami perubahan tingkah laku seperti tujuan belajar yang telah dikemukakan. 

Peserta didik merupakan individu atau sekelompok individu yang 

memiliki karakteristik berbeda-beda satu sama lain. Dalam proses pembelajaran 

perbedaan setiap individu seperti karakteristik, kondisi, ciri, dan latar belakang 

menjadi tugas bagi pendidik untuk menyusun metode yang sesuai untuk 

menyampaikan materi pembelajaran, sehingga dapat diterima oleh peserta didik 

dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. 

Dalam pembelajaran seni rupa karakteristik peserta didik menjadi faktor 

penentu kelancaran proses pembelajaran. Guru memiliki kewajiban untuk 

memahami dan mengerti karakteristik masing-masing peserta didiknya. 

Karakteristik peserta didik dalam pembelajaran seni rupa yang harus dipahami 

dan dimengerti oleh guru adalah bakat, perhatian, minat, persepsi, dan semangat 

belajar. 

Syafii (2006:22) menjelaskan bahwa semua karakteristik yang melekat 

pada diri siswa sebagai peserta didik dapat dianggap sebagai variabel yang dapat 

menentukan keberhasilan dalam proses dan hasil pembelajaran seni rupa. 

2.1.2.5 Guru 

Guru juga sebagai subyek dalam pembelajaran bertanggungjawab penuh 

atas berlangsungnya proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. 
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Keberhasilan suatu proses pembelajaran sepenuhnya merupakan tanggungjawab 

seorang guru, karena itu seorang guru harus dituntut menjadi guru yang 

professional sebab guru memiliki tugas yang berat terhadap berlangsungnya 

proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran menurut Jarolimek dan oster 

(dalam Syafii, 2006:22) guru berperan sebagai perencana, penemu, pengelola, 

pemandu, sekaligus model pembelajaran. 

Selain memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran, peran 

guru sebagai sosok individu yang memiliki tugas mendidik harus lebih mendapat 

perhatian. Guru merupakan panutan bagi peserta didik, karena itu setiap tingkah 

lakunya harus lebih berhati-hati. Pendapat tersebut dipertegas oleh Syafii 

(2006:22) bahwa figur guru pada umumnya dianggap sebagai manusia yang ideal, 

berpengetahuan luas dengan sikap dan tingkah laku yang tanpa cela, dan kalau 

perlu berpenampilan menarik.  

Pullias dan Young (dalam Syafii, 2006) menyebutkan peran yang perlu 

diemban oleh seorang guru, yaitu: guru merupakan seorang pembimbing, guru 

moderator, pemberi teladan, penasehat, pencipta, penguasa, dan seorang ceritera 

perangkap pelaku. 

Pembelajaran seni rupa merupakan suatu pembelajaran yang selalu 

melibatkan kreatifitas. Oleh karena, itu guru Mata Pelajaran Seni Rupa juga harus 

memiliki kemampuan kreatifitas, imajinatif, inovatif, dan estetis yang tinggi. 

Dalam pembelajaran seni rupa seorang guru diwajibkan memiliki kompetensi 

pembelajaran kesenirupaan. 
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2.2 Pembelajaran Seni Rupa 

Sub Mata Pelajaran Seni Rupa di sekolah merupakan salah satu bagian 

dalam rumpun Mata Pelajaran Seni Budaya, dalam Pemerdiknas No 22 tahun 

2006 tentang Standar Isi Kurikulum 2006 dijelaskan bahwa Mata Pelajaran Seni 

Budaya pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya. Dalam 

naskah yang sama disebutkan juga bahwa pendidikan seni budaya diberikan di 

sekolah karena keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan 

perkembangan peserta didik. 

Menurut Sobandi (2008:41) ruang lingkup Mata Pelajaran Seni Rupa 

mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam menghasilkan karya 

berupa lukisan, patung, ukiran, dan cetak mencetak.  

Pendidikan seni di sekolah atau dalam kurikulum sekarang bernama seni 

budaya pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik dalam kemampuan berkesenian. Secara khusus tujuan pendidikan seni ialah 

menghasilkan kemampuan peserta didik agar bisa berekspresi menciptakan suatu 

karya seni, dan menuntun siswa agar memiliki kemampuan apresiastif dalam 

menilai suatu karya seni.  

Sebagai salah satu mata pelajaran yang disampaikan di sekolah, 

pendidikan seni yang di dalamnya mencakup pembelajaran seni rupa juga 

berpegang pada prinsip-prinsip dasar pembelajaran. Dimyati dan Mudjiono 

(1999:42) memaparkan prinsip-prinsip belajar antara lain: memperhatikan, 

memotivasi, keaktifan, melibatkan siswa secara langsung, memberi pengulangan, 

memberi balikan, dan memberi penguatan, serta memahami perbedaan individu.  
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Seni rupa sebagai salah satu cabang seni yang perwujudannya dapat 

dinikmati melalui pengamatan dan penghayatan. Pendidikan seni rupa yang 

diterapkan dalam kelas pada dasarnya merupakan suatu proses penambahan 

pengalaman estetik. Dalam konteks pendidikan formal pelaksanaan pembelajaran 

seni dan pembelajaran seni rupa pada khususnya sebagai penyeimbang antara 

potensi logika, etika, dan estetika. 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembelajaran seni rupa di kelas 

mencakup dua komponen yaitu pembelajaran berekspresi dan pembelajaran 

berapresiasi karya seni rupa. Menurut Sobandi (2008:70) konsep pendidikan seni 

sebagai ekspresi dimaksudkan bahwa pendidikan seni sebagai alat yang 

digunakan untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam mengungkapkan 

gagasan dalam bentuk karya seni. Melalui kegiatan ini, para siswa dilatih untuk 

berani menyatakan gagasan kreatif melalui pengalaman berkarya dalam bentuk 

visual. 

Syafii (2006:12) juga menjelaskan secara ideal lingkup pendidikan seni 

rupa di sekolah meliputi aspek pemahaman atau pengetahuan, apresiasi seni, dan 

pengalaman kreatif. Syafii juga menyebutkan karakteristik pembelajaran seni rupa 

yang membedakan pembelajaran seni rupa dengan pembelajaran lainnya, yaitu 

belajar budaya visual, belajar kreatif, dan belajar produktif. 

Belajar budaya visual memiliki pengertian peserta didik diajarkan untuk 

mengetahui berbagai artefak budaya, atau hasil kebudayaan yang memiliki wujud, 

serta memahami unsur-unsur yang menyusun artefak tersebut. Kedua, belajar 

kreatif karena dalam pembelajaran seni rupa peserta didik dituntun untuk 
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membuat karya seni rupa yang sama, tetapi karena berbagai ide dan gagasan yang 

dituangkan setiap siswa berbeda hasil dari karya setiap siswa akan berbeda pula. 

Hal tersebut yang akan menuntut anak untuk memiliki kreatifitas tinggi. Ketiga, 

belajar produktif, seperti yang telah dijelaskan dalam proses belajar kreatif siswa 

dituntun untk menghasilkan karya seni rupa, disinilah siswa akan belajar 

produktif dengan menciptakan berbagai karya seni rupa. 

Secara lebih umum pengelompokan seni rupa dalam pembelajaran dibagi 

menjadi dua yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Kedua jenis seni rupa 

tersebut mendapat perlakuan yang sama berkaitan dengan kompetensi yang harus 

dicapai yaitu ekspresi dan apresiasi. Seni rupa murni yaitu karya seni rupa yang 

diutamakan fungsi hiasnya, meliputi pembelajaran dengan standar kompetensi 

mengekspresikan diri, mengidentifikasi dan menunjukkan sikap apresiastif 

terhadap karya-karya seni rupa murni antara lain seni lukis, seni gambar, dan seni 

patung. Kedua, seni rupa terapan yang diutamakan fungsi pakai, cakupannya lebih 

luas karena seperti pada kenyataan karya seni rupa terapanlah yang sering 

digunakan masyarakat, meliputi pembelajaran dengan standar kompetensi 

mengekspresikan diri, mengidentifikasi dan menunjukkan sikap apresiastif 

terhadap karya-karya seni rupa terapan antara lain seni batik, seni keramik, dan  

seni anyaman. 

2.3 Pembelajaran Apresiasi Seni Rupa 

2.3.1 Konsep Apresiasi Seni Rupa  

Apresiasi seni rupa berarti mengenal, memahami, dan memberikan 

penghargaan atau tanggapan estetis (respons estetis) terhadap karya seni rupa. 

Materi apresiasi seni pada dasarnya adalah pengenalan tentang konsep atau 
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makna, bentuk, dan fungsi seni rupa. Apresiasi seni rupa dapat mencakup materi 

yang lebih luas, yaitu pengenalan seni rupa dalam konteks berbagai kebudayaan.  

Tujuan apresiasi seni diungkapakan Derlan (1987:15) bahwa apresiasi seni 

pada dasarnya adalah untuk mendapatkan apa yang disebut pengalaman estetis. 

Penikmatan seni yang terarah, sadar, dan bertujuan akan menghasilkan 

pengalaman tersebut. Seperti halnya pergaulan yang akrab dengan karya seni 

pengalaman-pengalaman tersebut akan didapatkan.  

Tujuan apresiasi seni menurut kurikulum pendidikan umum, untuk 

memperkenalkan siswa terhadap seni dan lebih jauhnya lebih bisa memahami 

nilai-nilai dan aturan dalam kehidupan budayanya. 

Menurut Bastomi (dalam Sobandi, 2008:118) kegiatan apresiasi meliputi 

tiga tahapan, antara lain: 

1) Kegiatan Mengamati 

Pada tahap ini pengamat melakukan reaksi pada rangsangan yang datang 

pada objek. Bentuk kegiatan yang dilakukan pengamat berupa observasi, meneliti 

dan menganalisa, menilai objek, sehingga terjadi tanggapan tentang objek itu. 

Kebenaran tanggapan itu tergantung pada sifat kritis dan kecermatan pengamat 

dalam mencermati objek terjadi interaksi psikologis antara pemgamat dan objek. 

Kegiatan mengamati dalam keseharian kehidupan secara tidak sengaja 

selalu dilakukan oleh manusia. Sebagai contoh ada seseorang yang sepintas 

melihat sebuah objek dan tertarik, maka orang itu akan melihat kembali dan 

mencermatinya.  



20 
 

 
 

Dalam dunia seni rupa, karya seni rupa yang memiliki nilai keindahan 

pastinya memiliki keunikan dan kekaguman tersendiri. Misalnya pada sebuah 

lukisan yang memiliki kualitas keindahan yang bagus pasti tidak akan luput dari 

pandangan orang, sehingga orang tersebut akan melalukan pandangan yang 

mendalam sampai pada kegiatan yang disebut mengamati, terutama lukisan-

lukisan yang memiliki keindahan luar biasa. 

2) Kegiatan Menghayati 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan penghayat adalah mengadakan 

seleksi terhadap objek sehingga terjadi proses penyesuaian antara nilai yang 

terkandung didalam objek dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh 

penghayat. Pada tahap ini penghayat dapat menerima nilai-nilai estetis yang 

terkandung didalam objek itu, namun demikian ada kalanya penghayat 

menerimanya tanpa kesadaran dan tanpa kritik, sehingga seluruh objek diterima 

sepenuhnya. Sikap emosional yang dialami oleh penghayat seperti itu oleh 

Theodor Lipss (dalam Sobandi, 2008 :119) disebut empati. 

Pada tahapan selanjutnya seperti yang telah dijelaskan, setelah melakukan 

pengamatan yang mendalam seorang yang melihat sebuah karya seni akan 

mengerti dan menikmati keindahan yang diciptakan dari karya secara sengaja 

maupun tidak. Keindahan yang terpancar dalam karya-karya seni rupa seperti 

lukisan membuat setiap orang yang melihat akan menikmatinya, itulah yang 

disebut penghayatan terhadap karya seni. 
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3) Kegiatan Mengevaluasi 

Kegiatan ini dapat dilaksanakan apabila pelakunya dapat mengukur bobot 

seni yang dievaluasinya. Kemampuan mengukur bobot ini biasanya dengan 

disertai kemampuan memberi kritik pada seni. Biasanya orang yang mengerti 

seluk beluk tentang seni, misalnya kritikus, mampu memisahkan antara yang baik 

dan yang tidak baik dengan sikap objektif dengan menggunakan criteria tertentu 

sebagai tolok ukur penilaian suatu karya yang dievaluasi. 

Kegiatan evaluasi ini juga merupakan kelanjutan dari kegiatan mengamati 

dan menghayati. Tetapi seperti yang telah dijelaskan, kegiatan evaluasi karya 

biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang mengerti tentang seni itu 

sendiri. Evaluasi merupakan kegiatan menilai karya seni, penilaian yang dapat 

dijadikan pedoman merupakan penilaian dari seseorang yang benar-benar 

mengerti seni terutama nilai-nilai estetis, penilaian dari orang awam biasanya 

hanya sebatas kecocokan dan ketertarikan karya seni dengan dirinya, tanpa 

memperhitungkan nilai-nilai estetis. 

Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya patung-patung 

abstrak menurut orang awam pasti persepsinya berbeda-beda. Bentuk patung 

tersebut tidak bagus menurut orang awam, orang awam yang melihat akan 

memberikan penilaian yang buruk, padahal apabila menurut pakar kesenian akan 

memperhitungkan keseimbangan, proporsi, komposisi, dan unsur-unsur seni yang 

menyusunnya, baru orang bisa menilai apakah karya tersebut memiliki nilai yang 

baik atau buruk. 
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Kesimpulan dari ketiga tahap apresiasi adalah kegiatan berapresiasi. Pada 

tahap kegiatan berapresiasi perasaan seorang telah tergetar oleh seni dan hanyut 

bersama-sama seni itu. Apresiator merasa bahwa dirinya berada di dalam karya 

itu.  Seakan-akan merasakan sendiri apa yang dirasakan oleh pencipta dapat 

memproyeksikan diri ke dalam bentuk hasil seni, perasaannya ditentukan oleh apa 

yang diketemukan di dalamnya.  

Kegiatan yang lebih dalam dilakukan ketika seseorang melihat suatu karya 

seni, akan mengeluarkan berbagai pertanyaan dalam pikirannya tentang maksud 

karya tersebut, berusaha mengerti dan mengetahui makna yang terkandung di 

dalamnya dan apa yang ingin disampaikan pencipta melalui karya tersebut.  

2.3.2 Pembelajaran Apresiasi Seni Rupa  

Pembelajaran apresiasi seni rupa meliputi pembelajaran apresiasi seni rupa 

di dalam lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Pembelajaran 

apresiasi di dalam lingkungan sekolah dapat berupa kegiatan membahas suatu 

karya seni baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan pembelajaran apresiasi di 

luar lingkungan sekolah dapat berupa kegiatan mengunjungi pameran, 

mengunjungi sentra kerajinan, mengunjungi museum dan sebagainya. 

Suatu kegiatan apresiasi dapat berjalan dengan baik jika guru dan 

siswanya memiliki pengetahuan tentang karya seni yang akan diamati dengan 

baik. Kegitan apresiasi di kelas dapat dilakukan dengan cara: 1) memajang karya 

seni dalam majalah dinding dan di dinding kelas 2) pembelajaran dilakukan 

dengan diskusi kelompok, 3) pembelajaran apresiasi dapat dilakukan dengan 

pempublikasikan karya dalam kaos, buku, dan pamlet. 
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Kegiatan apresiasi merupakan kegiatan yang kompleks memadukan antar-

nalar dan sikap sehingga mampu melakukan penilaian. Apresiasi dalam 

pendidikan seni rupa dapat diterangkan sebagai pengenalan, pemahaman, 

penikmatan terhadap unsur-unsur dan nilai yang terkandung dalam suatu karya 

seni. 

 

2.4 Model Pembelajaran Seni Rupa 

2.4.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Sukmadinata (2004:243) menyatakan bahwa: “Model pembelajaran adalah 

suatu desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi 

lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan 

atau perkembangan pada diri siswa”. 

Model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu rancangan yang berisi 

tentang prosedur yang sistematis kegiatan yang akan dilakukan dari awal sampai 

akhir proses pembelajaran, serta digunakan sebagai pedoman dalam 

mengorganisir penyampaian materi oleh pendidik atau guru kepada peserta didik 

agar dapat mencapai tujuan belajar. 

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Model Pembelajaran 

Model pembelajaran pada dasarnya bertujuan untuk dijadikan gambaran 

atau pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran dari awal sampai akhir. 

Pendidik tidak mengalami kesulitan dalam mengkondisikan peserta didik dengan 

lingkungan proses pembelajaran berlangsung, dengan mempertimbangkan 

kemampuan dan potensi yang dimiliki peserta didik, daya dukung, lingkungan 
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sekolah, dan keterampilan yang dimiliki guru diharapkan akan mencapai tujuan 

pembelajaran dengan maksimal. 

Penggunaan suatu model pembelajaran selain memiliki tujuan, juga 

memiliki manfaat seperti yang dipaparkan Sobandi (2008:173) diantaranya: 

pertama, memberikan pedoman bagi guru dan siswa bagaimana proses mencapai 

tujuan pembelajaran. Kedua, membantu dalam pengembangan kurikulum bagi 

kelas dan mata pelajaran lain. Ketiga, membantu dalam memilih media dan 

sumber belajar. Keempat, membantu meningkatkan efektifitas pembelajaran. 

2.4.3 Implementasi Model Pembelajaran Seni Rupa 

Berdasarkan kajian literatur dan hasil pengamatan lapangan, Sobandi 

memformulasikan model pembelajaran apresiasi dalam Pendidikan Seni Rupa. 

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, peneliti memilih dua 

model yang digabungkan dan dimodifikasi menjadi sebuah pengembangan model 

pembelajaran apresiasi baru yang sesuai dengan kondisi dan berbagai 

permasalahan pembelajaran apresiasi saat ini, yaitu “ Model Pembelajaran 

Berkarya dan Presentasi Karya Ilustrasi melalui Pameran Kelas”.  

2.4.3.1 Konsep Model Pembelajaran Berkarya dan Presentasi Karya Melalui 

Pameran 

Model pembelajaran seni rupa diawali dengan kegiatan berkarya dan 

dilanjutkan dengan presentasi karya dalam pameran merupakan suatu 

pengembangan model pembelajaran seni rupa dengan menggabungkan kegiatan 

berkarya dan presentasi karya dalam pameran untuk meningkatkan apresiasi 

siswa.  
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2.4.3.2 Tahapan pelaksanaan Pembelajaran Berkarya dan Presentasi Karya 

Ilustrasi melalui Pameran Kelas 

Pelaksanaan model pembelajaran apresiasi ini dilakukan dengan beberapa 

tahapan, sebagai berikut: 

1) Menentukan tujuan 

2) Pembelajaran berkarya 

3) Penyusunan Laporan (siswa menyusun laporan tertulis berkaitan dengan 

pengalaman berkarya) 

4) Perencanaan dan pelaksanaan pameran 

5) Presentasi karya (siswa membentuk kelompok dan memilih karya anggota 

kelompok yang dianggap bagus, siswa yang terpilih bersama kelompoknya 

mempresentasikan laporan berkarya dalam pameran). 

6)  Kegiatan apresiasi (siswa dari kelompok lain mengamati dan mencatat hasil 

presentasi karya teman mereka) 

7) Penilaian hasil karya dan hasil apresiasi 

 

2.5 Gambar Ilustrasi 

2.5.1 Pengertian Gambar Ilustrasi 

Ensiklopedia Indonesia (1982) memaparkan beberapa pengertian ilustrasi, 

1) ilustrasi merupakan suatu bentuk penghiasan buku; dapat berupa ornamen-

ornamen abstrak, ragam-ragam hias yang berasal dari dunia tumbuhan dan hewan, 

penggambaran berdasarkan naskah yang menyertai ; 2) foto dan gambar yang 

menyertai majalah dan media masa untuk lebih menjelaskan naskah. 
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Salam (Muharrar, 2003:2) memaparkan ilustrasi berarti membuat jelas dan 

terang dengan menunjukan contoh, khususnya dengan menggunakan bentuk-

bentuk, diagram, dan sebagainya atau memberi hiasan dengan gambar-gambar. 

Mayer (Muharrar, 2003:2) mendifinisikan ilustrasi sebagai gambar yang 

secara khusus dibuat untuk menyertai teks seperti pada buku atau iklan untuk 

memperdalam pengaruh dari teks tersebut. 

Kesimpulan dari beberapa pendapat diatas dapat menghasilkan sebuah 

pengertian ilustrasi adalah suatu karya seni rupa baik berupa lukisan, gambar, dan 

fotografi yang merupakan hasil visualisasi dari sebuah tulisan maupun sebuah 

cerita. 

2.5.2 Fungsi Gambar Ilustrasi 

Kusmiati (Muharrar, 2003:3) memaparkan secara rinci bahwa ilustrasi 

berfungsi sebagai suatu cara untuk menciptakan efek atau memperlihatkan suatu 

objek dengan tujuan: 

1) Menggambarkan suatu produk atau suatu ilusi yang belum pernah ada. 

2) Menggambarkan kejadian atau peristiwa yang agak mustahil, misalnya 

gambar sebuah pohon yang memakai sepatu. 

3) Mencoba menggambarkan ide abstrak, misalnya depresi. 

4) Memperjelas komentar, biasanya komentar editorial berbentuk kartun atau 

karikatur. 

5) Memperjelas artikel untuk bidang medis atau teknik dengan gambar yang 

memperlihatkan susunan otot atau cara kerja sebuah mesin. 
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6) Menggambarkan sesuatu secara rinci, misalnya ilustrasi untuk ilmu 

tumbuhan-tumbuhan yang mengurai bagian tampak tumbuhan. 

7) Membuat corak tertentu pada suatu tulisan yang menggambarkan masa atau 

zaman pada saat tulisan tersebut dibuat, misalnya masa Victorian 

digambarkan dengan bentuk yang lembut dan garis beronamen. 

Materi menggambar karikatur diberikan pada siswa bertujuan edukasi, yaitu 

agar siswa dapat mempelajari karakter, pribadi yang baik, dan pesan yang 

terkandung dalam karya karikatur dengan tema “Tokoh Politik Indonesia”. 

2.5.3 Prinsip Menggambar Ilustrasi 

Menurut Salam ( Muharrar, 2003: 4) beberapa cara yang lazim digunakan 

illustrator untuk mengungkapkan, yaitu: (1) mendramatisirkan, (2) menggunakan 

isyarat tubuh dan mimik, (3) menggunakan symbol, (4) personifikasi, (5) 

menggambarkan bunyi, (6) merangkaikan gambar, (7) memusatkan perhatian. 

2.5.4 Jenis Gambar Ilustrasi 

Perkembangan ilustrasi semakin pesat seiring perkembangan seni dan 

kebutuhan manusia, menyebabkan penjabaran dan pengelompokan ilustrasi 

mengalami kesulitan. Salam (Muharrar, 2003:13) mencoba mengelompokan 

ilustrasi ke dalam beberapa jenis, antara lain: (1) Ilustrasi Buku ( meliputi: (a) 

Ilustrasi Buku Ilmiah (Nonfiksi), (b) Ilustrasi Buku Kesusastraan, (c) Ilustrasi 

Buku Anak-Anak, (d) Ilustrasi Buku Komik), (2) Ilustrasi Editorial (meliputi: (a) 

Ilustrasi Artikel, (b) Komik Strip, (c) Karikatur, (d) Kartun), (3) Ilustrasi Iklan, 

(4) Ilustrasi Busana, (5) Ilustrasi Televisi, (6) Ilustrasi Animasi, (7) Ilustrasi Clip 

Art, (8) Ilustrasi Cover, Kalender, Kartu Ucapan, Perangko, Poster, dan lain-lain. 
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2.5.5 Ilustrasi Karikatur 

Karikatur merupakan salah satu bagian atau jenis dari Ilustrasi Editorial, 

hal tersebut dikarenakan fungsi karikatur sebagai penjelas dalam komentar dan 

juga sebagai sindiran, tetapi tidak menghilangkan kesan lucu. Karikatur adalah 

gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan 

ciri khas objek tersebut. Karikatur menggambarkan subyek yang dikenal dan 

umumnya dimaksudkan untuk menimbulkan kelucuan bagi pihak yang mengenal 

subyek tersebut. Karikatur berbeda dengan kartun karena tidak membentuk cerita. 

Karikatur lebih mengutamakan karakter fisik atau bentuk dari objek, sedangkan 

kartun lebih mengutamakan cerita. (www.wikipedia.com).   

Ciri-ciri dari gambar karikatur adalah bentuk kepala lebih besar dari pada 

badan. Bentuk kepala yang lebih besar untuk menonjolkan karakter yang paling 

kuat dalam tubuh manusia yaitu wajah. Ciri khas dan identitas seseorang akan 

diketahui dari wajahnya, dalam wajah seorang seniman akan menciptakan 

kelucuan dengan cara menonjolkan bagian-bagian yang menjadi ciri khas objek 

yang digambar. Biasanya karikatur digunakan untuk menggambarkan tokoh 

terkenal seperti presiden, artis, politikus, olahragawan dan sebagainya. 

 

2.6 Pameran  

2.6.1 Pengertian Pameran 

Sobandi ( 2008:188) menjelaskan bahwa pameran merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh seniman untuk menyampaikan idea tau gagasannya kepada 

public melalui media karya seni. Pameran dapat dikatakan sebagai suatu alat 

http://www.wikipedia.com/
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komunikasi untuk menyampaikan pesan dan amanat seniman kepada apresiator 

melalui karya seni yang diciptakannya. 

2.6.2 Tujuan dan Manfaat Pameran 

Cahyono (Sobandi, 2008:188) menyebutkan ada tiga tujuan 

diselenggarakannya pameran diantaranya: tujuan sosial, tujuan komersial dan 

tujuan kemanusiaan. Pameran bertujuan sosial menjelaskan bahwa setiap karya 

yang dipamerkan harus didasarkan untuk kepentingan sosial, kedua tujuan 

komersial adalah pameran merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk 

menghasilkan keuntungan bagi seniman dan penyelenggara pameran, terakhir 

tujuan kemanusiaan adalah tujuan pameran sebagai kegiatan untuk kepentingan 

pelestarian, pembinaan nilai-nilai, pengembangan hasil karya seni budaya yang 

dimiliki oleh masyarakat. Tujuan pameran dalam lingkup pendidikan sebagai 

sarana edukatif untuk mengembangkan wawasan dan kemampuan siswa dalam 

berorganisasi sekaligus mengapresiasi karya. 

Rasjoyo dalam Sobandi (2008:189) juga menjelaskan tentang manfaat 

pameran bagi sekolah, guru dan siswa antara lain: (1) menumbuhkan dan 

menambah kemampuan siswa dalam memberi apresiasi terhadap karya orang lain; 

(2) menambah wawasan dan kemampuan dalam memberikan evaluasi karya 

secara lebih objektif; (3) melatih kerja kelompok (bekerjasama dengan orang 

lain); (4) mempertebal pengalaman sosial; (5) melatih siswa untuk 

bertanggungjawab dan bersikap mandiri; (6) melatih siswa untuk membuat suatu 

perencanaan kerja melaksanakan apa yang telah direncanakan, (membangkitkan 
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motivasi dalam berkarya seni); dan (7) sebagai sarana untuk penyegaran bagi 

siswa dari kejenuhan belajar di kelas, dan sebagainya. 

2.6.3 Fungsi Pameran 

Fungsi diselenggarakannya pameran seperti yang telah dijelaskan dalam 

pengertian pameran itu sendiri yaitu sebagai alat komunikasi antara seniman 

dengan apresiator. Secara lebih rinci Wartono (dalam Sobandi, 2008:190) 

memaparkan bahwa fungsi pameran pada hakikatnya adalah untuk 

membangkitkan apresiasi seni pada masyarakat, disamping sebagai media 

komunikasi antara seniman dan penonton. 

2.6.4 Penyelenggaraan Pameran 

Tahapan pelaksanaan pameran secara umum dijelaskan dengan sistematika 

sebagai berikut: 

1) Menentukan tujuan, meliputi  tujuan dikaitkan dengan minat siswa dan tujuan 

yang relevan dengan kurikulum. 

2) Menentukan tema 

3) Membuat dan mengumpulkan karya, meliputi kegiatan siswa membuat karya 

seni berdasarkan waktu yang telah dijadwalkan dan sesuai dengan tema yang 

telah ditentukan, dan siswa mengumpulkan karya kepada panitia pameran. 

4) Penyelenggaraan pameran, meliputi kegiatan perencanaan kegiatan pameran 

(merumuskan tujuan dan tema, membentuk susunan kepanitiaan, menyusun 

proposal kegiatan pameran), persiapan pameran (mengumpulkan karya dan 

menyiapkan perlengkapan pameran), pelaksanaan pameran ( penataan ruang, 

setting dan display karya, alur pengunjung dan pencahayaan, pelaksanaan 
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pameran, menyusun laporan kegiatan pameran, membubarkan susunan 

kepanitiaan) 

2.6.5 Pameran Kelas 

Pameran kelas merupakan suatu bentuk pameran yang diadakan di 

lingkungan sekolah dengan jumlah peserta terbatas, yaitu hanya siswa dalam satu 

kelas. Pelaksanaan pameran kelas termasuk pameran sekolah, tetapi terbatas pada 

jumlah peserta, yaitu hanya siswa satu kelas saja. Pelaksana dan karya yang 

ditampilkan hanya karya dari siswa satu kelas, jadi pelaksana, kreator, dan karya 

yang ditampilkan bukan hasil karya dari seluruh siswa di sekolah. 

Pameran merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat dan penting dalam 

kehidupan seni. Melalui pameran suatu karya yang telah diciptakan seorang 

seniman dapat ditampilkan sehingga masyarakat luas dari berbagai kalangan dapat 

menikmati dan melakukan penghayatan atas perwujudan karya yang telah di 

ciptakan sebagai hasil ekspresi emosional sang seniman. Kegiatan pameran inilah 

yang menjadi sebuah latar untuk para seniman, karya seni dan apresiator 

dipertemukan. 

Sebagai akhir dari pembelajaran seni rupa pada khususnya untuk 

membina, memupuk, dan mengembangkan kemampuan siswa dalam 

mengapresiasi karya seni rupa diadakan suatu pameran. Pameran tersebut 

merupakan proses lanjutan dalam rangkaian pembelajaran seni rupa dan 

merupakan suatu tugas akhir pada setiap semester atau tahun ajaran. 

Pameran seni rupa diselenggarakan sepenuhnya oleh para siswa. Kegiatan 

pameran tersebut menuntut siswa memainkan tiga peran sekaligus, yaitu sebagai 
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kreator, penyelenggara pameran dan apresiator, dengan sekolah sebagai sarana 

pendidikan yang menjadi suatu prasarana yang tepat untuk mewujudkan kegiatan 

pameran tersebut sehingga menjadi suatu pameran sekolah. 

Kegiatan pameran kelas yang diselenggarakan merupakan media yang 

tepat untuk mengembangkan kompetensi peserta didik dengan mewujudkan 

pembelajaran yang melibatkan pengalaman secara langsung. Proses perencanaan 

sampai dengan pelaksanaan akan menuntut peserta didik untuk terjun langsung 

dalam kegiatan tersebut, sehingga peserta didik akan mendapatkan kesempatan 

untuk menggali pengalaman seluas-luasnya. Selain itu, kegiatan pameran kelas 

juga memiliki fungsi tersendiri selain fungsi edukatif seperti yang telah dijelaskan, 

pameran sekolah juga memiliki fungsi hiburan dan rekreasi bagi para peserta 

didik. Pameran kelas diadakan oleh siswa dalam satu kelas dan masih dalam 

lingkup kecil, bukan pameran yang diadakan oleh seluruh warga sekolah. 

 

2.7 Apresiasi Dalam Pameran 

Seorang seniman menciptakan suatu karya seni agar dapat menyalurkan 

imajinasinya ke dalam sebuah bentuk. Melalui bentuk karya seni, seniman 

memperoleh kepuasan terhadap jiwanya karena telah mampu menuangkan 

gagasan imajinasi ke dalam sebuah bentuk karya seni yang dapat dilihat dan 

dinikmati orang lain. 

Seniman sebagai pencipta, akan mendapatkan kepuasan setelah orang lain 

melihat karyanya dan menilai karya yang telah diciptakan. Seniman akan 

mendapatkan saran yang diinginkan sebagai sebuah tantangan untuk dapat 

menciptakan karya yang lebih indah lagi. 
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Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam 

proses berkarya sampai penilaian suatu karya seni selalu melibatkan tiga 

komponen, yaitu seniman, karya seni dan apresiator. Ketiga komponen dapat 

dipertemukan dalam sebuah media berkesenian yang berupa pameran seni. 

Menurut Kartika (2007:19) pameran seni merupakan satu bentuk aktivitas yang 

memberi kemungkinan terjadinya interaksi antara kreator (siswa), karya seni rupa 

dan apresiator (siswa).  

Pameran seni akan mewujudkan harapan seorang seniman mendapatkan 

masukan yang sebanyak-banyaknya sebagai pembangun, karena melalui pameran 

karya seni yang telah diciptakan akan diapresiasi oleh banyak orang, tidak hanya 

satu atau dua orang saja. Sebuah pameran yang diselenggarakan selalu memiliki 

tema, sehingga akan memudahkan apresiator melakukan apresiasi. 

Pameran merupakan media yang menjadi sasaran apresiator untuk 

melakukan apresiasi. Melalui pameran kegiatan apresiasi akan berjalan lebih 

maksimal. Kegiatan apresiasi pada dasarnya tidak sebatas melakukan penilaian 

terhadap suatu karya seni. Sobandi (2008:132) mempertegas bahwa proses 

apresiasi akan berjalan dengan baik jika pengamat seni mengenal pencipta seni 

(seniman) dengan baik, karakteristik karya seni (ide, wujud dan teknik) 

penciptaan seni dan mengenal dirinya sebagai pengamat seni.  

Melalui sebuah kegiatan pameran. Seniman, karya dan apresiator dapat 

bertemu secara langsung, sehingga apresiasi dapat dilakukan secara maksimal dan 

mendapatkan hasil yang diharapkan oleh seniman dan apresiastor itu sendiri. 
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SKEMA MODEL PEMBELAJARAN BERKARYA DAN PRESENTASI 

KARYA ILUSTRASI MELALUI PAMERAN KELAS SEBAGAI UPAYA 

UNTUK MENINGKATKAN APRESIASI SENI RUPA PADA SISWA 

KELAS XI IPS SMA NEGERI 1 JEKULO KUDUS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran Berkarya Dan Presentasi Karya Ilustrasi Melalui 

Pameran Kelas Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Apresiasi Seni Rupa 

Pada Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Jekulo Kudus 

Tujuan Pembelajaran 

Metode Pembelajaran 

Evaluasi 

1. Karya ilustrasi 

karikatur 

2. Hasil apresiasi siswa 

Siswa 

1. Berkarya ilustrasi 

2. Melaksanakan pameran 

3. Presentasi karya 

4. Mengapresiasi karya 

Guru 

1. Menjelaskan gambar karikatur 

2. Mengarahkan berkarya 

3. Menjelaskan tahapan 

pelaksanaan pameran 

4. Mengarahkan 

mempresentasikan karya dan 

mengapresiasi karya 

5. Presentasi karya 

6. Mengapresiasi Karya 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan. Sugiyono (2009: 297) menjelaskan tentang pengertian penelitian 

dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan menguji keefektikan produk tersebut.  

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran berkarya dan presentasi karya ilustrasi melalui pameran kelas. 

Pengembangan model pembelajaran seni rupa dilakukan dengan menggabungkan 

kegiatan berkarya dan kegiatan apresiasi melalui pengalaman langsung dalam 

pameran kelas.  

Dalam penelitian ini, selain melakukan pengamatan, peneliti juga sebagai 

partisipan dalam proses pembelajaran. Guru masih dalam perannya mengajar 

sekaligus sebagai subyek penelitian. 

Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan berdasarkan modifikasi 

oleh Sukmadinata dan kawan-kawan diuraikan sebagai berikut: 1) studi 

pendahuluan, 2) pengembangan model, 3) Uji Model. 
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Rancangan penelitian tersebut divisualisasikan pada bagan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Rancangan Penelitian Pengembangan menurut Sugiyono (2009:298) 

3.2 Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh sesuai dengan alur kerja pada 

metode Research & Development, yaitu sebagai berikut: 

3.2.1 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan merupakan tahap awal persiapan untuk pengembangan. 

Tahap ini terdiri atas tiga langkah, pertama studi kepustakaan dari buku dan 

literatur yang telah dijelaskan dalam latar belakang dan tinjauan pustaka 

penelitian ini,  kedua survei lapangan mengenai lokasi penelitian, subjek 

penelitian, dan model pembelajaran seni rupa, dan ketiga mengidentifikasi model 

awal (model pembelajaran seni rupa di lokasi penelitian). 

3.2.2 Pengembangan Model 

Pengembangan model merupakan prosedur pengembangan produk dalam 

penelitian ini, berupa model pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran 

harus sesuai dengan prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan adalah 

dasar untuk mengembangkan produk yang akan dihasilkan dengan menunjukan 

Studi 

Pendahuluan 

Uji Coba 

Terbatas 

Pengembangan 

Model 

Uji Produk 
Penilaian 

Hasil 
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langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk yang meliputi  

pengembangan desain model dan uji produk terbatas. 

Pengembangan desain model merupakan tahapan yang berupa rencana 

kegiatan dalam menentukan perencanaan yang akan dilakukan setelah peneliti 

melakukan survei pendahuluan di lokasi penelitian. Peneliti membuat langkah-

langkah dalam pelaksanaan pengembangan model pembelajaran apresiasi melaui 

presentasi karya ilustrasi dalam pameran sekolah yang disusun dalam bentuk 

desain pembelajaran. 

Pelaksanaan pengembangan desain model pembelajaran tersebut meliputi 

dua tahap yaitu tahap perencanaan dan tahap uji coba terbatas. Berikut adalah 

rincian langkah-langkah pelaksanaan pengembangan. 

3.2.2.1 Perencanaan 

Perencanaan adalah rancangan dan rencana kegiatan. Pada tahap ini 

peneliti membuat rancangan keseluruhan kegiatan yang akan dilakukan dalam 

penelitian, termasuk perencanaan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, 

sehingga hasil penelitian yang berkaitan dengan pengembangan model 

pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal.  

Perencanaan pembelajaran berupa persiapan proses pembelajaran apresiasi 

dengan model pembelajaran apresiasi melalui presentasi karya ilustrasi dalam 

pameran sekolah, yang terbagi menjadi: RPP, lembar apresiasi sebagai evaluasi, 

angket tanggapan guru, angket tanggapan siswa, dan data lembar observasi. 

Rencana pembelajaran dikonsultasikan terlebih dulu dengan dosen 

pembimbing dan guru mata pelajaran. Setelah itu, sebelum penelitian dilakukan 
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peneliti terlebih dulu menyampaikan perencanaan penelitian kepada guru Mata 

Pelajaran Seni Rupa dan dosen pembimbing untuk membahas rencana 

pembelajaran dan waktu pelaksanaan. 

3.2.2.2 Uji Coba Terbatas 

Uji coba terbatas merupakan tahapan pengujian produk awal. Dalam 

penelitian ini, uji coba terbatas dilakukan melalui kegiatan penerapan model 

berkarya dan presentasi karya ilustrasi melalui pameran kelas sebagai produk, 

kepada Subjek penelitian yang jumlahnya terbatas. Misalnya apabila pengujian 

produk dalam penelitian ini dilakukan kepada siswa satu kelas maka pada 

pengujian terbatas diambil sampel 6 orang dari kelas yang berbeda.  

Uji coba terbatas dilakukan untuk mengetahui keabsahan produk sebelum 

uji produk. Kegiatan uji coba produk dalam penelitian ini berbentuk kegiatan 

pembelajaran dalam skala kecil.  

Setelah uji coba terbatas selesai dan peneliti mendapatkan hasil, 

selanjutnya peneliti berdiskusi dengan guru mata pelajaran untuk membahas 

kelemahan dan kelebihan produk dalam uji coba terbatas yang menjadi dasar 

penyempurnaan model pembelajaran yang dikembangkan sebagai produk.  

3.2.2.3 Revisi Produk 

Setelah uji coba terbatas selesai dan peneliti mendapatkan hasil tanggapan 

dari siswa, selanjutnya peneliti berdiskusi dengan Guru Mata Pelajaran Seni Rupa 

dan dosen pembimbing untuk membahas kelemahan dan kelebihan produk. Hasil 

tanggapan guru, dosen pembimbing, dan siswa dijadikan acuan untuk melakukan 
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revisi produk untuk menerapkan model pembelajaran apresiasi seni rupa melelui 

presentasi karya ilustrasi dalam pameran kelas yang lebih baik. 

3.2.3 Uji Coba Skala Besar 

Uji coba skala besar  merupakan kegiatan percobaan penerapan model 

pembelajaran yang nyata kepada keseluruhan Subjek penelitian yang diambil. 

Dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 3, uji skala besar meliputi kegiatan 

pelaksanaan pembelajaran. 

Pada tahap pelaksanaan penelitian,seperti yang telah dijelaskan, bahwa 

selain sebagai pengamat peneliti juga sebagai partisipan yang membantu guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran. Materi pembelajaran berupa materi apresiasi 

karya ilustrasi dalam pameran yang didahului dengan pembelajaran berkarya 

ilustrasi. 

Selama pembelajaran berlangsung, peneliti melakukan pengamatan 

langsung terhadap proses pembelajaran siswa. Aspek yang diamati terhadap 

proses pembelajaran meliputi: penerapan model pembelajaran, dan hasil apresiasi 

siswa. Pengamatan siswa meliputi: siswa aktif dalam berkarya karikatur, siswa 

bersemangat, antusias dalam mempersiapkan, dan selama proses kegiatan 

pameran, siswa aktif dan antusias dalam melakukan apresiasi terhadap karya 

ilustrasi yang diciptakan teman-temannya. 

Dalam uji coba produk, peneliti menyebarkan angket kepada siswa dan 

melakukan observasi terhadap proses pembelajaran. Pertanyaan dalam angket 

mengenai tanggapan siswa terhadap pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran berkarya dan presentasi karya ilustrasi melalui pameran kelas. 
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Proses pembelajaran dan hasil apresiasi yang menentukan keberhasilan produk 

pengembangan model pembelajaran ini. 

3.2.4 Penilaian Hasil 

Hasil penelitian ini berupa penilaian yang berbentuk evaluasi dan 

rekomendasi. Evaluasi dalam penelitian ini, dilakukan untuk mengkaji dan 

menilai data mengenai proses pembelajaran, minat siswa terhadap pembelajaran, 

dan hasil apresiasi karya ilustrasi karikatur melalui kegiatan pameran. 

Rekomendasi dalam penelitian ini merupakan tahap pengambilan 

keputusan setelah peneliti melakukan penelitian langsung terhadap model 

pembelajaran. Pengambilan keputusan ini berdasarkan hasil evaluasi yang berupa 

kelemahan dan kelebihan uji coba produk serta melakukan langkah selanjutnya. 

Selain itu juga untuk menentukan langkah-langkah serta upaya-upaya baru dalam 

pembelajaran apresiasi melalui presentasi karya ilustrasi dalam pameran sekolah, 

sehingga diharapkan dapat ditemukan pembelajaran yang efektif dan efisien 

sesuai situasi dan kondisi. 

3.3 Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Jekulo Kudus dan guru Mata Pelajaran Seni Rupa SMA Negeri 1 Jekulo Kudus. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian, yaitu mengenai model pembelajaran 

apresiasi melalui presentasi karya ilustrasi dalam pameran sekolah, maka 

dibutuhkan data mengenai hasil karya ilustrasi, hasil apresiasi karya ilustrasi, hasil 

tanggapan siswa, hasil tanggapan guru, dan hasil observasi. Data diperoleh dari 

observasi, angket, tes praktik dan tes teori.  
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Instrumen untuk observasi berupa lembar observasi, angket berupa 

pertanyaan dan tanggapan dari guru dan siswa, instrumen tes praktik berkarya 

ilustrasi dengan tema karikatur adalah media kertas ukuran A4 dan cat, dan 

instrumen tes teori untuk menilai hasil apresiasi siswa berupa lembar apresiasi. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian dimaksudkan untuk menyederhanakan, 

mengelompokkan dan mengklarifikasi data yang telah diperoleh. Moelong 

(2007:280) menjelaskan bahwa analisis adalah mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode dan mengkatagorikannya. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan teknik analisis 

deskripti kualitatif dengan model analisis interaktif. Teknik analisis deskriptif 

kualitatif adalah suatu bentuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul, yang selanjutnya dipaparkan 

dalam bentuk kata-kata atau kalimat, dan dipisah-pisahkan menurut kategori 

untuk memperoleh kesimpulan. Teknik analisis diskriptif kualitatif menggunakan 

model interaktif dengan menggunakan tiga langkah, yaitu: reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan atau verivikasi. 

Data diperoleh dari lapangan berdasarkan hasil observasi atau pengamatan 

berupa lembar observasi proses pembelajaran, wawancara tentang proses 

pembelajaran kepada siswa dan guru, dan dokumentasi proses pembelajaran, 

berupa catatan-catatan data yang bersifat acak dan sangat banyak serta bermacam-

macam.  
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Proses analisis data dimulai dengan langkah pertama setelah data dibaca, 

dipelajari, dan ditelaah adalah mereduksi data. Reduksi data ini dilakukan dengan 

melakukan seleksi, mengorganisasi, mengelompokan, dan membuang data yang 

tidak perlu ke dalam unit kajian meliputi bagaimana proses pembelajaran apresiasi 

dengan model pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini. Data yang 

direduksi berupa dokumentasi dan hasil wawancara yang tidak relevan dengan 

penelitian ini. 

Langkah kedua, menyajikan data yang terwujud dalam sekumpulan 

informan yang tersusun dengan baik melalui ringkasan atau rangkuman 

berdasarkan data yang diseleksi secara baik. Dengan semikian dalam ringkasan-

ringkasan atau rangkuman itu didalamnya termuat rumusan-rumusan hubungan 

dalam kajian penelitian sehingga dapat memungkinkan dan memudahkan adanya 

penarikan kesimpulan. 

Langkah ketiga, menganalisis data yang setelah data yang diperoleh dari 

lapangan dapat tersusun dengan rapi dan baik. Setelah data dianalisis kemudian 

dilakukan penarikan simpulan (Milles, 2000:20). 
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Gambar 3.2 Langkah Analisis Data Penelitian 

Sumber: Milles, Huberman (1992:19)
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak dan Kondisi Fisik SMA Negeri 1 Jekulo Kudus 

 SMA Negeri 1 Jekulo Kudus berlokasi di Jalan Raya Kudus - Pati Km 10 

Kabupaten Kudus. Luas tanah sebesar 23.214 m
2
 dengan luas bangunan sebesar 

5.175 m
2
, lapangan olahraga sebesar 8.034 m

2
, kebun sebesar 600 m

2
, halaman 

dan taman sebesar 800 m
2
, dan persawahan  sebesar 8.605 m

2
. Sebelah utara 

berbatasan dengan Jalan Raya Kudus-Pati, sebelah timur dan selatan berbatasan 

dengan persawahan, dan sebelah barat berbatasan dengan Polisi Sektor Jekulo. 

Letak SMA Negeri 1 Jekulo Kudus di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada peta 

berikut: 

 

Gambar 4.1 Letak SMA Negeri 1 Jekulo Kudus di Kabupaten Kudus
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Bangunan terdiri dari ruang kelas berjumlah 20 ruang (10 ruang untuk 

Kelas X, 10 ruang untuk kelas XI, dan 10 ruang untuk kelas XII), satu ruang 

kepala sekolah, satu ruang wakil kepala sekolah, satu ruang guru, satu ruang tata 

usaha, satu ruang BK, satu ruang UKS, satu ruang OSIS, satu ruang pramuka, dan 

satu koperasi siswa. Laboratorium sudah lengkap berjumlah tiga, yaitu 

Laboratorium Fisika, Laboratorium Bioligi, Laboratorium Kimia, dan 

Laboratorium Bahasa. Pembelajaran kesenian dan ketrampilan disediakan ruangan 

khusus untuk  menunjang pembelajaran. Denah bangunan secara lebih jelas dapat 

dilihat pada gambar berikut sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Denah SMA Negeri 1 Jekulo Kudus 

 



46 
 

 
 

4.1.2. Keadaan Lingkungan SMA Negeri 1 Jekulo Kudus 

 Lingkungan sekitar di luar area sekolah bersebelahan dengan pusat 

pelayanan umum Kecamatan Jekulo yaitu Kantor Kecamatan Jekulo, Polisi Sektor 

Jekulo, dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jekulo.  Meskipun demikian, 

proses pembelajaran tidak terganggu dengan kebisingan pelayanan umum di 

sekitar lokasi, karena ruang kelas dan ruang pembelajaran ditempatkan pada 

bagian dalam yang jaraknya tidak terlalu dekat dengan pusat pelayanan umum. 

Hal tersebut juga didukung dengan adanya taman di setiap halaman kelas dan 

pojok-pojok bangunan yang dapat menimbulkan suasana sejuk, nyaman, dan 

tenang sangat mendukung proses pembelajaran. 

 Keadaan lingkungan tertata sangat rapi dan bersih. Seluruh warga sekolah 

bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Kedisiplinan warga 

sekolah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan membawa SMA Negeri 1 Jekulo 

Kudus menjadi sekolah tersehat nomor tiga se-Indonesia pada tahun 2007 dan 

menjadi sekolah adiwiyata pada tahun 2012, yaitu sekolah yang peduli terhadap 

lingkungan hidup. 

4.1.3 Keadaan Guru dan Karyawan SMA Negeri 1 Jekulo Kudus 

Tenaga kerja di SMA Negeri 1 Jekulo Kudus terdiri dari 72 guru, satu 

guru merangkap sebagai kepala sekolah dan empat guru merangkap sebagai wakil  

kepala sekolah, serta 33 pegawai sekolah.  

Tabel 4.1 Daftar Nama Guru dan Pegawai SMA Negeri 1 Jekulo Kudus 

NO NAMA NIP MAPEL 

1 2 3 4 

1  Drs. Joko Sutrisno 19630506 198405 1 006 Kepala Sekolah 

2  Drs. Hadiyanto HS 19570917 198303 1 011 Kimia 
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1 2 3 4 

3  Dra. Suciati Miratno 19580801 198503 2 005 Kimia 

4  Dra. Prihastuti Dwi W. 19590713 198403 2 005 BK 

5  Dra. Rudati 19630112 198703 2 009 Bahasa Indonesia 

6  Dra. Sri Lestari S0etojo 19631128 198703 2 008 BK  

7  Dra. Anis Sri Mulyati 19620822 198803 2 002 Bhs Inggris 

8  Drs. Heru Widodo 19631115 198903 1 011 Biologi 

9  Suryani Hastuti, SE, S.Pd. 19560825 198203 2 007 Ekonomi 

10  Wiet Suwito, S.Pd. 19540905 198012 1 001 Seni Budaya 

11  Suyadi, B.A. 19540811 198102 1 001 Sejarah  

12  Dra. Lasni 19561231 198303 2 146 PAI 

13  Drs. Catur Karya Agus P,M.Pd. 19660821 199103 1 003  Bhs. Indonesia 

14  Drs. Heru Bagyo Widodo 19650722 199203 1 005 Bk 

15  Dra. Noor Munfi’ah 19660519 199103 2 006 Kimia 

16  Drs. Sanusi, M.Ag. 19640216 199112 1 001 PAI 

17  Sri Arias Sulistyarti, S.Pd. 19630330 198601 2 007 Geografi 

18  Jumeno, S.Pd. 19560314 198212 1 001 Penjas Orkes 

19  Suharmini, B.A. 19581109 198403 2 004 Bhs Perancis 

20  Dra. Siti Marfu’ah 19621023 198405 2 001 Bhs Inggris 

21  Akhmad Wuryanto, S.Pd. 19630706 199003 1 015 BK 

22  Arsa’ad Kurniadi, S.Pd. 19680903 199103 1 004 Matematika 

23  Armiyati, S.Pd. 19690415 199702 2 001 Bahasa/Sastra Indon 

24  Moh. Sudardi, S.Pd. 19710618 199702 1 002 Fisika 

25  Drs. Hari Tri Widijanto 19660529 199203 1 003 Penjas Orkes 

26  Muhamad Juharno, S.Pd. 19680801 199903 1 008 Antro/Sejarah 

27  Qomariyah, S.Pd. 19691102 199702 2 002 Matematika 

28  Drs. Winardi Pujianto 19680916 199512 1 001 Ekonomi 

29  Miswanto, S.Pd. 19670715 199512 1 006 Matematika 

30  Nafi’ah, S.Pd. 19740415 200012 2 003 Matematika 

31  Markamah, S.Pd. 19750502 200012 2 006 Matematika 

32  Listyani Gunawan, S.Pd. 19590130 198303 2 005 Biologi 

33  Himaya Yuniarti, SE 19750617 200312 2 004 Ekonomi 

34  Harun, S.Pd.   19750829 200501 1 007 Fisika 

35  Noor Tjahjani, S.Pd. 19710918 200501 2 003 Bahasa Inggris 

36  Ulfah Inayati, S.Sos. 19740728 200604 2 004 Sosiologi 

37 Noor Arifin,S.Pd.  19720817 200604 1 006 PKn 

38  Junarsih, S.Pd. 19671002 200604 2 004 Bahasa Indonesia 

39  Ahdi Muhtaroni, S.Pd. 19751017 200701 1 006 Matematika 

40  Sri Yuliati, S.Pd. 19740701 200701 2 013 Bahasa Indonesia 

41  Yuni Aditama, S.Pd. 19740404 200701 2 017 Bahasa Inggris 

42  Evi Indah Ristiani, S.Pd. 19750509 200701 2 016 Sejarah  
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1 2 3 4 

43  Isti Solichah, S.E. 19750211 200701 2 008 Ekonomi 

44  Marliana Ristiani, S.Pd. 19720711 200701 2 013 Bhs. Inggris 

45  Siti Masni, S.Pd. 19691019 200801 2 007 Ekonomi 

46  Tri Widayati, SP. 19781107 200801 2 012 Biologi 

47  Rostanti, S.Pd. 19740905 200903 2 003 Tata Boga 

48 Sri Utami, S.Pd. 19810210 200903 2 002 Sosiologi 

49 Luciana Intan Prihatini, S.Pd. 19840127 200903 2 010 Seni  

50 Yanuar Bayu Isnaeni, S.Pd. 19860120 200903 1 005 Bahasa Jawa 

51  Nurwahyono, S.Th. 19690802 200903 1 003 Agama Kristen 

52  Musti’an, S.Kom. 19790721 200903 1 002 TI 

53 Dewi Suryani, ST 19810420 201001 2 021 TI 

54 Tri Rahayu, SPd 19841212 201001 2 050 Bahasa Jawa 

55 Puguh Cahyo Prasetyo,S.Pd. 19850320 201101 1 007 TIK 

56 Eko Purnomo, S.Pd. 19880901 201101 1 004 Antropologi 

57 Yoeli Soeranto, S.Th. - Agama Kristen 

58 Fikayunda Nilasari, S.Pd. - Bhs. Perancis 

59 Septi Setia Ningrum, A.Md. - Bhs. Jepang 

60 Ratih Hartaningrum, S.Pd. - PKn 

61 Dra. Suharni - PKn 

62  Muh.Fais, S.Pd - Penjas Orkes 

63 Diah Pitarini S, S.Sn. - Seni  

64 Eni Dwi Astuti, S.Pd. - Biologi 

65 Adi Suprapto, S.Pd. - Fisika  

66 Khosim, S.Pd.I. - Agama Islam 

67 Haria Bita Prasetya, S.Pd. - Geografi 

68 Arif Rachman N, S.Pd. - BK 

69 Amita Asih, S.Pd.   Geografi 

70 Istianah, S.Pd.   Fisika 

71 Soleh 19590301 198702 1 004  KA TU 

72 Nunik Isminarti 19590814 199303 2 001 Staf TU 

73 Rokhmad Ali Purnomo  19620417 198403 1 007 Staf TU 

74 Ninik Mudrikah 19660614 199203 2 006 Staf TU 

75 Warsito 19620728 198603 1 014 Staf TU 

76 Suyadi 19670529 200012 1 003 Staf TU 

77 Riyanto 19640903 200701 1 009 Staf TU 

78 Sri Murwati 19710516 200701 2 004 Staf TU 

79 Nuryadi 19700702 200801 1 008 Perpustakaan 

80 Noor Khasanah 19740308 200901 2 001 Kurikulum 

81 Juwarno 19630727 200701 1 008 Kebersihan 

82 Sudardji 19621115 200801 1 001 Kebersihan 
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Sumber : Dokumen Sekolah 

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jekulo Kudus tahun 2013 adalah Bapak 

Drs. Joko Sutrisno. Guru mata pelajaran seni rupa diampu oleh dua guru yaitu 

Bapak Wiet Suwito, S.Pd. dan Bapak  Moh. Muchlas, S.Pd.  Bapak Wiet Suwito, 

S.Pd mengajar pada Kelas XI dan Bapak Moh. Muchlas, S.Pd mengajar pada 

Kelas XII, karena pada Kelas X mata pelajaran seni budaya adalah seni tari. Hal 

tersebut karena pelajaran kesenian pada sekolah menengah atas bernama Seni 

Budaya yang sesuai kurikulumnya mencakup tiga bidang kesenian yaitu seni rupa, 

seni tari, dan seni musik. Seni Budaya harus diberikan pada peserta didik dengan 

1 2 3 4 

83 Nur Kholifah   Laboran 

84 Agus Ariyanto, A.Mk.   UKS 

85 Mega Indah Silviani   Perpustakaan 

86 Aprilia Suciningtyas,A.Md.   Koperasi 

87 Eko Nugroho   Satpam 

88 Junaedi   Kebersihan 

89 Kusnan   Satpam 

90 Dona Luthfi Septiawan, Se.   Agendaris 

91 Dawita Sari, Se.   Kesiswaan 

92 Roni Karno   Satpam 

93 Endri Akhirudin   Satpam 

94 Panji Nugroho   Satpam 

95 Eko Setiawan   Teknisi 

96 Mohammad Zamzuri   Kebersihan 

97 Subiyanto   Kebersihan 

98 Sunoto Aji Widodo   Perpustakaan 

99 Puningsih   ISO 

100 Juli Edi Kusworo   Satpam 

101 Era Alfianto   Satpam 

102 Heri Susanto   Satpam 

103 Winarto   Kebersihan 

104 Moh. Muchlas, S.Pd. 19680916 200604 1 002 Seni Rupa 

105 Adi Wibowo, S.Pd.   PKn 
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alokasi waktu dua jam pelajaran setiap minggunya. Kepala Sekolah member 

kebijakan dengan melaksanakan pelajaran seni tari pada Kelas X dan seni rupa 

pada Kelas XI dan XII, karena pelajaran seni rupa lebih menyeluruh daripada seni 

tari. 

4.1.4 Keadaan Siswa SMA Negeri 1 Jekulo Kudus 

 Keseluruhan siswa di SMA Negeri 1 Jekulo Kudus berjumlah 1074 siswa. 

Rincian tiap-tiap kelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2 Data Siswa SMA Negeri 1 Jekulo Kudus 

  
No Kelas P L Jumlah 

1 X 252 116 368 

2 XI BHS 20 1 21 

3 XI IPA 129 31 160 

4 XI IPS 131 48 179 

5 XII BHS 28 4 32 

6 XII IPA 134 31 165 

7 XII IPS 95 46 141 

Jumlah 789 285 1074 

Sumber : Dokumen Sekolah 

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa siswa Kelas X berjumlah 368 

siswa. Kelas XI terbagi menjadi tiga jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa, total 

jumlah keseluruhan siswa kelas XI adalah 368. Kelas XII terbagi menjadi tiga 

jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa, total jumlah keseluruhan siswa kelas XII 

adalah 338.  

 Latar belakang keadaan siswa dapat dilihat dari mata pencaharian orang 

tua siswa. Mata pencaharian orang tua siswa secara rinci dapat dilihat dari tabel 

berikut: 
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Tabel 4.3 Data Siswa berdasarkan Pekerjaaan Orang Tua 

No. Pekerjaan Kelas X Kelas XI Kelas XII Persentase 

1 PNS 80 49 31 15% 

2 BUMN 35 32 13 6% 

3 Petani 103 95 101 28% 

4 Pedagang 102 127 148 35% 

5 Wiraswasta 58 66 45 16% 

Sumber : Dokumen Sekolah 

 Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui mata pencaharian orang tua siswa 

SMA Negeri 1 Jekulo Kudus, mayoritas adalah 35% sebagai pedagang, 28% 

sebagai petani, 16% sebagai wiraswasta, 15% sebagai PNS, dan 6% bekerja di 

BUMN. Berdasarkan hasil presentasi mata pencaharian orang tua siswa berada 

pada tingkat ekonomi menengah keatas. Namun, sebagian besar orang tua siswa 

bekerja sebagai pedagang dan petani yang sibuk dengan pekerjaannya untuk 

menghasilkan uang, sehingga kurang memperhatikan pendidikan anak. Hal 

tersebut mempengaruhi perkembangan kemampuan kreativitas anak, khususnya 

pada mata pelajaran seni rupa. 

 Kreativitas siswa terhambat karena kurangnya perhatian orang tua 

terhadap pelajaran yang mengembangkan kreativitas penuh seperti kesenian. 

Orang tua siswa beranggapan mata pelajaran kesenian kurang penting sehingga 

tidak diperioritaskan, salah satunya dapat dilihat dari kelengkapan dan kualitas 

peralatan pada pelajaran kesenian khususnya seni rupa. Media yang dibawa siswa 

untuk menggambar yang terkesan seadanya, tidak lengkap, dan tidak diperhatikan 

kualitas media, sehingga berpengaruh pada hasil karya siswa. 
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4.1.5 Pembelajaran Seni Rupa di SMA Negeri 1 Jekulo Kudus 

 Pembelajaran seni rupa di SMA Negeri 1 Jekulo Kudus dilaksanakan pada 

Kelas XI dan XII dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran setiap seminggu sekali. 

Kurikulum Seni Budaya pada sekolah menengah atas adalah menuntun anak agar 

memiliki kemampuan berkarya dan mengapresiasi karya. Namun, seperti yang 

telah dijelaskan pembelajaran seni rupa hanya mengacu pada satu kompetensi 

dasar saja yaitu berkarya. Kelas XI dan XII pada dasarnya diberikan materi yang 

sama, yang membedakan adalah progam atau jurusan siswa, sebagai contoh untuk 

jurusan IPA diberikan materi tentang menggambar terikat dengan ukuran, yaitu 

menggambar mistar dan menggambar perspektif.  Pada jurusan IPS dan Bahasa 

lebih bebas, yaitu menggambar ilustrasi dan ornamen. Apresiasi dilaksanakan 

secara tidak langsung, guru memajang karya di ruang pembelajaran seni rupa, 

sehingga secara tidak langsung siswa mengapresiasi karya. 

 

4.2 Desain Penelitian 

 Model pembelajaran apresiasi seni rupa yang dikembangkan merupakan 

suatu bentuk pembelajaran apresiasi seni rupa yang melibatkan dua aspek 

kompetensi yang harus tercapai dalam pembelajaran seni rupa yaitu pembelajaran 

berkarya diikuti pembelajaran apresiasi dalam kegiatan pameran. Tahapan proses 

pembelajaran apresiasi ini dimulai dengan kegiatan berkarya yang sesuai dengan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Siswa Kelas XI IPS SMA 1 Jekulo 

Kudus semester genap tahun 2012/2013 yaitu berkarya ilustrasi karikatur.  

Pada tahapan proses berkarya selain harus menciptakan karya ilustrasi 

karikatur yang bertema “Tokoh Politik Indonesia” siswa juga harus menuliskan 
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pengalaman yang didapat selama proses berkarya dalam lembar pengalaman 

berkarya. Tahapan kedua dalam proses pembelajaran apresiasi seni rupa, siswa 

membentuk kelompok dan memilih karya yang terbaik dalam kelompok untuk 

dipresentasikan dalam pameran. Tahapan terakhir dalam pembelajaran apresiasi 

seni rupa, siswa memajang karya terpilih dalam ruang pemeran, selanjutnya 

pembuat karya mempresentasikan hasil pengalaman berkarya dan siswa lain 

menulis hasil apresiasi dalam lembar apresiasi, sesuai aspek apresiasi yang 

meliputi kegiatan mengamati yaitu siswa mulai melihat dan dapat mengidentiikasi 

jenis karya, karakteristik objek, dan aktivitas dalam karya, menghayati yaitu siswa 

mengerti dan memahami keindahan yang tercipta dalam karya, dan mengevaluasi 

yaitu siswa mampu memberikan penilaian baik atau buruknya karya berdasarkan 

persepsinya. Pengembangan model berkarya dan  presentasi karya ilustrasi 

melalui pameran kelas dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

4.3 Hasil Pengujian Pertama 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Jekulo Kudus pada semester 

genap tahun ajaran 2012/2013. Subjek penelitian ini adalah enam orang siswa dari 

Kelas XI IPS 2 mewakili kelas terbatas, dan 33 orang siswa dari Kelas XI IPS 3 

sebagai kelas skala besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

model pembelajaran apresiasi seni rupa. Model pembelajaran ini dinyatakan bagus 

dan efektif apabila hasil validasi dosen pembimbing sebagai validator model 

pembelajaran mencapai nilai ≥ 67,5%, hasil apresiasi karya seni rupa siswa sesuai 

dengan karya yang diamati, minat siswa mengalami peningkatan, dan tanggapan 

siswa serta tanggapan guru selama proses pembelajaran memberikan penilaian  ≥ 
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67,5%. Pada tahap awal peneliti membuat desain model pembelajaran untuk 

divalidasikan ke pakar model pembelajaran. Validasi dilakukan berdasarkan 

kriteria yang ditetapkan oleh peneliti.  

4.3.1 Tanggapan dosen pembimbing sebagai validator model 

 Tanggapan dosen pembimbing sebagai validator model pembelajaran 

merupakan penilaian terhadap model pembelajaran yang dikembangkan. Penilaian 

tersebut untuk mengetahui kelayakan model pembelajaran sebelum diaplikasikan 

dalam penelitian.  

 Penilaian dari dosen pembimbing sebagai validator model pembelajaran 

terbagi dari beberapa aspek, antara lain: aspek kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, aspek memiliki prosedur ilmiah, aspek menumbuhkan minta siswa 

dalam pembelajaran, dan aspek mengembangkan karakter. Penilaian dilakukan 

oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2. Model pembelajaran 

dikatakan layak apabila rata-rata hasil penilaian dari Dosen Pembimbing 1 dan 

Dosen Pembimbing 2 memperoleh nilai ≥ 67,5% dengan rentan skor setiap 

penilaian pernyataan antara  1-5. 

  Hasil penilaian dari Dosen Pembimbing 1, pada aspek kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran terbagi menjadi tiga pernyataan. Pertama, Tujuan 

pengembangan model pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, skor yang 

diperoleh 5 (lima). Kedua, model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan 

sudah sesuai dengan SK dan KD, skor yang diperoleh 5 (lima). Ketiga, model 

pembelajaran apresiasi yang dikembangkan memudahkan guru dalam mencapai 

tujuan pembelajaran, skor yang diperoleh 5 (lima). Pada aspek memiliki prosedur 
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ilmiah, terbagi menjadi satu pernyataan, yaitu rancangan model pembelajaran 

yang dikembangkan disusun secara sistematis, skor yang diperoleh 5 (lima). Pada 

aspek meningkatkan pemahaman apresiasi, terbagi menjadi satu pernyataan, yaitu 

model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan menumbuhkan minat siswa 

dalam pembelajaran, skor yang diperoleh 4 (empat). Pada aspek meningkatkan 

pemahaman apresiasi, terbagi menjadi dua pernyataan. Pertama, model 

pembelajaran apresiasi yang dikembangkan membuat siswa mengerti tentang 

kegiatan apresiasi, skor yang diperoleh 4 (empat). Kedua, model pembelajaran 

apresiasi yang dikembangkan membuat siswa mengetahui bagaimana cara 

mengapresiasi karya seni, skor yang diperoleh 5 (lima). Pada aspek 

mengembangkan karakter, terbagi menjadi tiga pernyataan. Pertama, model 

pembelajaran apresiasi yang dikembangkan dapat menumbuhkan rasa tanggung 

jawab terhadap karya yang diciptakan, skor yang diperoleh 4 (empat). Kedua, 

model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan dapat menumbuhkan rasa 

menghargai karyanya sendiri dan karya teman lain, skor yang diperoleh 5 (lima). 

Ketiga, model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan dapat meningkatkan 

kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik, skor yang diperoleh 4 (empat). 

Berdasarkan hasil penilaian dari Dosen Pembimbing 1 sebagai validator 1 model 

pembelajaran, total skor yang diperoleh adalah 46 dengan persentasi 92%. 

 Hasil penilaian dari Dosen Pembimbing 2, pada aspek kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran terbagi menjadi tiga pernyataan. Pertama, Tujuan 

pengembangan model pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, skor yang 

diperoleh 5 (lima). Kedua, model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan 
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sudah sesuai dengan SK dan KD, skor yang diperoleh 5 (lima). Ketiga, model 

pembelajaran apresiasi yang dikembangkan memudahkan guru dalam mencapai 

tujuan pembelajaran, skor yang diperoleh 5 (lima). Pada aspek memiliki prosedur 

ilmiah, terbagi menjadi satu pernyataan, yaitu rancangan model pembelajaran 

yang dikembangkan disusun secara sistematis, skor yang diperoleh 4 (empat). 

Pada aspek meningkatkan pemahaman apresiasi, terbagi menjadi satu pernyataan, 

yaitu model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan menumbuhkan minat 

siswa dalam pembelajaran, skor yang diperoleh 5 (lima). Pada aspek 

meningkatkan pemahaman apresiasi, terbagi menjadi dua pernyataan. Pertama, 

model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan membuat siswa mengerti 

tentang kegiatan apresiasi, skor yang diperoleh 5 (lima). Kedua, model 

pembelajaran apresiasi yang dikembangkan membuat siswa mengetahui 

bagaimana cara mengapresiasi karya seni, skor yang diperoleh 5 (lima). Pada 

aspek mengembangkan karakter, terbagi menjadi tiga pernyataan. Pertama, model 

pembelajaran apresiasi yang dikembangkan dapat menumbuhkan rasa tanggung 

jawab terhadap karya yang diciptakan, skor yang diperoleh 5 (lima). Kedua, 

model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan dapat menumbuhkan rasa 

menghargai karyanya sendiri dan karya teman lain, skor yang diperoleh 5 (lima). 

Ketiga, model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan dapat meningkatkan 

kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik, skor yang diperoleh 5 (lima). 

Berdasarkan hasil penilaian dari Dosen Pembimbing 2 sebagai validator 2 model 

pembelajaran, total skor yang diperoleh adalah 49 dengan persentasi 98%. 
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 Hasil penilaian dari Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 

sebagai validator 1 dan validator 2 model pembelajaran diperoleh total skor 95 

dengan rata-rata presentasi 95%. Berdasarkan presentasi skor yang diperoleh, 

model pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan layak diaplikasikan dalam 

penelitian tahap pertama. 

4.3.2 Hasil Uji Coba Terbatas 

Uji coba terbatas dilakukan untuk mengetahui kelayakan model 

pembelajaran sebelum diaplikasikan dalam uji skala besar. Pada uji coba terbatas, 

diambil enam siswa dari Kelas XI IPS 2 sesuai kriteria uji coba terbatas, karena 

memiliki kompetensi dasar yang sama dengan kompetensi dasar dalam uji skala 

besar. Sehingga model pembelajaran yang dikembangkan dapat diaplikasikan. 

Daftar nama siswa beserta kode Subjek penelitian dapat dilihat pada Lampiran 7. 

Proses pembelajaran pada uji coba terbatas terbagi dalam dua tahap 

kegiatan, yaitu kegiatan berkarya ilustrasi karikatur dan kegiatan apresiasi dalam 

pameran. Apresiasi dalam pameran berupa kegiatan presentasi karya dan kegiatan 

apresiasi berdasarkan pengamatan karya dan presentasi. Data penelitian pada uji 

coba terbatas diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan, wawancara, angket, 

dan hasil apresiasi siswa. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan melakukan 

pengamatan pada enam siswa subjek penelitian. Wawancara juga dilakukan oleh 

peneliti dengan memberi pertanyaan pada siswa selama proses pembelajaran. 

Angket berisi tanggapan siswa tentang model pembelajaran yang dilaksanakan 

dan disebarkan pada siswa setelah proses pembelajaran berakhir. 
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4.3.2.1 Proses Berkarya Ilustrasi Karikatur 

Proses pembelajaran dilaksanakan selama tiga kali pertemuan. Pada 

pertemuan pertama, guru menjelaskan tentang proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan serta kompetensi dasar yang akan dicapai, dilanjutkan dengan 

penjelasan tentang menggambar ilustrasi karikatur beserta demonstrasi 

menggambar ilustrasi karikatur oleh guru. Selanjutnya siswa diperintahkan 

menggambar ilustrasi karikatur dengan mencontoh karya karikatur yang telah 

dipersiapkan oleh guru, jadi enam siswa mencontoh satu gambar yang telah 

dipersiapkan oleh guru. Tema yang digunakan adalah “Tokoh Politik Indonesia” 

dengan contoh gambar Ilustrasi karikatur Bapak Moh. Hatta. Media yang 

digunakan untuk menggambar adalah kertas A4, pensil, penghapus, kuas, cat air, 

palet, dan tempat air. 

Pada saat proses menggambar ilustrasi karikatur terdapat beberapa kendala 

yang dialami siswa. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Subjek 

penelitian A-07, A-10, dan A-11 mengalami kesulitan menggambar karikatur. Hal 

tersebut karena tema yang digunakan menurut ketiga siswa sulit, contoh gambar 

yang dipersiapkan guru hanya satu untuk dicontoh enam siswa dalam waktu yang 

sama, contoh gambar yang dipersiapkan oleh guru merupakan gambar karya 

peneliti, siswa mengalami kesulitan untuk meniru garis dan bentuk gambar, 

sehingga hasil karya yang dihasilkan kurang maksimal. Sudut pandang ketiga 

siswa tersebut berbeda dengan ketiga siswa lain. Jarak ketiga siswa terlalu jauh 

dari contoh gambar membuat siswa kesulitan meniru gambar, dan salah satu siswa 

ada yang tidak membawa peralatan menggambar karena keterbatasan ekonomi, 
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sehingga tidak mampu membeli cat air. Berdasarkan kendala tersebut, minat siswa 

menjadi kurang pada saat proses berkarya, sehingga mempengaruhi keberhasilan 

model pembelajaran yang dikembangkan. Berbeda dengan ketiga siswa yang 

mengalami kesulitan pada saat proses berkarya, ketiga siswa yang lain yaitu 

Subjek penelitian A-08, A-09, dan A-12 lebih bersemangat menggambar ilustrasi 

karikatur, karena sudut pandang yang dekat dan jelas, kelengkapan media, dan 

minat siswa tinggi dalam berkarya seni rupa. Sehingga hasil gambar yang 

dihasilkan lebih baik. 

Proses berkarya dilakukan dalam dua kali pertemuan, setelah jam 

pelajaran selesai karya siswa yang belum jadi disimpan dalam ruang seni budaya, 

yaitu ruang pembelajaran seni rupa, untuk dilanjutkan pada pertemuan 

selanjutnya.  

Pada pertemuan kedua, proses pembelajaran dilanjutkan dengan kegiatan 

menyelesaikan karya ilustrasi. Penyelesaian karya tidak memakan waktu sampai 

dua jam pelajaran, jam pelajaran yang masih tersisa digunakan untuk menentukan 

karya yang akan dipajang dan diapresiasi dalam pameran. Penentuan karya 

dilakukan dengan cara memilih karya yang dihasilkan pada saat proses berkarya. 

Pemilihan karya dilakukan oleh siswa dibantu serta diarahkan oleh guru dan 

peneliti untuk mengurangi subjektivitas.  

Karya ilustrasi karikatur yang terpilih untuk dipajang dan diapresiasi 

dalam kegiatan pameran adalah karya siswa Subjek penelitian A-12. Karya dari 

Subjek penelitian A-12 dipilih karena beberapa aspek, pertama dari segi 

kemiripan, hasil karya yang dihasilkan mendekati karakteristik wajah Bapak Moh. 
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Hatta daripada karya siswa yang lain, kedua dari segi bentuk karikatur, sesuai 

bentuk karikatur yaitu dengan kepala besar dan badan kecil, dan ketiga dari segi 

pewarnaan, pewarnaan lebih baik dari karya siswa yang lain, siswa bisa 

memadukan warna yang kontras, sehingga dapat menghasilkan perpaduan warna 

yang indah. Selain itu karakteristik karya siswa juga sangat khas dengan bentuk 

garis yang berkarakter dan halus, karena Subjek penelitian seorang perempuan, 

sehingga mempengaruhi goresan garis. Berdasarkan segi kemampuan 

menggambar, Subjek penelitian A-12 lebih baik dari siswa yang lain sesuai 

dengan hasil belajar selama pembelajaran seni rupa sering mendapatkan nilai yang 

baik karena siswa tersebut tekun dan sangat bersemangat dalam berkarya seni 

rupa.  

Karya yang terpilih selanjutnya ditempel di atas kertas asturo hitam, hal 

tersebut karena untuk membuat karya lebih rapi dan penampilannya lebih 

menarik, sehingga siswa lebih bersemangat dalam mengapresiasi karya tersebut. 

Setelah proses pengemasan selesai, pembuat karya membuat laporan pengalaman 

berkarya. Menurut Sobandi (2008: 203) laporan pengalaman berkarya bertujuan 

untuk menyeimbangkan kemampuan berkarya dengan kemampuan 

mengkomunikasikan pengalaman berkarya secara tertulis, selain itu juga untuk 

memudahkan siswa mempresentasikan karya dalam pameran. Laporan 

pengalaman berkarya berisi tentang nama siswa, judul karya, fungsi karya, teknik, 

media. Hasil karya karikatur dan laporan pengalaman berkarya yang terpilih 

terdapat dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.4 Karya Ilustrasi Karikatur dan Laporan Pengalaman Berkarya Uji 

Coba Terbatas 

Karya Laporan Pengalaman Berkarya 

 

 

Nama siswa: Siti Zumaroh 

Judul: Karikatur Moh. Hatta 

Fungsi Karya: Hiburan dan sindiran 

Teknik: Plakat 

Media: Cat air, kuas, palet, pensil, 

penghapus 

 

 

4.3.2.2 Apresiasi dalam Pameran Kelas 

Pada pertemuan ketiga, pembelajaran dimulai dengan kegiatan 

pemasangan karya pada pameran. Pameran dilaksanakan di ruang seni budaya 

SMA Negeri 1 Jekulo Kudus. Penataan ruang seni budaya sudah seperti ruang 

pamer, siswa hanya mengatur pemasangan karya yang akan diapresiasi. Beberapa 

siswa kurang bersemangat untuk mempersiapkan pameran, hal tersebut karena 

kurangnya minat siswa pada kegiatan pembelajaran yang aktif, serta karya yang 

dipasang pada pameran hanya satu karya yang terpilih saja, sehingga mengurangi 
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minat siswa untuk melaksanakan kegiatan pameran. Karya dipasang dibagian 

depan, selanjutnya guru membagikan lembar apresiasi karya pada siswa yang 

akan mengapresiasi karya. Lembar apresiasi karya berisi tentang beberapa aspek, 

antara lain: judul karya, nama seniman, jenis karya, media, teknik, fungsi karya, 

bentuk karikatur, pewarnaan, penilaian secara keseluruhan, dan pesan yang 

disampaikan seniman. Aspek dalam lembar apresiasi berdasarkan tahapan dalam 

konsep apresiasi yang telah dijelaskan dalam landasan teori. Aspek apresiasi 

dalam lembar apresiasi harus diisi semua oleh siswa sebagai apresiator. 

Setelah persiapan pameran selesai, pembelajaran dilanjutkan dengan 

kegiatan apresiasi melalui presentasi karya dalam pameran. Siswa pembuat karya 

terpilih maju untuk mempresentasikan karya. Presentasi karya berjalan kurang 

lancar, karena siswa yang mempresentasikan sedikit grogi dan tidak percaya diri. 

Berdasarkan hasil pengamatan, siswa termasuk anak yang tekun, tetapi pendiam 

dan kurang bersosialisasi, sehingga berpengaruh pada saat presentasi karya. Siswa 

yang mengapresiasi karya menuliskan hasil apresiasi pada lembar apresiasi. 

Sebelum proses presentasi dan apresiasi karya dimulai, guru terlebih dulu 

menjelaskan tentang pengisisan lembar apresiasi.  

Pengisian lembar apresiasi diarahkan dan dibimbing oleh guru, hal 

tersebut dilakukan agar siswa tidak kebingungan pada saat mengisi lembar 

apresiasi, selain itu bertujuan agar jawaban siswa tidak keluar jauh dari lingkup 

aspek apresiasi, sehingga memudahkan guru dan peneliti pada saat menganalisis 

hasil apresiasi siswa. Guru menjelaskan pengisian lembar apresiasi per aspek, 

pada aspek judul karya diharapkan siswa mengisi dengan jawaban tentang tokoh 
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yang dikarikaturkan, aspek nama seniman diharapkan siswa mengisi dengan 

jawaban nama siswa yang membuat karya, jenis karya diharapkan siswa mengisi 

dengan jawaban karya ilustrasi karikatur, aspek media diharapkan siswa mengisi 

dengan jawaban alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar karikatur, 

aspek teknik diharapkan siswa mengisi dengan jawaban teknik yang digunakan 

untuk menggambar karikatur, aspek fungsi karya diharapkan siswa mengisi 

dengan jawaban fungsi diciptakan karya karikatur, aspek bentuk karikatur 

diharapkan siswa mengisi dengan jawaban pendapat siswa tentang bentuk 

karikatur apakah sudah baik, belum, atau tidak baik, aspek pewarnaan diharapkan 

siswa mengisi dengan jawaban warna apasaja yang digunakan pada karya 

karikatur, aspek penilaian secara keseluruhan diharapkan siswa mengisi dengan 

jawaban pendapat siswa tentang karya karikatur yang diciptakan secara 

keseluruhan apakah sudah baik, belum, atau tidak baik, dan aspek pesan yang 

disampaikan seniman diharapkan siswa mampu menafsirkan pesan yang 

terkandung dalam karya karikatur yang diciptakan.  

4.3.2.3 Hasil Apresiasi Siswa 

Presentasi karya sangat mempengaruhi hasil apresiasi siswa. Berdasarkan 

presentasi dan pengamatan karya, diperoleh hasil apresiasi dari lima Subjek 

penelitian dengan analisis masing-masing Subjek penelitian sebagai berikut: hasil 

apresiasi Subjek penelitian A-07, a) judul karya berisi ilustrasi, b) nama seniman 

berisi nama siswa yang membuat karya, c) jenis karya berisi ilustrasi, d) media 

berisi kertas, pensil, penghapus, kuas, palet, serta cat air, e) teknik berisi teknik 

plakat, f) fungsi karya berisi pajangan, g) bentuk karikatur berisi baik, h) 
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pewarnaan berisi warna biru, coklat, dan hitam, i) penilaian secara keseluruhan 

berisi baik, j) pesan yang disampaikan seniman berisi Moh.Hatta merdeka. 

Berdasarkan hasil apresiasi Subjek penelitian A-07 dapat disimpulkan bahwa 

siswa tidak konsentrasi selama proses pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil apresiasi, siswa menjawab dengan jawaban sederhana yang singkat, 

tetapi tidak jelas, beberapa pertanyaan seperti aspek apresiasi a, c, f, dan j tidak 

dijawab dengan tepat, padahal hal tersebut sudah dijelaskan dalam presentasi 

karya. Berdasarkan pengamatan, siswa kurang aktif selama proses pembelajaran, 

beberapa hal yang belum dimengerti tidak ditanyakan pada guru, minat siswa 

kurang dalam pembelajaran seni rupa, siswa tidak bersemangat selama proses 

pembelajaran, dan siswa terlihat tidak mengerti dengan hal-hal yang telah 

dijelaskan oleh guru karena siswa tidak senang dengan pembelajaran seni rupa, 

siswa merasa tidak bisa menggambar sehingga setiap kegiatan dalam 

pembelajaran seni rupa tidak dilaksanakan dengan maksimal. Hal tersebut dilihat 

dari hasil prestasi siswa selama pembelajaran seni rupa menunjukan nilai yang 

kurang. 

Hasil apresiasi kedua dari Subjek penelitian A-08 sebagai berikut: a) judul 

karya berisi Karikatur Moh. Hatta, b) nama seniman berisi nama siswa yang 

membuat karya, c) jenis karya berisi ilustrasi karikatur, d) media berisi cat air, e) 

teknik berisi teknik transparan, f) fungsi karya berisi hiburan, g) bentuk karikatur 

berisi baik, h) pewarnaan berisi warna biru dan hitam, i) penilaian secara 

keseluruhan berisi cukup, j) pesan yang disampaikan seniman berisi Moh.Hatta 

mengepalkan tangan yang berarti merdeka, karena Moh. Hatta salah satu tokoh 
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yang memerdekakan Indonesia. Berdasarkan hasil apresiasi Subjek penelitian A-

08 dapat disimpulkan bahwa siswa kurang bersemangat pada pembelajaran yang 

diterapkan. Hal tersebut dilihat dari hasil apresiasi, siswa menjawab dengan 

jawaban kurang lengkap pertanyaan pada aspek apresiasi g, h, dan i. Berdasarkan 

pengamatan dan hasil wawancara, siswa tidak menyukai pembelajaran seni rupa  

karena berupa pembelajaran praktek dan berkesenian, siswa lebih menyukai 

pembelajaran hafalan seperti sejarah. Minat siswa sangat kurang dalam 

pembelajaran seni rupa yang lebih mengoptimalkan penggunaan perasaan 

daripada hafalan. Hal tersebut dilihat dari hasil prestasi siswa selama 

pembelajaran seni rupa kurang maksimal, tetapi rata-rata prestasi siswa dalam 

pelajaran lain termasuk dalam kategori yang baik. 

Hasil apresiasi ketiga dari Subjek penelitian A-09 sebagai berikut: a) judul 

karya berisi Karikatur Moh. Hatta, b) nama seniman berisi nama siswa yang 

membuat karya, c) jenis karya berisi ilustrasi, d) media berisi kertas, pensil, 

penghapus, kuas, palet, serta cat air, e) teknik berisi teknik plakat, f) fungsi karya 

berisi pajangan, g) bentuk karikatur berisi baik, h) pewarnaan berisi warna biru 

dan hitam, i) penilaian secara keseluruhan berisi cukup, j) pesan yang 

disampaikan seniman berisi Moh.Hatta merdeka. Berdasarkan hasil apresiasi 

Subjek penelitian A-09 dapat disimpulkan bahwa siswa cukup berminat terhadap 

pembelajaran yang diterapkan. Hal tersebut dilihat dari hasil apresiasi, beberapa 

pertanyaan dijawab dengan baik, walaupun masih terdapat pertanyaan yang 

memiliki jawaban tidak tepat.  Berdasarkan hasil pengamatan dan  hasil angket 

siswa cukup bersemangat mengapresiasi karya daripada mempersiapkan kegiatan 
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pameran. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan apresiasi dianggap siswa lebih 

mudah daripada mempersiapkan pameran yang lebih susah, karena siswa tidak 

suka kegiatan yang sangat aktif, menurut siswa mengapresiasi karya lebih asyik 

daripada mempersiapkan pameran, karena dapat menilai karya teman.   

Hasil apresiasi keempat dari Subjek penelitian A-10 sebagai berikut: a) 

judul karya berisi ilustrasi, b) nama seniman berisi nama siswa yang membuat 

karya, c) jenis karya berisi ilustrasi karikatur, d) media berisi kuas, palet, serta cat 

air, e) teknik berisi teknik plakat, f) fungsi karya berisi hiburan, g) bentuk 

karikatur berisi jelek, h) pewarnaan berisi warna biru dan coklat, i) penilaian 

secara keseluruhan berisi jelek, j) pesan yang disampaikan seniman berisi 

Moh.Hatta merdeka. Berdasarkan hasil apresiasi Subjek penelitian A-10 dapat 

disimpulkan bahwa siswa tidak berminat mengikuti proses pembelajaran. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil apresiasi, siswa menjawab dengan jawaban yang 

tidak tepat, beberapa pertanyaan seperti aspek apresiasi d, g, h, i, dan j tidak 

dijawab sesuai dengan pengamatan dan apresiasi karya. Berdasarkan pengamatan, 

siswa kurang bersemangat dan tidak antusias mengikuti proses pembelajaran. 

Hasil angket dan wawancara menunjukan siswa tidak menyukai tema pada saat 

proses berkarya karena siswa merasa kesulitan menggambar sesuai tema sehingga 

mempengaruhi minat siswa selama pembelajaran. Berdasarkan wawancara siswa 

juga sangat tidak percaya diri pada karya yang dihasilkan dan tidak berminat 

mengapresiasi karya teman, karena itu siswa memberikan penilaian yang tidak 

baik pada karya yang diapresiasi. 
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Hasil apresiasi kelima dari Subjek penelitian A-11 sebagai berikut: a) 

judul karya berisi ilustrasi, b) nama seniman berisi nama siswa yang membuat 

karya, c) jenis karya berisi ilustrasi, d) media berisi kuas, palet, serta cat air, e) 

teknik berisi teknik plakat, f) fungsi karya berisi pajangan, g) bentuk karikatur 

berisi cukup, h) pewarnaan berisi warna biru dan coklat, i) penilaian secara 

keseluruhan berisi cukup, j) pesan yang disampaikan seniman berisi Moh.Hatta 

mengepalkan tangan yang berarti merdeka, karena Moh. Hatta salah satu tokoh 

yang memerdekakan Indonesia. Berdasarkan hasil apresiasi Subjek penelitian A-

11 dapat disimpulkan bahwa siswa kurang aktif selama proses pembelajaran. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil apresiasi, siswa menjawab dengan jawaban yang 

sederhana dan singkat pada pertanyaan aspek apresiasi c, f, g, h, dan i. 

Berdasarkan pengamatan, siswa kurang aktif selama proses pembelajaran, siswa 

juga kurang sosialisasi dengan teman. Hasil wawancara siswa menunjukan bahwa 

siswa termasuk anak yang pendiam, beberapa hal yang belum dimengerti tidak 

ditanyakan pada guru maupun pada teman sehingga siswa kurang mampu 

mengikuti proses pembelajaran. 
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Tabel 4.5 Analisis dan Kesimpulan Hasil Apresiasi Siswa Uji Coba Terbatas 

Karya Nama Siswa 
Aspek Apresiasi 

Analisis 
Tokoh Aktivitas Fungsi Pewarnaan Evaluasi 

Moh. 

Hatta 

Responden 

A-07 

Moh. 

Hatta 

Moh.Hatta 

merdeka 

Pajangan Biru, coklat 

Hitam 

Gambar 

sudah baik 

Berdasarkan pengamatan, siswa 

kurang aktif selama proses 

pembelajaran, beberapa hal yang 

belum dimengerti tidak 

ditanyakan pada guru, minat siswa 

kurang dalam pembelajaran seni 

rupa, siswa tidak bersemangat 

selama proses pembelajaran, dan 

siswa terlihat tidak mengerti 

dengan hal-hal yang telah 

dijelaskan oleh guru karena siswa 

tidak senang dengan pembelajaran 

seni rupa, siswa merasa tidak bisa 

menggambar sehingga setiap 

kegiatan dalam pembelajaran seni 

rupa tidak dilaksanakan dengan 

maksimal.  

Responden 

A-08 

Moh. 

Hatta 

Moh.Hatta 

merdeka 

Hiburan Biru dan 

hitam 

Gambar 

sudah baik 

Berdasarkan pengamatan dan hasil 

wawancara, siswa tidak menyukai 

pembelajaran seni rupa  karena 

berupa pembelajaran praktek dan 

berkesenian, siswa lebih menyukai 

pembelajaran hafalan seperti 

sejarah. Minat siswa sangat 

kurang dalam pembelajaran seni 

rupa yang lebih mengoptimalkan 

penggunaan perasaan daripada 

hafalan.  

Responden 

A-09 

Moh. 

Hatta 

Moh.Hatta 

merdeka 

Pajangan Biru dan 

hitam 

Gambar 

cukup baik 

  Berdasarkan hasil pengamatan 

dan  hasil angket siswa cukup 

bersemangat mengapresiasi karya 

daripada mempersiapkan kegiatan 

pameran. Berdasarkan hasil 

wawancara, kegiatan apresiasi 

dianggap siswa lebih mudah 

daripada mempersiapkan pameran 

yang lebih susah, karena siswa 

tidak suka kegiatan yang sangat 

aktif, menurut siswa 

mengapresiasi karya lebih asyik 

daripada mempersiapkan 

pameran, karena dapat menilai 

karya teman 

Responden 

A-10 

Moh. 

Hatta 

Moh.Hatta 

merdeka 

Hiburan Biru dan 

hitam 

Gambar 

jelek 

Berdasarkan pengamatan, siswa 

kurang bersemangat dan tidak 

antusias mengikuti proses 

pembelajaran. Hasil angket dan 
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Berdasarkan hasil apresiasi dan analisis siswa, secara keseluruhan Subjek 

penelitian mengapresiasi karya dengan baik. Meskipun masih terdapat siswa yang 

kurang antusias, tetapi siswa mampu memberikan penilaian terhadap karya teman. 

Hasil apresiasi dituliskan ke dalam lembar apresiasi sesuai karya yang diamati dan 

arahan yang diberikan guru, sehingga dapat disimpulkan minat dan pemahaman 

apresiasi siswa meningkat. Siswa mampu menjelaskan objek yang dilihat sesuai 

dengan persepsinya, siswa juga semakin peka dan memberikan respon terhadap 

karya-karya yang dilihat. Pada tahap akhir siswa mampu memberikan penilaian 

baik dan buruknya karya. Hal tersebut menandakan siswa mampu mengapresiasi 

karya dan berminat melakukan kegiatan apresiasi. 

Berdasarkan hasil angket yang disebarkan terhadap enam siswa dalam uji 

coba terbatas,  lima siswa memberi tanggapan presentasi karya dalam pameran 

memudahkan apresiasi karya seni rupa dan satu siswa menjawab tidak. Rata-rata 

wawancara menunjukan siswa 

tidak menyukai tema pada saat 

proses berkarya karena siswa 

merasa kesulitan menggambar 

sesuai tema sehingga 

mempengaruhi minat siswa 

selama pembelajaran.  

 Responden 

A-11 

Moh. 

Hatta 

Moh.Hatta 

merdeka 

Pajangan Biru dan 

coklat 

Gambar 

cukup baik 

Berdasarkan pengamatan, siswa 

kurang aktif selama proses 

pembelajaran, siswa juga kurang 

sosialisasi dengan teman. Hasil 

wawancara siswa menunjukan 

bahwa siswa termasuk anak yang 

pendiam, beberapa hal yang 

belum dimengerti tidak 

ditanyakan pada guru maupun 

pada teman sehingga siswa kurang 

mampu mengikuti proses 

pembelajaran 
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skor untuk yang diperoleh dari tanggapan siswa mengenai model pembelajaran 

adalah sebesar 73% dan hasil observasi minat siswa sebesar 74% termasuk 

kategori tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran yang 

dikembangkan dapat dilaksanakan dan kemampuan apresiasi siswa meningkat. 

4.3.2.4 Revisi Produk 

Model pembelajaran yang dikembangkan layak untuk diaplikasikan pada 

uji skala besar, tetapi berdasarkan hasil secara keseluruhan pada uji coba terbatas, 

terdapat beberapa kelemahan model yang mengurangi ketercapaian hasil 

penelitian secara maksimal. Kelemahan pada model pembelajaran yang 

dikembangkan selanjutnya direvisi menjadi draf baru untuk diaplikasikan pada uji 

skala besar. Beberapa kelemahan model pembelajaran apresiasi pada uji coba 

terbatas dan revisi untuk diaplikasikan ke uji skala besar adalah sebagai berikut: 

pertama, pada proses berkarya ilustrasi, contoh gambar yang digunakan siswa 

sebagai refrensi menggambar kurang maksimal, yaitu hanya satu contoh gambar 

untuk seluruh siswa. Pada uji skala besar masing-masing siswa akan diberi satu 

contoh gambar, sehingga akan memudahkan siswa dalam proses berkarya ilustrasi 

karikatur. Kedua, tema yang digunakan sudah sesuai, tetapi jumlah objek masih 

kurang, pada uji skala besar siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok, 

masing-masing kelompok diberi objek gambar yang berbeda, tetapi masih dalam 

tema yang sama, sehingga akan meningkatkan minat dan semangat siswa dalam 

proses berkarya ilustrasi karikatur. Ketiga, pada tahap persiapan pameran, karya 

yang dipilih pada uji coba terbatas hanya satu, selain itu pengemasan karya juga 

kurang menarik, hal tersebut mengakibatkan kurangnya minat siswa untuk 
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melaksnakan pameran. Pada uji skala besar, dipilih satu karya dari setiap 

kelompok, sehingga karya yang dipajang dalam jumlah banyak, selanjutnya karya 

dikemas menggunakan figura sederhana buatan siswa akan lebih menarik minat 

siswa dalam mempersiapkan pameran. Keempat, pada lembar apresiasi uji coba 

terbatas, aspek apresiasi yang dipilih terlalu umum dan kurang spesifik, hal 

tersebut akan berpengaruh pada proses analisis hasil apresiasi dan harus 

dikembangkan dalam beberapa aspek yang lebih kompleks dan spesifik akan 

memudahkan penilaian tingkat apresiasi siswa. Hasil revisi pada uji coba terbatas 

diaplikasikan pada penelitian tahap selanjutnya, yaitu uji skala besar. 

 

4.4 Hasil Pengujian Kedua 

 Pengujian model pembelajaran apresiasi melalui presentasi karya ilustrasi 

dalam pameran kelas pada tahap kedua terbagi menjadi uji skala besar dan 

tanggapan guru terhadap model pembelajaran. 

4.4.1 Hasil Uji Skala Besar 

Uji skala besar merupakan tahap penelitian selanjutnya setelah model 

pembelajaran yang dikembangkan diuji pada uji coba terbatas. Uji skala besar 

juga menentukan keberhasilan model pembelajaran yang dikembangkan. 

Pada penelitian uji skala besar, subjek penelitian adalah 33 siswa dari 

Kelas XI IPS 3. Kelas XI IPS 3 terdiri dari 23 siswa perempuan dan 10 siswa laki-

laki. Daftar nama siswa beserta kode Subjek penelitian dapat dilihat pada 

Lampiran 8. Proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran apresiasi 

seni rupa melalui presentasi karya ilustrasi dalam pameran kelas terdiri dari dua 

tahap seperti pada uji coba terbatas, yaitu tahapan berkarya ilustrasi karikatur dan 
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tahapan kegiatan apresiasi dalam pameran. Waktu pelaksanaan model 

pembelajaran pada uji skala besar lebih lama daripada uji coba terbatas, yaitu 

empat kali pertemuan, karena subjek penelitian pada uji skala besar lima kali lebih 

banyak daripada uji coba terbatas. Data penelitian pada uji skala besar diperoleh 

dari hasil observasi atau pengamatan, wawancara, angket, hasil apresiasi siswa, 

dan tanggapan guru mengenai model pembelajaran yang dilaksanakan. Observasi 

dilakukan oleh tiga observer dengan melakukan pengamatan pada 11 siswa untuk 

setiap observer. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan memberi pertanyaan 

pada siswa selama proses pembelajaran. Angket berisi tanggapan siswa tentang 

model pembelajaran yang dilaksanakan, disebarkan pada siswa setelah proses 

pembelajaran berakhir. Tanggapan guru berisi penilaian yang diberikan guru 

terhadap model pembelajaran yang dilaksanakan. 

4.4.1.1 Proses Berkarya Ilustrasi Karikatur 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama, guru menjelaskan 

tentang proses pembelajaran yang akan dilaksanakan serta kompetensi dasar yang 

akan dicapai, dilanjutkan dengan penjelasan tentang menggambar ilustrasi 

karikatur beserta demonstrasi menggambar ilustrasi karikatur. Selanjutnya siswa 

diperintahkan menggambar ilustrasi karikatur dengan tema “Tokoh Politik 

Indonesia” dan mencontoh gambar karikatur yang telah dipersiapkan oleh guru. 

Seluruh siswa dari Kelas XI IPS 3 dibagi menjadi delapan kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari empat sampai lima siswa. Masing-masing kelompok 

diperintahkan menggambar satu objek gambar karikatur, objek yang digambar 

antara lain: Ir. Soekarno, Megawati, Gus Dur, Susilo Bambang Yudhoyono, Moh. 
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Hatta, Jusuf Kalla, Budiono, dan B.J. Habibie. Setiap siswa diberi satu contoh 

gambar, sehingga akan memudahkan siswa dalam proses berkarya ilustrasi 

karikatur. Media yang digunakan untuk menggambar adalah kertas A4, pensil, 

penghapus, kuas, cat air, palet, dan tempat air. Proses berkarya ilustrasi karikatur 

dilaksanakan selama dua kali pertemuan. 

Selama proses berkarya ilustrasi karikatur, berdasarkan pengamatan 

sebagian besar siswa bersemangat berkarya, kecuali siswa Subjek penelitian B-03, 

B-08, B-09, B-15, B-20, B-29, dan B-32, berdasarkan hasil wawancara dan angket 

kurangnya minat pada siswa-siswa dengan kode Subjek penelitian tersebut karena 

sebelum menggambar siswa sudah merasa tidak cocok dan kesulitan dengan tema 

yang ditentukan, sehingga mengurangi semangat siswa, siswa merasa kesulitan 

mencontoh gambar refrensi yang diberikan guru, dan siswa kurang percaya diri 

terhadap hasil karya yang diciptakan. Selain itu, keterbatasan peralatan atau media 

untuk menggambar dengan kualitas yang kurang mempengaruhi proses 

menggambar tidak bisa lancar, sehingga mempengaruhi minat siswa. Hal tersebut 

sangat berpengaruh pada hasil karya yang diciptakan, bentuk gambar kurang 

maksimal dan mengurangi nilai karya ilustrasi karikatur yang diciptakan. Siswa 

yang lebih antusias dan bersemangat berkarya, hasil karya ilustrasi karikatur yang 

diciptakan lebih baik dan tidak terkesan asal-asalan. Proses menggambar ilustrasi 

dilaksanakan di sekolah, karya yang belum jadi tidak boleh dibawa pulang atau 

dilanjutkan dirumah. Hal tersebut untuk mengurangi kecurangan dan merupakan 

kebiasaan yang diajarkan oleh guru mata pelajaran. Proses berkarya dilanjutkan 

pada pertemuan kedua. Berbeda pada uji coba terbatas, pertemuan kedua bisa 
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dibagi dengan kegiatan mempersiapkan karya untuk pameran. Namun, pada uji 

skala besar, karena jumlah siswa sebagai subjek penelitian lebih banyak, pada 

pertemuan kedua digunakan untuk menyelesaikan karya. 

4.4.1.2 Apresiasi dalam Pameran Kelas 

Setelah karya ilustrasi karikatur selesasi, pada pertemuan ketiga, 

pembelajaran dilanjutkan dengan kegiatan menentukan karya yang akan dipajang 

dalam pameran oleh masing-masing kelompok dan mempersiapkan pameran. 

Masing-masing kelompok menentukan satu karya yang akan dipajang dengan 

diarahkan dan didampingi oleh guru serta peneliti, untuk mengurangi 

subjektivitas. Karya-karya yang terpilih untuk dipajang dalam pameran adalah 

karya milik siswa Subjek penelitian B-02 d engan karya  Karikatur Gus Dur, 

Subjek penelitian B-16 dengan karya Karikatur B. J. Habibie, Subjek penelitian 

B-19 dengan karya Karikatur Megawati, Subjek penelitian B-20 dengan karya 

Karikatur Ir. Soekarno, Subjek penelitian B-21 dengan karya Karikatur Boediono, 

Subjek penelitian B-23 dengan karya Karikatur Moh. Hatta, Subjek penelitian B-

24 dengan karya Karikatur Jusuf Kalla, dan Subjek penelitian B-25 dengan karya 

Karikatur Susilo Bambang Yudhoyono. 

Karya ilustrasi Subjek penelitian B-02 terpilih karena dari segi bentuk 

gambar lebih bagus daripada karya yang lain, dari segi unsur rupa perpaduan 

warna lebih bagus dan indah karena media yang digunakan dengan kualitas bagus,  

garis yang dihasilkan terkesan jelas walaupun bentuknya halus karena Subjek 

penelitian seorang perempuan, menandakan siswa tidak ragu dan percaya diri 

dalam menggambar, dari segi kemiripan karakteristik objek mendekati, sehingga 
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akan memudahkan siswa yang mengapresiasi karya tersebut. Karya Subjek 

penelitian B-02 terpilih juga karena lebih lengkap, disertai tulisan berupa ajakan. 

Subjek penelitian B-02 lebih antusias selama proses pembelajaran berkarya 

dengan tema yang ditentukan, karena berdasarkan wawancara siswa menyukai 

tema karikatur yang ditetapkan sehingga karya yang dihasilkan lebih baik 

daripada yang lain. 

Karya ilustrasi Subjek penelitian B-16 terpilih karena berdasarkan 

pengamatan, Subjek penelitian B-16 memang berbakat menggambar hal tersebut 

dilihat dari tugas-tugas selama pembelajaran seni rupa lebih kreatif daripada 

teman-teman yang lain dengan perolehan nilai yang lebih baik, siswa lebih 

antusias dan bersemangat daripada siswa yang lain, siswa juga sangat aktif sering 

bertanya pada guru tentang hal-hal yang belum dimengerti. Berdasarkan hasil 

wawancara siswa sangat menyukai pembelajaran seni rupa dan bersemangat 

berkarya seni rupa karena pembelajaran santai dan tidak sulit. Hal tersebut sangat 

mempengaruhi hasil karya yang diciptakan, lebih baik, garis yang dihasilkan lebih 

harmonis dan tegas karena Subjek penelitian seorang laki-laki sehingga lebih 

berani menggoreskan garis, perpaduan warna juga baik dengan menampilkan 

warna-warna yang berani, meskipun media yang digunakan dalam menggambar 

tidak dalam kualitas yang paling bagus, siswa dapat menggambarkan karakteristik 

objek yang tertangkap dengan baik dari karya yang dihasilkan. Siswa sangat 

kreatif ditunjukan dengan perpaduan warna yang dihasilkan berbeda dengan 

contoh gambar yang disediakan, sehingga dapat disimpulkan imajeninasi dan 

kreativitas siswa berkembang. 
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Karya ilustrasi Subjek penelitian B-19 terpilih karena karya yang 

dihasilkan perpaduan warna lebih baik, garisnya juga sangat jelas dan kreatif, 

karakteristik objek kurang, tetapi karya Subjek penelitian B-19 yang lebih 

mendekati karateristik objek daripada karya siswa lain dalam kelompok tersebut. 

Siswa sangat kreatif dengan menggambarkan rumput dengan goresan yang indah, 

sehingga menimbulkan kesan yang bagus. Berdasarkan pengamatan Subjek 

penelitian B-19 sangat antusias mengambar ilustrasi karikatur dengan contoh 

gambar yang jelas dan berdasarkan wawancara tema yang ditentukan walaupun 

menurut Subjek penelitian B-19 sulit, tapi siswa antusias untuk menggambar dan 

membuat gambarnya mirip dengan karakteristik objek. 

Karya ilustrasi Subjek penelitian B-20 terpilih karena bentuk secara 

keseluruhan karya sangat unik dan indah, perpaduan warna dan kreativitas siswa 

sangat bagus, siswa tidak ragu menggoreskan garis dengan tegas, garis dihasilkan 

dari sapuan kuas sangat indah dan berani karena Subjek penelitian seorang laki-

laki, perpaduan warna juga sangat bagus karena kualitas media yang digunakan 

bagus, serta karakteristik gambar juga mendekati objek asli. Siswa sangat 

ekspresif dalam menggambar, dilihat dari hasil karya karikatur dengan 

menambahkan aksen sapuan warna dengan kuas yang memperindah gambar. 

Subjek penelitian B-20 sangat aktif selama proses pembelajaran, siswa 

bersemangat dan antusias berkarya ilustrasi karikatur. Selain itu berdasarkan 

pengamatan Subjek penelitian B-20 memang berbakat menggambar, hal tersebut 

dilihat dari hasil tugas-tugas sebelumnya dalam  Mata Pelajaran Seni Rupa 

mendapatkan rata-rata nilai yang baik. Siswa sangat menyukai kegiatan 
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menggambar dan mewarnai karena itu siswa dapat menghasilkan gambar yang 

bagus. 

Karya ilustrasi Subjek penelitian B-21 terpilih karena bentuk perbagian 

karikatur lebih sesuai, ukuran karya sesuai, dan karakteristik objek lebih 

mendekati daripada karya siswa lain. Bentuk karikatur lebih bagus, siswa dapat 

menggambarkan perbagian badan dengan bagus, seperti bentuk tangan, sudah 

mendekati bentuk tangan asli, bentuk wajah juga sudah proporsional, dan bentuk 

kaki sudah bagus, dengan goresan garis yang sangat jelas karena Subjek penelitian 

seorang laki-laki sehingga mampu menggoreskan garis yang tegas. Berdasarkan 

pengamatan Subjek penelitian B-21 termasuk siswa pintar dan berbakat, tetapi 

memiliki sifat yang pendiam dibandingkan siswa lain. Meskipun demikian Subjek 

penelitian B-21 dapat menghasilkan karya yang lebih baik dari siswa lain karena 

sabar dalam berkarya sehingga karya yang dihasilkan lebih maksimal. 

Karya ilustrasi Subjek penelitian B-23 terpilih karena hasi karya yang 

dihasilkan karakteristik gambar mendekati objek asli, bentuk garis juga bagus, dan 

bentuk karikatur sesuai dengan kepala besar dan badan kecil. Karya karikatur 

siswa lebih ekspresif dengan goresan garis yang putus-putus dan membuat karya 

terlihat lebih bagus. Subjek penelitian B-23 berdasarkan pengamatan sangat 

antusias dan bersemangat selama proses pembelajaran berkarya, siswa 

mendengarkan setiap penjelasan guru, aktif bertanya tentang hal-hal yang belum 

diketahui, tetapi tidak membuat gaduh dalam kelas, dan siswa sangat 

berkonsentrasi berkarya ilustrasi karikatur. Berdasarkan wawancara siswa 
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termasuk anak yang sungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan, karena siswa 

selalu ingin menghasilkan yang terbaik. 

Karya ilustrasi dari siswa dengan kode Subjek penelitian B-24 terpilih 

karena karakteristik gambar yang mendekati objek asli, perpaduan warna juga 

bagus meskipun warna yang dihasilkan kurang bagus karena kualitas media, 

goresan garis indah dan telaten karena Subjek penelitian seorang perempuan, dan 

bentuk karikatur sesuai dengan kepala besar dan badan kecil. Siswa dapat 

menangkap bentuk dari contoh gambar dan menuangkannya ke atas selembar 

kertas dengan baik. bentuk karikatur yang digambar sangat mendekati contoh 

gambar. Kreativitas siswa terlihat dari perpaduan warna yang berbeda dan lebih 

bagus daripada contoh gambar. Berdasarkan pengamatan siswa bersemangat dan 

antusias menggambar ilustrasi karikatur, siswa juga sangat aktif bertanya dan 

mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru. Berdasarkan wawancara 

siswa suka menggambar orang, tetapi kurang percaya diri apabila karyanya 

dipajang dalam pameran. 

Karya ilustrasi Subjek penelitian B-25 terpilih karena bentuk gambar lebih 

bagus, kreatifitas siswa juga tinggi dengan menambahkan garis-garis rambut yang 

menambahkan kesan bagus, bentuk karikatur sesuai dengan kepala besar dan 

badan kecil, karakteristik gambar lebih mendekati objek asli daripada karya siswa 

lain dalam satu kelompok. Siswa mampu mencampurkan warna dengan baik, 

sehingga warna yang dihasilkan dalam gambar lebih alami dengan perpaduan 

yang bagus didukung dengan media yang baik. Bentuk kepala, rambut, tangan dan 

kaki diciptakan dengan goresan yang jelas dan bagus. Siswa sangat aktif dan 
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bersemangat menggambar, sehingga karya yang dihasilkan lebih baik daripada 

yang lain. Berdasarkan wawancara siswa suka menggambar dan menyukai 

pembelajaran seni rupa yang dapat merefresingkan pikiran setelah mengikuti 

pembelajaran yang sulit-sulit. 

Setelah karya yang akan dipajang dalam pameran ditentukan, delapan 

karya dari masing-masing kelompok kemudian difigura, figura dibuat oleh 

kelompok dengan menggunakan media kertas karton, kertas emboss, dan mika, 

serta peralatan gunting, lem, dan doubletip. Figura karya bertujuan agar karya 

lebih bagus dan menarik untuk diapresiasi. Setelah proses figura karya selesai, 

kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan pembuatan laporan pengalaman 

berkarya oleh masing-masing siswa yang karyanya terpilih dibantu dengan 

anggota kelompok. Laporan pengalaman berkarya pada uji skala besar berisi 

tentang nama siswa, judul karya, fungsi karya, teknik, alat, bahan, tahapan proses 

berkarya, dan kesulitan dalam proses berkarya. Hasil karya yang terpilih beserta 

laporan pengalaman berkarya terdapat dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.6 Karya Ilustrasi Karikatur dan Laporan Pengalaman Berkarya Uji 

Skala Besar 

Karya Laporan Pengalaman Berkarya 

 

 

Nama siswa: M. Furqon 

Judul: Karikatur Moh. Hatta 

Fungsi Karya: hiburan 

Teknik: transparan 

Alat: kertas, kuas, palet, pensil 

Bahan: cat air 

Tahapan proses berkarya: 

1. Melihat contoh gambar 

2. Memahami karakter objek 

3. Membuat sket 

4. Mewarnai gambar 

Kesulitan dalam proses 

berkarya: sulit menggambar 

mirip contoh 

 

 

Nama siswa: Nailir Risyda 

Judul: Karikatur SBY 

Fungsi Karya: hiburan dan 

sindiran 

Teknik: plakat 

Alat: pensil, penghapus, kuas, 

palet 

Bahan: cat air 

Tahapan proses berkarya: 

1. Melihat contoh gambar 

2. Memahami karakter objek 

3. Membuat sket 

4. Mewarnai gambar 

Kesulitan dalam proses 

berkarya: membuat gambar dan 

memadukan warna 
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Nama siswa: M. Imron Z. 

Judul: Karikatur Boediono 

Fungsi Karya: hiburan dan 

sisndiran 

Teknik: plakat 

Alat: pensil, kuas, kertas, palet 

Bahan: cat air 

Tahapan proses berkarya: 

1. Melihat contoh gambar 

2. Memahami karakter objek 

3. Membuat sket 

4. Mewarnai gambar 

Kesulitan dalam proses 

berkarya: membuat mirip 

 

 

 

Nama siswa: Naelly Kartika A.  

Judul: Karikatur Jusuf Kalla 

Fungsi Karya: hiburan 

Teknik: plakat 

Alat: kertas, kuas, palet, pensil 

Bahan: cat air 

Tahapan proses berkarya:  

1. Melihat contoh gambar 

2. Memahami karakter objek 

3. Membuat sket 

4. Mewarnai gambar 

Kesulitan dalam proses 

berkarya: membuat wajah dan 

membuat mirip tokoh asli sulit 
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Nama siswa: Aprilia E. A. K.  

Judul: Karikatur Gus Dur 

Fungsi Karya: hiburan 

Teknik: transparan 

Alat: pensil, kuas, penghapus, 

palet 

Bahan: cat air 

Tahapan proses berkarya: 

1. Melihat contoh gambar 

2. Memahami karakter objek 

3. Membuat sket 

4. Mewarnai gambar 

Kesulitan dalam proses 

berkarya: membuat karikatur 

mirip dengan Gus Dur 

 

 

 

Nama siswa: M. Chairur Riza 

Judul: Karikatur Soekarno 

Fungsi Karya: hiburan 

Teknik: plakat 

Alat: pensil, kuas, kertas, palet 

Bahan: cat air 

Tahapan proses berkarya: 

1. Melihat contoh gambar 

2. Memahami karakter objek 

3. Membuat sket 

4. Mewarnai gambar 

Kesulitan dalam proses 

berkarya: sulit menggambar 

bentuk wajah 
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Nama siswa: Kharik Munis T. 

Judul:Karikatur B. J. Habibie 

Fungsi Karya: hiburan 

Teknik: plakat 

Alat: kuas, pensil, kertas, palet 

Bahan: cat air 

Tahapan proses berkarya: 

1. Melihat contoh gambar 

2. Memahami karakter objek 

3. Membuat sket 

4. Mewarnai gambar 

Kesulitan dalam proses 

berkarya: sulit menggambar 

wajah Habibie 

 

 

 

Nama siswa: Lia Indriyani 

Judul: Karikatur Megawati 

Fungsi Karya: hiburan 

Teknik: plakat 

Alat: kuas, pensil, palet, kertas 

Bahan: cat air 

Tahapan proses berkarya: 

1. Melihat contoh gambar 

2. Memahami karakter objek 

3. Membuat sket 

4. Mewarnai gambar 

Kesulitan dalam proses 

berkarya: membuat gambar 

mirip Bu Mega sulit 
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Pada pertemuan keempat, kegiatan pembelajaran dimulai dengan 

pemasangan karya diruang pameran, yaitu ruang seni budaya SMA Negeri 1 

Jekulo Kudus. Karya dipasang pada bagian depan ruang pameran, background 

yang digunakan adalah kain batik agar lebih menarik minat siswa untuk apresiasi, 

selain itu juga sebagai upaya konservasi budaya dalam pembelajaran seni rupa. 

Berdasarkan pengamatan selama mempersiapkan pameran, sebagian besar siswa 

sangat antusias dan bersemangat, keakraban antara siswa semakin terjalin, hal 

tersebut didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 

Jekulo Kudus, sehingga sangat mendukung kegiatan pembelajaran. Beberapa 

siswa yang kurang bersemangat adalah siswa Subjek penelitian B-02, B-0, B-12, 

B-14, B-21, dan B-27, berdasarkan pengamatan, wawancara dan hasil angket hal 

tersebut karena siswa kurang antusias dalam kegiatan aktif seperti pameran dan 

apresiasi sehingga minat siswa kurang dalam kegiatan tersebut. 

Proses apresiasi karya dalam pameran dilakukan dengan metode 

kelompok, siswa dari Kelas XI IPS 3 yang berjumlah 33 dibagi menjadi delapan 

kelompok berdasarkan nomor urut siswa. Kelompok 1 berjumlah empat siswa 

beranggota Subjek penelitian B-01, B-02, B-03, dan B-04, Kelompok 2 berjumlah 

empat siswa beranggota Subjek penelitian B-05, B-06, B-07, dan B-08, Kelompok 

3 berjumlah empat siswa beranggota Subjek penelitian B-09, B-10, B-11, dan B-

12, Kelompok 4 berjumlah empat siswa beranggota Subjek penelitian B-13, B-14, 

B-15, dan B-16, Kelompok 5 berjumlah empat siswa beranggota Subjek penelitian 

B-17, B-18, B-19, dan B-20, Kelompok 6 berjumlah empat siswa beranggota 

Subjek penelitian B-21, B-22, B-23, dan B-24, Kelompok 7 berjumlah empat 
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siswa beranggota Subjek penelitian B-25, B-26, B-27, dan B-28, Kelompok 8 

berjumlah lima siswa beranggota Subjek penelitian B-29, B-30, B-31, B-32, dan 

B-33. Masing-masing kelompok mengapresiasi satu karya ilustrasi karikatur, 

Kelompok 1 mengapresiasi Karikatur Moh. Hatta, Kelompok 2 mengapresiasi 

Karikatur Susilo Bambang Yudhoyono, Kelompok 3 mengapresiasi Karikatur 

Budiono, Kelompok 4 mengapresiasi Karikatur Jusuf Kalla, Kelompok 5 

mengapresiasi Karikatur Gus Dur, Kelompok 6 mengapresiasi Karikatur Ir. 

Soekarno, Kelompok 7 mengapresiasi Karikatur B.J. Habibie, dan Kelompok 8 

mengapresiasi Karikatur Megawati. 

 Setelah pembagian kelompok selesai, presentasi karya dalam pameran 

dimulai. Proses presentasi dan apresiasi dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama 

presentasi oleh siswa Subjek penelitian B-23, B-25, B-21, dan B-24 dan apresiasi 

oleh Kelompok 1 sampai Kelompok 4. Presentasi yang dilakukan oleh siswa 

dengan kode Subjek penelitian B-23 berjalan dengan lancar, siswa 

mempresentasikan karya dengan baik, runtun dan jelas. Subjek penelitian B-25 

mempresentasikan karya dengan baik dan sangat antusias membacakan hasil 

laporan pengalaman berkarya. Subjek penelitian B-21 terlalu lamban saat 

membacakan hasil laporan pengalaman berkarya, karena berdasarkan pengamatan 

Subjek penelitian B-21 agak pendiam, jadi kurang lancar berkomunikasi. Subjek 

penelitian B-23 lancar dan jelas dalam mempresentasikan karya, siswa terlihat 

sangat percaya diri dalam mempresentasikan karya. Subjek penelitian B-24 

kurang lancar karena siswa kurang percaya diri, sehingga presentasi karya kurang 

jelas. Setelah Subjek penelitian B-23, B-25, B-21, dan B-24 selesai 
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mempresentasikan karya, seluruh siswa dari Kelompok 1 sampai Kelompok 4 

mulai mengapresiasi karya dan menuliskan hasil apresiasi pada lembar apresiasi. 

 Tahap kedua dilanjutkan dengan presentasi karya oleh siswa Subjek 

penelitian B-02, B-20, B-16, dan B-19 dan diapresiasi oleh siswa dari Kelompok 

5 sampai Kelompok 8. Presentasi yang dilakukan oleh siswa dengan kode Subjek 

penelitian B-02 berjalan dengan lancar, siswa mempresentasikan karya dengan 

bersemangat dan jelas. Subjek penelitian B-20 mempresentasikan karya dengan 

baik dan sangat antusias membacakan hasil laporan pengalaman berkarya. Subjek 

penelitian B-16 sangat aktif dan bersemangat dalam mempresentasikan karya. 

Subjek penelitian B-19 mempresentasikan karya dengan baik dan runtun. Setelah 

Subjek penelitian B-02, B-20, B-16, dan B-19 selesai mempresentasikan karya, 

seluruh siswa dari Kelompok 5 sampai Kelompok 8 mulai mengapresiasi karya 

dan menuliskan hasil apresiasi pada lembar apresiasi. 

Hasil apresiasi karya dituliskan pada lembar apresiasi berdasarkan aspek 

apresiasi yang telah direvisi. Pengisian lembar apresiasi diarahkan dan dibimbing 

oleh guru, hal tersebut dilakukan agar siswa tidak kebingungan pada saat mengisi 

lembar apresiasi, selain itu bertujuan agar jawaban siswa tidak keluar jauh dari 

lingkup aspek apresiasi, sehingga memudahkan guru dan peneliti pada saat 

menganalisis hasil apresiasi siswa. Guru menjelaskan pengisian lembar apresiasi 

per aspek apresiasi. Aspek apresiasi pada lembar apresiasi uji skala besar lebih 

kompleks tapi dispesifikan. Setiap aspek apresiasi terbagi menjadi beberapa 

pertanyaan, antara lain: 1)mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni  terbagi 

menjadi dua pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi diharapkan 
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siswa mengisi dengan jawaban karikatur siapa, sebagai contoh “Karikatur Moh. 

Hatta”, dan konsep gambar yang diapresiasi diharapkan siswa mengisi dengan 

jawaban tentang gambar yang diciptakan, sebagai contoh “Moh. Hatta yang 

digambar dalam bentuk karikatur”, 2)mengenal teknik dan media terbagi menjadi 

dua pertanyaan mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar diharapkan 

siswa mengisi dengan jawaban alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk 

menggambar ilustrasi karikatur,  dan mengenai teknik yang digunakan untuk 

menggambar diharapkan siswa mengisi dengan jawaban teknik yang digunakan 

untuk menggambar, plakat atau transparan, 3)mengidentifikasi unsur rupa terbagi 

menjadi empat pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek asli 

diharapkan siswa mengisi dengan jawaban pendaat siswa tentang tingkat 

kemiripan objek, apakah sudah mirip, kurang, atau tidak mirip, goresan garis 

diharapkan siswa mengisi dengan jawaban tentang bentuk garis, apakah halus atau 

tegas, warna yang digunakan diharapkan siswa mengisi dengan jawaban tentang 

warna apasaja yang digunakan dalam karya ilustrasi yang diciptakan, perpaduan 

warna diharapkan siswa mengisi dengan jawaban pendapat siswa tentang 

perpaduan warna yang diciptakan dalam karya ilustrasi, apakah sudah baik atau 

belum baik, penilaian gambar diharapkan siswa mengisi dengan jawaban pendapat 

siswa tentang karya ilustrasi yang diciptakan, 4)mengenal keunikan dan gaya 

seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan karya diharapkan 

siswa mengisi dengan jawaban pendapat siswa tentang kelebihan karya ilustrasi 

yang diciptakan daripada karya ilustrasi yang diciptakan teman lain, 5)mencari 

makna seni dan menemukan penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai 
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pesan yang disampaiakan karya diharapkan siswa mampu menafsirkan pesan yang 

terdapat dalam karya ilustrasi yang diciptakan. 

4.4.1.3 Hasil Apresiasi Siswa 

 Apresiasi dilakukan perkelompok dengan ketentuan satu kelompok 

mengapresiasi satu karya yang dipajang. Kelompok 1 mengapresiasi karya milik 

Subjek penelitian B-23 dengan judul Karikatur Moh. Hatta.  

Hasil apresiasi Subjek penelitian B-01 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban belum 

lengkap, yaitu Moh. Hatta, seharusnya Karikatur Moh. Hatta, dan kedua, 

pertanyaan mengenai konsep gambar yang diapresiasi jawaban kurang tepat yaitu 

Karikatur Moh. Hatta, seharusnya Moh. Hatta digambar karikatur. 2) Mengenal 

teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai 

bahan yang digunakan untuk menggambar jawaban siswa sudah benar, yaitu cat 

air, tetapi jawaban masih kurang lengkap. Kedua, pertanyaan mengenai teknik 

yang digunakan untuk menggambar jawaban sudah tepat yaitu transparan. 3) 

Mengidentifikasi unsur rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, 

pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu 

hampir mirip. Kedua, pertanyaan goresan garis jawaban kurang tepat yaitu tegas. 

Ketiga, pertanyaan mengenai warna yang digunakan jawaban masih kurang 

lengkap, yaitu biru, hitam, dan abu-abu. Kempat, pertanyaan mengenai perpaduan 

warna jawaban sudah bagus. Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar siswa 

menjawab sudah bagus karena mirip dengan aslinya. 4) Mengenal keunikan dan 
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gaya seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan karya 

jawaban siswa lucu dan unik. 5) Mencari makna seni dan menemukan penafsiran 

terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang disampaiakan karya 

jawaban siswa sudah sesuai yaitu menceritakan bahwa Bapak Moh. Hatta yang 

pada masa itu merdeka,sehingga pada gambar mengepalkan tangan. Berdasarkan 

hasil pengamatan, hasil angket, dan hasil wawancara siswa antusias mengapresiasi 

karya karena dapat menilai karya teman yang bagus-bagus dan hasil apresiasi 

siswa tinggi karena sesuai dengan karya yang diamati. 

Hasil apresiasi Subjek penelitian B-02 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban belum 

lengkap, yaitu Moh. Hatta, seharusnya Karikatur Moh. Hatta. Kedua, pertanyaan 

mengenai konsep gambar yang diapresiasi jawaban kurang tepat yaitu Karikatur 

Moh. Hatta, seharusnya Moh. Hatta digambar karikatur. 2) Mengenal teknik dan 

media terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai bahan yang 

digunakan untuk menggambar jawaban siswa sudah benar, yaitu cat air, tetapi 

jawaban masih kurang lengkap. Kedua, pertanyaan mengenai teknik yang 

digunakan untuk menggambar jawaban sudah tepat yaitu transparan. 3) 

Mengidentifikasi unsur rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama,  

pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu 

hampir mirip. Kedua, pertanyaan goresan garis jawaban kurang tepat yaitu tegas. 

Ketiga, pertanyaan mengenai warna yang digunakan jawaban masih kurang 

lengkap, yaitu biru, hitam, dan abu-abu. Keempat, pertanyaan mengenai 
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perpaduan warna jawaban sudah bagus. Kelima, pertanyaan tentang penilaian 

gambar siswa menjawab sudah bagus karena hampir mirip dengan aslinya. 4) 

Mengenal keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai 

kelebihan karya jawaban siswa lucu dan unik. 5) Mencari makna seni dan 

menemukan penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang 

disampaiakan karya jawaban siswa sudah sesuai yaitu menceritakan bahwa Bapak 

Moh. Hatta yang pada masa itu merdeka,sehingga pada gambar mengepalkan 

tangan. Berdasarkan hasil pengamatan siswa terlihat masih kebingungan karena 

hasil wawancara siswa menyatakan bingung mengisisi lembar apresiasi dan 

kebingungan mempersiapkan pameran karena kurang mendengarkan perintah dan 

prosedur guru sehingga sering bertanya pada guru tentang hal yang belum 

dimengerti, tetapi siswa mengapresiasi karya dan hasil apresiasi siswa tinggi 

karena sesuai dengan karya yang diamati. 

Hasil apresiasi B-03 adalah sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi isi atau 

subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan 

mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban belum lengkap, yaitu Moh. 

Hatta, seharusnya Karikatur Moh. Hatta. Kedua, pertanyaan mengenai konsep 

gambar yang diapresiasi jawaban kurang tepat yaitu Karikatur Moh. Hatta, 

seharusnya Moh. Hatta digambar karikatur. 2) Mengenal teknik dan media terbagi 

menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai bahan yang digunakan 

untuk menggambar jawaban siswa sudah benar, yaitu cat air, tetapi jawaban masih 

kurang lengkap. Kedua, pertanyaan mengenai teknik yang digunakan untuk 

menggambar jawaban sudah tepat yaitu transparan, 3) Mengidentifikasi unsur 
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rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai kemiripan 

gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu hampir mirip. Kedua, pertanyaan 

goresan garis jawaban kurang tepat yaitu tegas. Ketiga, pertanyaan mengenai 

warna yang digunakan jawaban masih kurang lengkap, yaitu biru, hitam, dan abu-

abu. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan warna jawaban sudah bagus. 

Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar siswa menjawab sudah bagus 

karena mirip dengan aslinya. 4) Mengenal keunikan dan gaya seniman terbagai 

menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan karya jawaban siswa lucu dan unik. 

5) Mencari makna seni dan menemukan penafsiran terbagi menjadi satu 

pertanyaan mengenai pesan yang disampaiakan karya jawaban siswa sudah sesuai 

yaitu menceritakan bahwa Bapak Moh. Hatta yang pada masa itu 

merdeka,sehingga pada gambar mengepalkan tangan. Berdasarkan hasil 

pengamatan siswa terlihat sangat serius dalam mengapresiasi karya, menuliskan 

hasil apresiasi secara individu, tanpa berkomunikasi dengan teman maupun 

pembuat karya, karena berdasarkan hasil wawancara siswa menyatakan harus 

konsentrasi dalam menilai karya teman dan tidak ingin memberikan penilaian 

yang salah sebagai bentuk menghargai karya orang lain. Hasil apresiasi siswa 

tinggi karena sesuai dengan karya yang diamati. 

Hasil apresiasi Subjek penelitian B-04 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

lengkap, yaitu Karikatur Moh. Hatta. Kedua, pertanyaan mengenai konsep gambar 

yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Moh. Hatta digambar karikatur. 2) 
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Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan 

mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar jawaban siswa sudah benar, 

yaitu cat air, tetapi jawaban masih kurang lengkap. Kedua, pertanyaan mengenai 

teknik yang digunakan untuk menggambar jawaban sudah tepat yaitutransparan, 

3) Mengidentifikasi unsur rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, 

pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu 

hampir mirip. Kedua, pertanyaan goresan garis jawaban kurang tepat yaitu tegas. 

Ketiga, pertanyaan mengenai warna yang digunakan jawaban masih kurang 

lengkap, yaitu biru, hitam, dan abu-abu. Keempat, pertanyaan mengenai 

perpaduan warna jawaban sudah bagus. Kelima, pertanyaan tentang penilaian 

gambar siswa menjawab sudah bagus karena mirip dengan aslinya. 4) Mengenal 

keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan 

karya jawaban siswa lucu dan unik. 5) Mencari makna seni dan menemukan 

penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang disampaikan 

karya jawaban siswa sudah sesuai yaitu menceritakan bahwa Bapak Moh. Hatta 

yang pada masa itu merdeka, sehingga pada gambar mengepalkan tangan. 

Berdasarkan hasil pengamatan siswa kurang antusias dan terlihat kebingungan 

dalam mengapresiasi karya, karena berdasarkan hasil wawancara siswa tidak 

konsentrasi karena memikirkan tugas pelajaran lain sehingga siswa sering 

bertanya pada teman dan guru. Hasil apresiasi siswa tinggi karena sesuai dengan 

karya yang diamati. 

Kelompok 2 mengapresiasi karya milik Subjek penelitian B-25 dengan 

judul Karikatur Susilo Bambang Yudhoyono. Hasil apresiasi Subjek penelitian B-
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05 adalah sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni 

terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar 

yang diapresiasi jawaban sudah lengkap, yaitu Karikatur SBY ( Susilo Bambang 

Yudhoyono). Kedua, pertanyaan mengenai konsep gambar yang diapresiasi 

jawaban sudah tepat yaitu SBY digambar karikatur. 2) Mengenal teknik dan 

media terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai bahan yang 

digunakan untuk menggambar jawaban siswa hampir lengkap, yaitu cat air dan 

pensil. Kedua, pertanyaan mengenai teknik yang digunakan untuk menggambar 

jawaban sudah tepat yaitu plakat, 3) Mengidentifikasi unsur rupa terbagi menjadi 

lima pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek 

asli jawaban siswa yaitu hampir mirip. Kedua, pertanyaan goresan garis jawaban 

sudah tepat yaitu tegas. Ketiga, pertanyaan mengenai warna yang digunakan 

jawaban masih kurang lengkap, yaitu hitam, abu-abu, biru, putih, merah, dan 

merah muda, masih kurang warna coklat yang belum disebutkan. Keempat, 

pertanyaan mengenai perpaduan warna jawaban sudah bagus. Kelima, pertanyaan 

tentang penilaian gambar siswa menjawab sudah bagus karena hampir mirip 

dengan aslinya. 4) Mengenal keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi satu 

pertanyaan mengenai kelebihan karya jawaban siswa lebih bagus karena 

perpaduan warnanya bagus. 5) Mencari makna seni dan menemukan penafsiran 

terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang disampaiakan karya 

jawaban siswa kurang tepat  yaitu SBY pernah berselisih dengan Malaysia, karena 

itu SBY takut dengan Negara Malaysia. Berdasarkan hasil pengamatan dan 

wawancara siswa antusias dalam mengapresiasi karya karena siswa senang 
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menilai karya teman yang bagus-bagus. Siswa menuliskan hasil apresiasi pada 

lembar apresiasi dan hasil apresiasi siswa tinggi karena sesuai dengan karya yang 

diamati. 

Hasil apresiasi Subjek penelitian B-06 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

lengkap, yaitu Karikatur SBY ( Susilo Bambang Yudhoyono). Kedua, pertanyaan 

mengenai konsep gambar yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu SBY 

digambar karikatur. 2) Mengenal teknik dan mediaterbagi menjadi dua 

pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai bahan yang digunakan untuk 

menggambar jawaban siswa hampir lengkap, yaitu cat air dan pensil. Kedua, 

pertanyaan mengenai teknik yang digunakan untuk menggambar jawaban sudah 

tepat yaitu plakat. 3) Mengidentifikasi unsur rupa terbagi menjadi lima 

pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek asli 

jawaban siswa yaitu hampir mirip. Kedua, pertanyaan goresan garis jawaban 

sudah tepat yaitu tegas. Ketiga,  pertanyaan mengenai warna yang digunakan 

jawaban masih kurang lengkap, yaitu hitam, abu-abu, biru, putih, merah, dan 

merah muda, masih kurang warna coklat yang belum disebutkan. Keempat, 

pertanyaan mengenai perpaduan warna jawaban sudah bagus. Kelima, pertanyaan 

tentang penilaian gambar siswa menjawab sudah bagus karena hampir mirip 

dengan aslinya. 4) Mengenal keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi satu 

pertanyaan mengenai kelebihan karya jawaban siswa lebih bagus karena 

perpaduan warnanya bagus. 5) Mencari makna seni dan menemukan penafsiran 
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terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang disampaiakan karya 

jawaban siswa kurang tepat  yaitu SBY pernah berselisih dengan Malaysia, karena 

itu SBY takut dengan Negara Malaysia. Berdasarkan hasil pengamatan dan 

wawancara siswa antusias dalam mengapresiasi karya karena hasil wawancara 

menyatakan siswa menyukai pembelajaran seni rupa yang santai dan tidak sulit. 

Siswa menuliskan hasil apresiasi pada lembar apresiasi dan hasil apresiasi siswa 

tinggi karena sesuai dengan karya yang diamati. 

Hasil apresiasi Subjek penelitian B-07 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

lengkap, yaitu Karikatur SBY ( Susilo Bambang Yudhoyono). Kedua, pertanyaan 

mengenai konsep gambar yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu SBY 

digambar karikatur. 2) Mengenal teknik dan media terbagi menjadu dua 

pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai bahan yang digunakan untuk 

menggambar jawaban siswa hampir lengkap, yaitu cat air dan pensil. Kedua, 

pertanyaan mengenai teknik yang digunakan untuk menggambar jawaban sudah 

tepat yaitu plakat. 3)Mengidentifikasi unsur rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek asli jawaban 

siswa yaitu hampir mirip. Kedua, pertanyaan goresan garis jawaban sudah tepat 

yaitu tegas. Ketiga, pertanyaan mengenai warna yang digunakan jawaban masih 

kurang lengkap, yaitu hitam, abu-abu, biru, putih, merah, dan coklat, masih 

kurang warna merah muda yang belum disebutkan. Keempat, pertanyaan 

mengenai perpaduan warna jawaban sudah bagus. Kelima, pertanyaan tentang 



96 
 

 
 

penilaian gambar siswa menjawab sudah bagus karena hampir mirip dengan 

aslinya. 4) Mengenal keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi satu 

pertanyaan mengenai kelebihan karya jawaban siswa kelebihan karya ini karena 

keunikan dan warnanya yang bagus. 5) Mencari makna seni dan menemukan 

penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang disampaikan 

karya jawaban siswa kurang tepat  yaitu SBY pernah berselisih dengan Malaysia, 

karena itu SBY takut dengan Negara Malaysia. Berdasarkan hasil pengamatan dan 

wawancara siswa kurang aktif dan agak pendiam, tetapi bersemangat dalam 

mengapresiasi karya karena dapat menuliskan hasil pengamatan dan penilaian 

karya. Siswa menuliskan hasil apresiasi pada lembar apresiasi dan hasil apresiasi 

siswa tinggi karena sesuai dengan karya yang diamati. 

Hasil apresiasi Subjek penelitian B-08 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

lengkap, yaitu Karikatur SBY ( Susilo Bambang Yudhoyono). Kedua, pertanyaan 

mengenai konsep gambar yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu SBY 

digambar karikatur. 2) Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua 

pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai bahan yang digunakan untuk 

menggambar jawaban siswa hampir lengkap, yaitu cat air dan pensil. Kedua,  

pertanyaan mengenai teknik yang digunakan untuk menggambar jawaban sudah 

tepat yaitu plakat. 3) Mengidentifikasi unsur rupa terbagi menjadi lima 

pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek asli 

jawaban siswa yaitu hampir mirip. Kedua, pertanyaan goresan garis jawaban 



97 
 

 
 

sudah tepat yaitu tegas. Ketiga, pertanyaan mengenai warna yang digunakan 

jawaban sudah lengkap, yaitu hitam, abu-abu, biru, putih, merah, merah muda, 

dan coklat. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan warna jawaban sudah 

bagus. Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar siswa menjawab sudah bagus 

karena hampir mirip dengan aslinya. 4) Mengenal keunikan dan gaya seniman 

terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan karya jawaban siswa lebih 

unik dan lucu daripada karya lain. 5) Mencari makna seni dan menemukan 

penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang disampaiakan 

karya jawaban siswa kurang tepat  yaitu SBY pernah berselisih dengan Malaysia, 

karena itu SBY takut dengan Negara Malaysia. Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa tidak antusias dan terlihat biasa saja dalam mengapresiasi karya seni rupa, 

hal tersebut karena siswa tidak menyukai pembelajaran apresiasi karena 

membosankan. Hasil wawancara dan angket menunjukan siswa mengalami 

kesulitan dalam proses menggambar karikatur, sehingga motivasi dan semangat 

siswa sudah menurun dari awal. Hasil apresiasi siswa tinggi, karena berdasarkan 

pengamatan siswa mencontoh lembar apresiasi teman satu kelompok. 

Kelompok 3 mengapresiasi karya milik Subjek penelitian B-21 dengan 

judul Karikatur Boediono. Hasil apresiasi Subjek penelitian B-09 adalah sebagai 

berikut: 1) Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua 

pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi 

jawaban sudah lengkap, yaitu Karikatur Boediono. Kedua, pertanyaan mengenai 

konsep gambar yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Boediono dalam 

bentuk karikatur. 2) Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. 
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Pertama, pertanyaan mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar 

jawaban siswa hampir lengkap, yaitu cat air dan spidol. Kedua, pertanyaan 

mengenai teknik yang digunakan untuk menggambar jawaban sudah tepat yaitu 

plakat. 3) Mengidentifikasi unsur rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, 

pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu 

mirip. Kedua, pertanyaan goresan garis jawaban sudah tepat yaitu halus. Ketiga, 

pertanyaan mengenai warna yang digunakan jawaban sudah lengkap, yaitu hitam, 

coklat, dan kuning. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan warna jawaban 

sudah bagus. Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar siswa menjawab sudah 

bagus karena gambar mirip dengan aslinya. 4) Mengenal keunikan dan gaya 

seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan karya jawaban 

siswa tampak lebih unik dan berbeda. 5) Mencari makna seni dan menemukan 

penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang disampaiakan 

karya jawaban siswa sudah tepat  yaitu karakter sifatnya yang halus, menutup 

telinga karena tidak suka suara keras. Berdasarkan hasil pengamatan dan angket 

siswa antusias dalam mengapresiasi karya karena menyenangkan menilai karya 

teman yang bagus-bagus. Siswa menuliskan hasil apresiasi pada lembar apresiasi 

dan hasil apresiasi siswa tinggi karena sesuai dengan karya yang diamati. 

Hasil apresiasi Subjek penelitian B-10 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

lengkap, yaitu Karikatur Boediono. Kedua, pertanyaan mengenai konsep gambar 

yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Boediono dalam bentuk karikatur. 2) 
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Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan 

mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar jawaban siswa hampir 

lengkap, yaitu cat air dan spidol. Kedua, pertanyaan mengenai teknik yang 

digunakan untuk menggambar jawaban sudah tepat yaitu plakat. 3) 

Mengidentifikasi unsur rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, 

pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu 

mirip. Kedua, pertanyaan goresan garis jawaban sudah tepat yaitu halus. Ketiga, 

pertanyaan mengenai warna yang digunakan jawaban sudah lengkap, yaitu hitam, 

coklat, dan kuning. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan warna jawaban 

sudah bagus. Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar siswa menjawab sudah 

bagus karena gambar mirip dengan aslinya. 4) Mengenal keunikan dan gaya 

seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan karya jawaban 

siswa tampak lebih unik dan berbeda. 5) Mencari makna seni dan menemukan 

penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang disampaiakan 

karya jawaban siswa sudah tepat  yaitu karakter sifatnya yang halus, menutup 

telinga karena tidak suka suara keras. Berdasarkan hasil pengamatan dan 

wawancara siswa kurang percaya diri dalam mengapresiasi karya karena takut 

salah sehingga siswa sering mencontoh hasil apresiasi teman. Siswa menuliskan 

hasil apresiasi pada lembar apresiasi dan hasil apresiasi siswa tinggi karena sesuai 

dengan karya yang diamati. 

 Hasil apresiasi Subjek penelitian B-11 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 



100 
 

 
 

lengkap, yaitu Karikatur Boediono. Kedua, pertanyaan mengenai konsep gambar 

yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Boediono dalam bentuk karikatur. 2) 

Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertenyaan 

mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar jawaban siswa hampir 

lengkap, yaitu cat air dan spidol. Kedua, pertanyaan mengenai teknik yang 

digunakan untuk menggambar jawaban sudah tepat yaitu plakat. 3) 

Mengidentifikasi unsur rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, 

pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu 

mirip. Kedua, pertanyaan goresan garis jawaban sudah tepat yaitu halus. Ketiga, 

pertanyaan mengenai warna yang digunakan jawaban sudah lengkap, yaitu hitam, 

coklat, dan kuning. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan warna jawaban 

sudah bagus. Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar siswa menjawab sudah 

bagus karena gambar mirip dengan aslinya. 4) Mengenal keunikan dan gaya 

seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan karya jawaban 

siswa tampak lebih unik dan berbeda. 5) Mencari makna seni dan menemukan 

penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang disampaiakan 

karya jawaban siswa sudah tepat  yaitu karakter sifatnya yang halus, menutup 

telinga karena tidak suka suara keras. Berdasarkan hasil pengamatan siswa sangat 

antusias dan aktif dalam mengapresiasi karya, siswa sering bertanya pada guru 

tentang apresiasi karena ada hal yang belum dimengerti. Berdasarkan wawancara 

mengapresiasi merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi siswa dapat menilai 

karya teman yang bagus. Siswa menuliskan hasil apresiasi pada lembar apresiasi 

dan hasil apresiasi siswa tinggi karena sesuai dengan karya yang diamati. 
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 Hasil apresiasi Subjek penelitian B-12 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

lengkap, yaitu Karikatur Boediono. Kedua, pada pertanyaan mengenai konsep 

gambar yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Boediono dalam bentuk 

karikatur. 2) Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar 

jawaban siswa hampir lengkap, yaitu cat air dan spidol. Kedua, pertanyaan 

mengenai teknik yang digunakan untuk menggambar jawaban sudah tepat yaitu 

plakat. 3) Mengidentifikasi unsur rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, 

pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu 

mirip. Kedua, pertanyaan goresan garis jawaban sudah tepat yaitu halus. Ketiga, 

pertanyaan mengenai warna yang digunakan jawaban sudah lengkap, yaitu hitam, 

coklat, dan kuning. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan warna jawaban 

sudah bagus, pada pertanyaan tentang penilaian gambar siswa menjawab sudah 

bagus karena gambar mirip dengan aslinya. 4) Mengenal keunikan dan gaya 

seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan karya jawaban 

siswa tampak lebih unik dan berbeda. 5) Mencari makna seni dan menemukan 

penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang disampaiakan 

karya jawaban siswa sudah tepat  yaitu karakter sifatnya yang halus, menutup 

telinga karena tidak suka suara keras. Berdasarkan hasil pengamatan siswa 

antusias dalam mengapresiasi karya dan mengerjakan secara individu, karena 

siswa termasuk anak pendiam, jadi kurang komunikasi. Berdasarkan wawancara 
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siswa ingin jujur dalam mengapresiasi karya teman. Siswa menuliskan hasil 

apresiasi pada lembar apresiasi dan hasil apresiasi siswa tinggi karena sesuai 

dengan karya yang diamati. 

Kelompok 4 mengapresiasi karya milik Subjek penelitian B-24 dengan 

judul Karikatur Jusuf Kalla. Hasil apresiasi Subjek penelitian B-13 adalah sebagai 

berikut: 1) Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjdai dua 

pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi 

jawaban sudah tepat, yaitu Karikatur Jusuf Kalla. Kedua, pertanyaan mengenai 

konsep gambar yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Jusuf Kalla dalam 

bentuk karikatur. 2) Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar 

jawaban siswa kurang lengkap, yaitu cat air. Kedua, pertanyaan mengenai teknik 

yang digunakan untuk menggambar jawaban sudah tepat yaitu plakat. 3) 

Mengidentifikasi unsur rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, 

pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu 

mirip. Kedua, pertanyaan goresan garis jawaban tidak tepat yaitu tegas, padahal 

garis yang dihasilkan halus. Ketiga, pertanyaan mengenai warna yang digunakan 

jawaban kurang lengkap, yaitu hitam, biru, coklat, dan kuning, masih kurang 

warna orange dan merah muda. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan warna 

jawaban sudah bagus. Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar siswa 

menjawab sudah bagus karena gambar mirip dengan aslinya. 4) Mengenal 

keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan 

karya jawaban siswa tampak lebih mirip daripada yang lain. 5) Mencari makna 
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seni dan menemukan penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan 

yang disampaiakan karya jawaban siswa sudah tepat  yaitu Jusuf Kalla perwakilan 

Partai Golkar karena itu memakai jas kuning. Berdasarkan hasil pengamatan siswa 

antusias dalam mengapresiasi karya karena suka menilai karya teman yang lucu-

lucu. Siswa menuliskan hasil apresiasi pada lembar apresiasi dan hasil apresiasi 

siswa tinggi karena sesuai dengan karya yang diamati. 

 Hasil apresiasi Subjek penelitian B-14 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

lengkap, yaitu Karikatur Jusuf Kalla. Kedua, pertanyaan mengenai konsep gambar 

yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Jusuf Kalla dalam bentuk karikatur. 2) 

Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan 

mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar jawaban siswa kurang 

lengkap, yaitu cat air. Kedua, pertanyaan mengenai teknik yang digunakan untuk 

menggambar jawaban sudah tepat yaitu plakat. 3) Mengidentifikasi unsur rupa 

terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai kemiripan 

gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu tidak. Kedua, pertanyaan goresan 

garis jawaban tidak tepat yaitu tegas, padahal garis yang dihasilkan halus. Ketiga, 

pertanyaan mengenai warna yang digunakan jawaban kurang lengkap, yaitu 

hitam, biru, coklat, dan pink, masih kurang warna orange. Keempat, pertanyaan 

mengenai perpaduan warna jawaban cukup bagus. Kelima, pertanyaan tentang 

penilaian gambar siswa menjawab lumayan karena hampir mirip dengan aslinya. 

4) Mengenal keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi satu pertanyaan 
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mengenai kelebihan karya jawaban siswa lebih bagus dari gambar yang lain. 5) 

Mencari makna seni dan menemukan penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan 

mengenai pesan yang disampaiakan karya jawaban siswa sudah tepat  yaitu Jusuf 

Kalla memakai jas orange karena perwakilan Partai Golkar. Berdasarkan hasil 

pengamatan siswa antusias dalam mengapresiasi karya, karena dapat menilai 

karya teman. Siswa bekerja secara individu, karena itu jawaban berbeda dengan 

siswa yang lain. Siswa menuliskan hasil apresiasi pada lembar apresiasi dan hasil 

apresiasi siswa kurang karena tidak sesuai dengan karya yang diamati. 

Hasil apresiasi Subjek penelitian B-15 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

lengkap, yaitu Karikatur Jusuf Kalla. Kedua, pertanyaan mengenai konsep gambar 

yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu gambar Jusuf Kalla dalam karikatur. 2) 

Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan 

mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar jawaban siswa kurang 

lengkap, yaitu cat air. Kedua, pertanyaan mengenai teknik yang digunakan untuk 

menggambar jawaban sudah tepat yaitu plakat. 3) Mengidentifikasi unsur rupa 

terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai kemiripan 

gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu belum begitu mirip. Kedua, 

pertanyaan goresan garis jawaban sudah tepat yaitu halus. Ketiga, pertanyaan 

mengenai warna yang digunakan jawaban sudah lengkap, yaitu hitam, biru, 

coklat, orange, merah muda, dan kuning. Keempat, pertanyaan mengenai 

perpaduan warna jawaban lumayan. Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar 
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siswa menjawab lumayan bagus karena warna yang dipadukan sudah bagus. 4) 

Mengenal keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai 

kelebihan karya jawaban siswa tampak lebih simple dan rapi. 5) Mencari makna 

seni dan menemukan penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan 

yang disampaiakan karya jawaban siswa sudah tepat  yaitu Jusuf Kalla memakai 

baju kuning karena merupakan perwakilan Partai Golkar dan politik. Berdasarkan 

hasil pengamatan siswa kurang antusias dalam mengapresiasi karya karena hasil 

wawancara siswa menyatakan kesulitan memberikan penilaian baik atau buruk, 

tetapi siswa menuliskan hasil apresiasi pada lembar apresiasi karena itu hasil 

apresiasi siswa tinggi karena sesuai dengan karya yang diamati. 

Hasil apresiasi Subjek penelitian B-16 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

lengkap, yaitu Karikatur Jusuf Kalla. Kedua, pada pertanyaan mengenai konsep 

gambar yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Jusuf Kalla dalam bentuk 

karikatur. 2) Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar 

jawaban siswa kurang lengkap, yaitu cat air. Kedua, pertanyaan mengenai teknik 

yang digunakan untuk menggambar jawaban sudah tepat yaitu plakat. 3) 

Mengidentifikasi unsur rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, 

pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu 

tidak. Kedua, pertanyaan goresan garis jawaban tidak tepat yaitu tegas, padahal 

garis yang dihasilkan halus. Ketiga, pertanyaan mengenai warna yang digunakan 
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jawaban kurang lengkap, yaitu hitam, biru, coklat, dan pink, masih kurang warna 

orange. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan warna jawaban cukup bagus. 

Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar siswa menjawab lumayan karena 

hampir mirip dengan aslinya. 4) Mengenal keunikan dan gaya seniman terbagai 

menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan karya jawaban siswa tidak ada 

kelebihannya. 5) Mencari makna seni dan menemukan penafsiran terbagi menjadi 

satu pertanyaan mengenai pesan yang disampaiakan karya jawaban siswa sudah 

tepat  yaitu Jusuf Kalla memakai jas orange karena perwakilan Partai Golkar. 

Berdasarkan hasil pengamatan siswa sangat antusias dan aktif dalam 

mengapresiasi karya. Berdasarkan hasil wawancara siswa menyatakan apresiasi 

merupakan kegiatan menyenangkan karena dapat menuliskan hasil penilaian 

karya teman. Namun, beberapa jawaban tidak sesuai dengan karya yang diamati 

sehingga hasil apresiasi siswa kurang. 

Kelompok 5 mengapresiasi karya milik Subjek penelitian B-02 dengan 

judul Karikatur Gus Dur. Hasil apresiasi Subjek penelitian B-17 adalah sebagai 

berikut: 1) Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua 

pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi 

jawaban sudah tepat, yaitu Karikatur Gus Dur. Kedua, pada pertanyaan mengenai 

konsep gambar yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Gus Dur dalam bentuk 

karikatur. 2) Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar 

jawaban siswa kurang lengkap, yaitu cat air. Kedua, pertanyaan mengenai teknik 

yang digunakan untuk menggambar jawaban sudah tepat yaitu transparan. 3) 



107 
 

 
 

Mengidentifikasi unsur rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, 

pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu 

lumayan mirip. Kedua, pertanyaan goresan garis jawaban sudah tepat yaitu halus. 

Ketiga, pertanyaan mengenai warna yang digunakan jawaban kurang lengkap, 

yaitu hitam, biru, coklat, dan hijau, masih kurang warna orange. Keempat, 

pertanyaan mengenai perpaduan warna jawaban sudah bagus. Kelima, pertanyaan 

tentang penilaian gambar siswa menjawab sudah bagus karena gambar mirip 

dengan Gus Dur. 4) Mengenal keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi satu 

pertanyaan mengenai kelebihan karya jawaban siswa gambarnya rapi. 5) Mencari 

makna seni dan menemukan penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai 

pesan yang disampaiakan karya jawaban siswa kurang tepat  yaitu Gus Dur 

menyampaikan agar menjaga persatuan dan kesatuan. Berdasarkan hasil 

pengamatan dan wawancara siswa antusias dan aktif dalam mengapresiasi karya, 

karena siswa sangat bersemangat memberikan penilaian pada karya teman. Siswa 

menuliskan hasil apresiasi pada lembar apresiasi dan hasil apresiasi siswa tinggi 

karena sesuai dengan karya yang diamati. 

Hasil apresiasi Subjek penelitian B-18 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjai dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

tepat, yaitu Karikatur Gus Dur. Kedua, pertanyaan mengenai konsep gambar yang 

diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Gus Dur dalam bentuk karikatur. 2) 

Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama,  pertanyaan 

mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar jawaban siswa kurang 
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lengkap, yaitu cat air. Kedua, pertanyaan mengenai teknik yang digunakan untuk 

menggambar jawaban sudah tepat yaitu transparan. 3) Mengidentifikasi unsur 

rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai kemiripan 

gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu hampir mirip. Kedua, pertanyaan 

goresan garis jawaban sudah tepat yaitu halus. Ketiga, pertanyaan mengenai 

warna yang digunakan jawaban kurang lengkap, yaitu hitam, biru, coklat, dan 

hijau, masih kurang warna orange. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan 

warna jawaban sudah bagus. Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar siswa 

menjawab sudah bagus karena gambar mirip dengan aslinya. 4) Mengenal 

keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan 

karya jawaban siswa simple dan lumayan perfect. 5) Mencari makna seni dan 

menemukan penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang 

disampaiakan karya jawaban siswa kurang tepat  yaitu Gus Dur merupakan tokoh 

politik yang menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Berdasarkan 

hasil pengamatan siswa antusias dan aktif dalam mengapresiasi karya karena 

siswa menyukai kegiatan pameran dan mengapresiasi karya dalam pameran. 

Siswa menuliskan hasil apresiasi pada lembar apresiasi dan hasil apresiasi siswa 

tinggi karena sesuai dengan karya yang diamati. 

Hasil apresiasi Subjek penelitian B-19 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

lengkap, yaitu Karikatur Gus Dur. Kedua, pertanyaan mengenai konsep gambar 

yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Gus Dur dalam bentuk karikatur. 2) 
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Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan 

mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar jawaban siswa kurang 

lengkap, yaitu cat air. Kedua,  pertanyaan mengenai teknik yang digunakan untuk 

menggambar jawaban sudah tepat yaitu transparan. 3) Mengidentifikasi unsur 

rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai kemiripan 

gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu hampir mirip. Kedua, pertanyaan 

goresan garis jawaban sudah tepat yaitu halus. Ketiga, pertanyaan mengenai 

warna yang digunakan jawaban kurang lengkap, yaitu hitam, biru, coklat, dan 

hijau, masih kurang warna orange. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan 

warna jawaban sudah bagus. Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar siswa 

menjawab sudah bagus karena gambar mirip dengan aslinya. 4) Mengenal 

keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan 

karya jawaban siswa gambarnya unik dan rapi. 5) Mencari makna seni dan 

menemukan penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang 

disampaiakan karya jawaban siswa kurang tepat  yaitu Gus Dur merupakan tokoh 

politik yang menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Berdasarkan 

hasil pengamatan siswa antusias tetapi agak kebingungan dalam mengapresiasi 

karya, karena berdasarkan wawancara dan angket siswa masih belum mengerti 

instruksi guru. Siswa kurang konsentrasi selama pembelajaran. Siswa menuliskan 

hasil apresiasi pada lembar apresiasi dan hasil apresiasi siswa tinggi karena sesuai 

dengan karya yang diamati. 

Hasil apresiasi Subjek penelitian B-20 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjdai dua pertanyaan. 
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Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

lengkap, yaitu Karikatur Gus Dur. Kedua, pertanyaan mengenai konsep gambar 

yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Gus Dur dalam bentuk karikatur. 2) 

Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan 

mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar jawaban siswa sudah 

lengkap, yaitu pensil dan cat air. Kedua, pertanyaan mengenai teknik yang 

digunakan untuk menggambar jawaban sudah tepat yaitu transparan. 

3)Mengidentifikasi unsur rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, 

pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu 

hampir mirip. Kedua, pertanyaan goresan garis jawaban sudah tepat yaitu halus. 

Ketiga, pertanyaan mengenai warna yang digunakan jawaban kurang lengkap, 

yaitu hitam, biru, coklat, dan hijau, masih kurang warna orange. Keempat,  

pertanyaan mengenai perpaduan warna jawaban sudah bagus. Kelima, pertanyaan 

tentang penilaian gambar siswa menjawab sudah bagus karena gambar mirip 

dengan aslinya. 4) Mengenal keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi satu 

pertanyaan mengenai kelebihan karya jawaban siswa gambarnya unik. 5) Mencari 

makna seni dan menemukan penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai 

pesan yang disampaikan karya jawaban siswa kurang tepat  yaitu Gus Dur 

merupakan tokoh politik yang aktif dalam keagamaan, Gus Dur menjelaskan 

bahwa agama melarang perpecahan, bukan perbedaan. Berdasarkan hasil 

pengamatan siswa antusias dalam mengapresiasi karya karena siswa menyukai 

pembelajaran seni rupa yang santai. Siswa menuliskan hasil apresiasi pada lembar 

apresiasi dan hasil apresiasi siswa tinggi karena sesuai dengan karya yang diamati. 
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Kelompok 6 mengapresiasi karya milik Subjek penelitian B-20 dengan 

judul Karikatur Soekarno. Hasil apresiasi Subjek penelitian B-21 adalah sebagai 

berikut: 1) Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua 

pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi 

jawaban sudah lengkap, yaitu Karikatur Soekarno. Kedua, pertanyaan mengenai 

konsep gambar yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Soekarno dalam 

bentuk karikatur. 2) Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar 

jawaban siswa kurang lengkap, yaitu cat air. Kedua, pertanyaan mengenai teknik 

yang digunakan untuk menggambar jawaban sudah tepat yaitu plakat. 3) 

Mengidentifikasi unsur rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, 

pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu 

lumayan mirip. Kedua, pertanyaan goresan garis jawaban sudah tepat yaitu tegas. 

Ketiga, pertanyaan mengenai warna yang digunakan jawaban kurang lengkap, 

yaitu hitam, coklat, dan merah, masih kurang warna orange dan hijau. Keempat, 

pertanyaan mengenai perpaduan warna jawaban lumayan bagus. Kelima, 

pertanyaan tentang penilaian gambar siswa menjawab sudah bagus karena gambar 

mirip dengan aslinya. 4) Mengenal keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi 

satu pertanyaan mengenai kelebihan karya jawaban siswa banyak warna yang 

digunakan. 5) Mencari makna seni dan menemukan penafsiran terbagi menjadi 

satu pertanyaan mengenai pesan yang disampaiakan karya jawaban siswa kurang 

tepat  yaitu Ir. Soekarno ingin membela Negara Indonesia dari penjajah. 

Berdasarkan hasil pengamatan siswa antusias dalam mengapresiasi karya karena 
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siswa suka memberikan penilaian pada karya teman. Siswa menuliskan hasil 

apresiasi pada lembar apresiasi dan hasil apresiasi siswa tinggi karena sesuai 

dengan karya yang diamati. 

Hasil apresiasi Subjek penelitian B-22 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

lengkap, yaitu Karikatur Soekarno. Kedua, pertanyaan mengenai konsep gambar 

yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Soekarno dalam bentuk karikatur. 2) 

Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan 

mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar jawaban siswa kurang 

lengkap, yaitu cat air. Kedua, pertanyaan mengenai teknik yang digunakan untuk 

menggambar jawaban sudah tepat yaitu plakat. 3) Mengidentifikasi unsur rupa 

terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai kemiripan 

gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu lumayan mirip. Kedua, pertanyaan 

goresan garis jawaban sudah tepat yaitu tegas,. Ketiga, pertanyaan mengenai 

warna yang digunakan jawaban hampir lengkap, yaitu hitam, coklat, hijau tua, dan 

putih, masih kurang warna orange. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan 

warna jawaban sudah bagus. Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar siswa 

menjawab sudah bagus karena gambarnya lumayan mirip dengan aslinya. 4) 

Mengenal keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai 

kelebihan karya jawaban siswa mempunyai efek garis yang mempertegas gambar. 

5) Mencari makna seni dan menemukan penafsiran terbagi menjadi satu 

pertanyaan mengenai pesan yang disampaiakan karya jawaban siswa hampir tepat  
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yaitu baju jas Ir. Soekarno menunjukan plokamasi. Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa antusias dalam mengapresiasi karya karena menyukai kegiatan pameran 

yang tidak membosankan dan tidak monoton dalam pembelajaran seni rupa. Siswa 

menuliskan hasil apresiasi pada lembar apresiasi dan hasil apresiasi siswa tinggi 

karena sesuai dengan karya yang diamati. 

 Hasil apresiasi Subjek penelitian B-23 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

lengkap, yaitu Karikatur Soekarno. Kedua, pertanyaan mengenai konsep gambar 

yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Soekarno dalam bentuk karikatur. 2) 

Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan 

mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar jawaban siswa kurang 

lengkap, yaitu cat air. Kedua, pertanyaan mengenai teknik yang digunakan untuk 

menggambar jawaban sudah tepat yaitu plakat. 3) Mengidentifikasi unsur rupa 

terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai kemiripan 

gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu lumayan mirip. Kedua, pertanyaan 

goresan garis jawaban sudah tepat yaitu tegas. Ketiga, pertanyaan mengenai 

warna yang digunakan jawaban kurang lengkap, yaitu hitam, coklat, hijau tua dan 

putih, masih kurang warna orange. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan 

warna jawaban cocok. Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar siswa 

menjawab lumayan, karena gambarnya kalau dilihat dari kejauhan bagus. 4) 

Mengenal keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai 

kelebihan karya jawaban siswa tidak ada kelebihannya. 5) Mencari makna seni 
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dan menemukan penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang 

disampaiakan karya jawaban siswa sudah tepat yaitu Ir. Soekarno memakai baju 

proklamator karena Ir. Soekarno bapak proklamator. Berdasarkan hasil 

pengamatan siswa sangat antusias dan aktif dalam mengapresiasi karya. Siswa 

menyatakan senang mengapresiasi karya karena sudah bosan dalam pembelajaran 

seni rupa hanya menggambar terus. Siswa menuliskan hasil apresiasi pada lembar 

apresiasi dan hasil apresiasi siswa tinggi karena sesuai dengan karya yang diamati. 

Hasil apresiasi pada Subjek penelitian B-24 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjdi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

lengkap, yaitu Karikatur Soekarno. Kedua, pertanyaan mengenai konsep gambar 

yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Soekarno dalam bentuk karikatur. 2) 

Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan 

mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar jawaban siswa kurang 

lengkap, yaitu cat air. Kedua, pertanyaan mengenai teknik yang digunakan untuk 

menggambar jawaban sudah tepat yaitu plakat. 3) Mengidentifikasi unsur rupa 

terbagi menjadi empat pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai kemiripan 

gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu lumayan mirip. Kedua, pertanyaan 

goresan garis jawaban sudah tepat yaitu tegas. Ketiga, pertanyaan mengenai 

warna yang digunakan jawaban kurang lengkap, yaitu coklat, dan hitam, masih 

kurang warna orange, hijau,dan hitam. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan 

warna jawaban menyatu bagus. Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar 

siswa menjawab sudah bagus karena warna-warni. 4) Mengenal keunikan dan 
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gaya seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan karya 

jawaban siswa garisnya sangat tegas, jadi menarik. 5) Mencari makna seni dan 

menemukan penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang 

disampaiakan karya jawaban siswa kurang tepat  yaitu Ir. Soekarno ingin pembela 

negara dan proklamator. Berdasarkan hasil pengamatan siswa antusias dan aktif 

dalam mengapresiasi karya karena siswa senang menilai karya teman. Siswa 

menuliskan hasil apresiasi pada lembar apresiasi dan hasil apresiasi siswa tinggi 

karena sesuai dengan karya yang diamati. 

Kelompok 7 mengapresiasi karya milik Subjek penelitian B-16 dengan 

judul Karikatur B. J. Habibie. Hasil apresiasi Subjek penelitian B-25 adalah 

sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi 

menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang 

diapresiasi jawaban sudah tepat, yaitu Karikatur B. J. Habibie. Kedua, pertanyaan 

mengenai konsep gambar yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu B. J. Habibie 

dalam bentuk karikatur. 2) Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua 

pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai bahan yang digunakan untuk 

menggambar jawaban siswa kurang lengkap, yaitu cat air. Kedua, pertanyaan 

mengenai teknik yang digunakan untuk menggambar jawaban sudah tepat yaitu 

plakat. 3) Mengidentifikasi unsur rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, 

pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu 

mirip. Kedua, pertanyaan goresan garis jawaban sudah tepat yaitu tegas. Ketiga, 

pertanyaan mengenai warna yang digunakan jawaban sudah lengkap, yaitu hitam, 

biru, coklat, pink, kuning, dan putih. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan 
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warna jawaban sudah bagus. Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar siswa 

menjawab sudah bagus karena hampir mirip dengan aslinya. 4) Mengenal 

keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan 

karya jawaban siswa perpaduan warnanya bagus. 5) Mencari makna seni dan 

menemukan penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang 

disampaiakan karya jawaban siswa kurang tepat  yaitu B. J. Habibie sedang 

memberi nasihat. Berdasarkan hasil pengamatan siswa antusias dan aktif dalam 

mengapresiasi karya karena siswa sudah bosan mengikuti pembelajaran seni rupa 

yang kegiatannya menggambar terus. Siswa menuliskan hasil apresiasi pada 

lembar apresiasi dan hasil apresiasi siswa tinggi karena sesuai dengan karya yang 

diamati. 

Hasil apresiasi Subjek penelitian B-26 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

lengkap, yaitu Karikatur B. J. Habibie. Kedua, pertanyaan mengenai konsep 

gambar yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu B. J. Habibie dalam bentuk 

karikatur. 2) Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar 

jawaban siswa kurang lengkap, yaitu cat air. Pertama, pertanyaan mengenai teknik 

yang digunakan untuk menggambar jawaban sudah tepat yaitu plakat. 3) 

Mengidentifikasi unsur rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, 

pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu 

mirip. Kedua, pertanyaan goresan garis jawaban sudah tepat yaitu tegas. Ketiga, 
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pertanyaan mengenai warna yang digunakan jawaban kurang lengkap, yaitu 

merah muda, biru, dan hitam, masih kurang warna coklat,  kuning, dan putih yang 

belum disebutkan. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan warna jawaban 

sudah bagus. Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar siswa menjawab sudah 

bagus karena hampir mirip dengan aslinya. 4) Mengenal keunikan dan gaya 

seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan karya jawaban 

siswa warnanya bagus. 5) Mencari makna seni dan menemukan penafsiran terbagi 

menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang disampaiakan karya jawaban siswa 

kurang tepat  yaitu B. J. Habibie sedang memberi nasihat. Berdasarkan hasil 

pengamatan, hasil angket, dan hasil wawancara siswa antusias dan aktif dalam 

mengapresiasi karya karena siswa menyukai pembelajaran seni rupa, jadi siswa 

menyukai setiap kegiatan dalam pembelajaran seni rupa. Siswa menuliskan hasil 

apresiasi pada lembar apresiasi dan hasil apresiasi siswa tinggi karena sesuai 

dengan karya yang diamati. 

Hasil apresiasi Subjek penelitian B-27 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

tepat, yaitu Karikatur B. J. Habibie. Kedua, pertanyaan mengenai konsep gambar 

yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu B. J. Habibie dalam bentuk karikatur. 

2) Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama, 

pertanyaan mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar jawaban siswa 

kurang lengkap, yaitu cat air. Kedua, pertanyaan mengenai teknik yang digunakan 

untuk menggambar jawaban sudah tepat yaitu plakat. 3) Mengidentifikasi unsur 
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rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai kemiripan 

gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu mirip. Kedua, pertanyaan goresan 

garis jawaban sudah tepat yaitu tegas. Ketiga, pertanyaan mengenai warna yang 

digunakan jawaban sudah lengkap, yaitu hitam, biru, coklat, pink, kuning, dan 

putih. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan warna jawaban sudah bagus. 

Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar siswa menjawab sudah bagus 

karena hampir mirip dengan aslinya. 4) Mengenal keunikan dan gaya seniman 

terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan karya jawaban siswa 

perpaduan warnanya bagus. 5) Mencari makna seni dan menemukan penafsiran 

terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang disampaiakan karya 

jawaban siswa kurang tepat  yaitu B. J. Habibie sedang memberi nasihat. 

Berdasarkan hasil pengamatan siswa antusias dalam mengapresiasi karya,tetapi 

masih pasif karena berdasarkan wawancara siswa memiliki sifat pendiam. Siswa 

menuliskan hasil apresiasi pada lembar apresiasi dan hasil apresiasi siswa tinggi 

karena sesuai dengan karya yang diamati. 

Hasil apresiasi Subjek penelitian B-28 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

tepat, yaitu Karikatur B. J. Habibie. Kedua, pertanyaan mengenai konsep gambar 

yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu B. J. Habibie dalam bentuk karikatur. 

2) Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama,pertanyaan mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar jawaban 

siswa kurang lengkap, yaitu cat air, dan pada pertanyaan mengenai teknik yang 
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digunakan untuk menggambar jawaban sudah tepat yaitu plakat. 3) 

Mengidentifikasi unsur rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, 

pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu 

mirip. Kedua, pertanyaan goresan garis jawaban sudah tepat yaitu tegas. Ketiga, 

pertanyaan mengenai warna yang digunakan jawaban sudah lengkap, yaitu hitam, 

biru, coklat, pink, kuning, dan putih. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan 

warna jawaban sudah bagus. Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar siswa 

menjawab sudah bagus karena hampir mirip dengan aslinya. 4) Mengenal 

keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan 

karya jawaban siswa perpaduan warnanya bagus. 5) Mencari makna seni dan 

menemukan penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang 

disampaiakan karya jawaban siswa kurang tepat  yaitu B. J. Habibie sedang 

memberi nasihat. Berdasarkan hasil pengamatan siswa antusias dan aktif dalam 

mengapresiasi karya karena siswa menyukai kegiatan yang aktif seperti pameran 

dan apresiasi. Siswa menuliskan hasil apresiasi pada lembar apresiasi dan hasil 

apresiasi siswa tinggi karena sesuai dengan karya yang diamati. 

Kelompok 8 mengapresiasi karya milik Subjek penelitian B-19 dengan 

judul Karikatur Megawati. Hasil apresiasi Subjek penelitian B-29 adalah sebagai 

berikut: 1) Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua 

pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi 

jawaban sudah lengkap, yaitu Karikatur Megawati. Kedua, pertanyaan mengenai 

konsep gambar yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Megawati dalam 

bentuk karikatur. 2) Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. 
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Pertama, pertanyaan mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar 

jawaban siswa kurang lengkap, yaitu cat air. Kedua, pada pertanyaan mengenai 

teknik yang digunakan untuk menggambar jawaban sudah tepat yaitu plakat. 3) 

Mengidentifikasi unsur rupa terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, 

pertanyaan mengenai kemiripan gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu 

tidak mirip. Kedua, pertanyaan goresan garis jawaban sudah tepat yaitu tegas. 

Ketiga, pertanyaan mengenai warna yang digunakan jawaban kurang lengkap, 

yaitu hitam, merah, dan hijau, warna coklat belum disebutkan. Keempat, 

pertanyaan mengenai perpaduan warna jawaban sudah bagus. Kelima, pertanyaan 

tentang penilaian gambar siswa menjawab perpaduan warnanya bagus. 4) 

Mengenal keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai 

kelebihan karya jawaban siswa perpaduan warnanya lebih bagus. 5) Mencari 

makna seni dan menemukan penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai 

pesan yang disampaiakan karya jawaban siswa sudah tepat  yaitu Megawati 

perwakilan Partai PDIP karena itu membawa gambar Banteng. Berdasarkan hasil 

pengamatan siswa antusias dan aktif dalam mengapresiasi karya, karena siswa 

sudah bosan menggambar dan kesulitan menggambar.  Siswa menuliskan hasil 

apresiasi pada lembar apresiasi dan hasil apresiasi siswa tinggi karena sesuai 

dengan karya yang diamati. 

Hasil apresiasi Subjek penelitian B-30 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

lengkap, yaitu Karikatur Megawati. Kedua, pertanyaan mengenai konsep gambar 
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yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Megawati dalam bentuk karikatur. 2) 

Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan 

mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar jawaban siswa kurang 

lengkap, yaitu cat air. Kedua, pertanyaan mengenai teknik yang digunakan untuk 

menggambar jawaban sudah tepat yaitu plakat. 3) Mengidentifikasi unsur rupa 

terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai kemiripan 

gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu tidak mirip. Kedua, pertanyaan 

goresan garis jawaban sudah tepat yaitu tegas. Ketiga, pertanyaan mengenai 

warna yang digunakan jawaban kurang lengkap, yaitu hitam, merah, dan hijau, 

warna coklat belum disebutkan. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan warna 

jawaban sudah bagus. Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar siswa 

menjawab perpaduan warnanya bagus dan serasi. 4) Mengenal keunikan dan gaya 

seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan karya jawaban 

siswa perpaduan warnanya lebih bagus dan serasi. 5) Mencari makna seni dan 

menemukan penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang 

disampaiakan karya jawaban siswa sudah tepat  yaitu Megawati perwakilan Partai 

PDIP karena itu membawa gambar Banteng. Berdasarkan hasil pengamatan siswa 

antusias dalam mengapresiasi karya karena siswa sangat menyukai pembelajaran 

seni rupa yang  berkaitan dengan kegiatan berkesenian. Siswa menuliskan hasil 

apresiasi pada lembar apresiasi dan hasil apresiasi siswa tinggi karena sesuai 

dengan karya yang diamati. 

Hasil apresiasi Subjek penelitian B-31 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 
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Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

lengkap, yaitu Karikatur Megawati. Kedua, pertanyaan mengenai konsep gambar 

yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Megawati dalam bentuk karikatur. 2) 

Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan 

mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar jawaban siswa kurang 

lengkap, yaitu cat air. Kedua, pertanyaan mengenai teknik yang digunakan untuk 

menggambar jawaban sudah tepat yaitu plakat. 3) Mengidentifikasi unsur rupa 

terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai kemiripan 

gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu tidak mirip. Kedua, pertanyaan 

goresan garis jawaban sudah tepat yaitu tegas. Ketiga, pertanyaan mengenai 

warna yang digunakan jawaban kurang lengkap, yaitu hitam, merah, dan hijau, 

warna coklat belum disebutkan. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan warna 

jawaban sudah bagus. Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar siswa 

menjawab bagus karena hamper mirip,jawaban tidak sesuai. 4) Mengenal 

keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan 

karya jawaban siswa perpaduan warnanya serasi dan bagus. 5) Mencari makna 

seni dan menemukan penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan 

yang disampaiakan karya jawaban siswa sudah tepat  yaitu Megawati perwakilan 

Partai PDIP karena itu membawa gambar Banteng. Berdasarkan hasil pengamatan 

dan wawancara siswa antusias dalam mengapresiasi karya karena siswa lebih 

senang mengapresiasi daripada menggambar yang lebih sulit. Siswa menuliskan 

hasil apresiasi pada lembar apresiasi dan hasil apresiasi siswa tinggi karena sesuai 

dengan karya yang diamati. 
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Hasil apresiasi Subjek penelitian B-32 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

lengkap, yaitu Karikatur Megawati. Kedua, pertanyaan mengenai konsep gambar 

yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Megawati dalam bentuk karikatur. 2) 

Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan 

mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar jawaban siswa kurang 

lengkap, yaitu cat air. Kedua, pertanyaan mengenai teknik yang digunakan untuk 

menggambar jawaban sudah tepat yaitu plakat. 3) Mengidentifikasi unsur rupa 

terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai kemiripan 

gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu tidak mirip. Kedua, pertanyaan 

goresan garis jawaban sudah tepat yaitu tegas. Ketiga, pertanyaan mengenai 

warna yang digunakan jawaban kurang lengkap, yaitu hitam, merah, dan hijau, 

warna coklat belum disebutkan. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan warna 

jawaban sudah bagus. Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar siswa 

menjawab bagus karena hampir mirip,jawaban tidak sesuai. 4) Mengenal 

keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan 

karya jawaban siswa lebih bagus. 5) Mencari makna seni dan menemukan 

penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan yang disampaiakan 

karya jawaban siswa sudah tepat  yaitu Megawati perwakilan Partai PDIP karena 

itu membawa gambar Banteng. Berdasarkan hasil pengamatan siswa tidak 

antusias dan kurang bersemangat dalam mengapresiasi karya, berdasarkan hasil 

wawancara dan angket siswa tidak menyukai pembelajaran aktif yang melibatkan 
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pengalaman langsung. Namun, siswa tetap menuliskan hasil apresiasi pada lembar 

apresiasi dan hasil apresiasi siswa tinggi karena sesuai dengan karya yang diamati. 

Hasil apresiasi Subjek penelitian B-33 adalah sebagai berikut: 1) 

Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni terbagi menjadi dua pertanyaan. 

Pertama, pertanyaan mengenai objek gambar yang diapresiasi jawaban sudah 

tepat, yaitu Karikatur Megawati. Kedua, pertanyaan mengenai konsep gambar 

yang diapresiasi jawaban sudah tepat yaitu Megawati dalam bentuk karikatur. 2) 

Mengenal teknik dan media terbagi menjadi dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan 

mengenai bahan yang digunakan untuk menggambar jawaban siswa kurang 

lengkap, yaitu cat air. Kedua, pertanyaan mengenai teknik yang digunakan untuk 

menggambar jawaban sudah tepat yaitu plakat. 3) Mengidentifikasi unsur rupa 

terbagi menjadi lima pertanyaan. Pertama, pertanyaan mengenai kemiripan 

gambar dengan objek asli jawaban siswa yaitu tidak mirip. Kedua, pertanyaan 

goresan garis jawaban sudah tepat yaitu tegas. Ketiga, pertanyaan mengenai 

warna yang digunakan jawaban kurang lengkap, yaitu hitam, merah, dan hijau, 

warna coklat belum disebutkan. Keempat, pertanyaan mengenai perpaduan warna 

jawaban sudah bagus. Kelima, pertanyaan tentang penilaian gambar siswa 

menjawab bagus karena hampir mirip, jawaban tidak sesuai. 4) Mengenal 

keunikan dan gaya seniman terbagai menjadi satu pertanyaan mengenai kelebihan 

karya jawaban siswa perpaduan warnanya serasi dan bagus. 5) Mencari makna 

seni dan menemukan penafsiran terbagi menjadi satu pertanyaan mengenai pesan 

yang disampaiakan karya jawaban siswa sudah tepat  yaitu Megawati perwakilan 

Partai PDIP karena itu membawa gambar Banteng. Berdasarkan hasil pengamatan 
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siswa antusias dalam mengapresiasi karya karena menyukai pembelajaran seni 

rupa yang santai. Siswa menuliskan hasil apresiasi pada lembar apresiasi dan hasil 

apresiasi siswa tinggi karena sesuai dengan karya yang diamati.  

Hasil karya, pengalaman berkarya, dan hasil apresiasi secara lebih 

sederhana dapat dilihat pada Tabel 4.7 
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Tabel 4.7 Analisis dan Kesimpulan Hasil Apresiasi Siswa Uji Skala Besar 

 

Karya Nama Siswa 
Aspek Apresiasi 

Analisis 
Tokoh Aktivitas Garis Pewarnaan Evaluasi 

Moh. Hatta Subjek 

penelitian B-

01 

Moh. 

Hatta 

Moh. 

Hatta 

mengepa

lkan 

tangan 

merdeka 

Tegas Kurang 

lengkap, 

yaitu: biru, 

hitam, dan 

abu-abu 

Gambar 

sudah 

mirip, 

perpaduan 

warna 

bagus, 

gambarnya 

lucu dan 

unik. 

Berdasarkan hasil pengamatan, 

hasil angket, dan hasil wawancara 

siswa antusias mengapresiasi 

karya karena dapat menilai karya 

teman yang bagus-bagus dan hasil 

apresiasi siswa tinggi karena 

sesuai dengan karya yang diamati 

 

Subjek 

penelitian B-

02 

Moh. 

Hatta 

Moh. 

Hatta 

mengepa

lkan 

tangan 

merdeka 

Tegas Kurang 

lengkap, 

yaitu: biru, 

hitam, dan 

abu-abu 

Gambar 

sudah 

mirip, 

perpaduan 

warna 

bagus, 

gambarnya 

lucu dan 

unik. 

Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa terlihat masih kebingungan 

karena hasil wawancara siswa 

menyatakan bingung mengisisi 

lembar apresiasi dan kebingungan 

mempersiapkan pameran karena 

kurang mendengarkan perintah 

dan prosedur guru sehingga 

sering bertanya pada guru tentang 

hal yang belum dimengerti, tetapi 

siswa mengapresiasi karya dan 

hasil apresiasi siswa tinggi karena 

sesuai dengan karya yang diamati 

 

Subjek 

penelitian B-

03 

Moh. 

Hatta 

Moh. 

Hatta 

mengepa

lkan 

tangan 

merdeka 

Tegas Kurang 

lengkap, 

yaitu biru, 

hitam, dan 

abu-abu 

Gambar 

sudah 

mirip, 

perpaduan 

warna 

bagus, 

gambarnya 

lucu dan 

unik. 

Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa terlihat sangat serius dalam 

mengapresiasi karya, menuliskan 

hasil apresiasi secara individu, 

tanpa berkomunikasi dengan 

teman maupun pembuat karya, 

karena berdasarkan hasil 

wawancara siswa menyatakan 

harus konsentrasi dalam menilai 

karya teman dan tidak ingin 

memberikan penilaian yang salah 

sebagai bentuk menghargai karya 

orang lain. Hasil apresiasi siswa 

tinggi karena sesuai dengan karya 

yang diamati 
 

Subjek 

penelitian B-

04 

Moh. 

Hatta 

Moh. 

Hatta 

mengepa

lkan 

tangan 

merdeka 

Tegas Kurang 

lengkap, 

yaitu biru, 

hitam, dan 

abu-abu 

Gambar 

sudah 

mirip, 

perpaduan 

warna 

bagus, 

gambarnya 

lucu dan 

unik. 

Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa kurang antusias dan terlihat 

kebingungan dalam 

mengapresiasi karya, karena 

berdasarkan hasil wawancara 

siswa tidak konsentrasi karena 

memikirkan tugas pelajaran lain 

sehingga siswa sering bertanya 

pada teman dan guru. Hasil 

apresiasi siswa tinggi karena 

sesuai dengan karya yang diamati 
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Karya Nama Siswa 
Aspek Apresiasi 

Analisis 
Tokoh Aktivitas Garis Pewarnaan Evaluasi 

SBY 

 

 

Subjek 

penelitian B-

05 

SBY SBY 

berselisih 

dengan 

negara 

Malaysia 

Tegas Kurang 

lengkap, 

yaitu 

hitam, abu-

abu, biru, 

putih, 

merah, dan 

merah 

muda, 

masih 

kurang 

warna 

coklat yang 

belum 

disebutkan 

 

Gambar 

sudah 

mirip, 

perpaduan 

warna 

bagus 

Berdasarkan hasil pengamatan 

dan wawancara siswa antusias 

dalam mengapresiasi karya 

karena siswa senang menilai 

karya teman yang bagus-bagus. 

Siswa menuliskan hasil apresiasi 

pada lembar apresiasi dan hasil 

apresiasi siswa tinggi karena 

sesuai dengan karya yang diamati 

 

Subjek 

penelitian B-

06 

SBY SBY 

berselisih 

dengan 

negara 

Malaysia 

Tegas Kurang 

lengkap, 

yaitu 

hitam, abu-

abu, biru, 

putih, 

merah, dan 

merah 

muda, 

masih 

kurang 

warna 

coklat yang 

belum 

disebutkan 

 

Gambar 

sudah 

mirip, 

perpaduan 

warna 

bagus 

Berdasarkan hasil pengamatan 

dan wawancara siswa antusias 

dalam mengapresiasi karya 

karena hasil wawancara 

menyatakan siswa menyukai 

pembelajaran seni rupa yang 

santai dan tidak sulit. Siswa 

menuliskan hasil apresiasi pada 

lembar apresiasi dan hasil 

apresiasi siswa tinggi karena 

sesuai dengan karya yang diamati. 

 

Subjek 

penelitian B-

07 

SBY SBY 

berselisih 

dengan 

negara 

Malaysia 

Tegas Kurang 

lengkap, 

yaitu 

hitam, abu-

abu, biru, 

putih, 

merah, dan 

coklat, 

masih 

kurang 

warna 

merah 

muda yang 

belum 

Gambar 

sudah 

mirip, 

perpaduan 

warna 

bagus, 

gambarnya 

unik 

Berdasarkan hasil pengamatan 

dan wawancara siswa kurang 

aktif dan agak pendiam, tetapi 

bersemangat dalam mengapresiasi 

karya karena dapat menuliskan 

hasil pengamatan dan penilaian 

karya. Siswa menuliskan hasil 

apresiasi pada lembar apresiasi 

dan hasil apresiasi siswa tinggi 

karena sesuai dengan karya yang 

diamati 
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disebutkan 

Subjek 

penelitian B-

08 

SBY SBY 

berselisih 

dengan 

negara 

Malaysia 

Tegas Sudah 

lengkap, 

yaitu 

hitam, abu-

abu, biru, 

putih, 

merah, 

merah 

muda, dan 

coklat 

Gambar 

sudah 

mirip, 

perpaduan 

warna 

bagus, 

gambarnya 

lucu dan 

unik. 

Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa tidak antusias dan terlihat 

biasa saja dalam mengapresiasi 

karya seni rupa, hal tersebut 

karena siswa tidak menyukai 

pembelajaran apresiasi karena 

membosankan. Hasil wawancara 

dan angket menunjukan siswa 

mengalami kesulitan dalam 

proses menggambar karikatur, 

sehingga motivasi dan semangat 

siswa sudah menurun dari awal. 

Hasil apresiasi siswa tinggi, 

karena berdasarkan pengamatan 

siswa mencontoh lembar apresiasi 

teman satu kelompok 
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Karya Nama Siswa 
Aspek Apresiasi 

Analisis 
Tokoh Aktivitas Garis Pewarnaan Evaluasi 

Boediono 

 

 

Subjek 

penelitian B-

09 

Boediono Boediono 

karakter 

sifatnya 

yang 

halus, 

menutup 

telinga 

karena 

tidak suka 

suara 

keras 

Halus Sudah 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

coklat, 

dan 

kuning  

Gambar 

sudah 

mirip, 

perpaduan 

warna 

bagus, 

lebih unik, 

dan 

berbeda 

dengan 

yang lain 

Berdasarkan hasil pengamatan 

dan angket siswa antusias dalam 

mengapresiasi karya karena 

menyenangkan menilai karya 

teman yang bagus-bagus. Siswa 

menuliskan hasil apresiasi pada 

lembar apresiasi dan hasil 

apresiasi siswa tinggi karena 

sesuai dengan karya yang diamati 

Subjek 

penelitian B-

10 

Boediono Boediono 

karakter 

sifatnya 

yang 

halus, 

menutup 

telinga 

karena 

tidak suka 

suara 

keras 

Halus Sudah 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

coklat, 

dan 

kuning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 

sudah 

mirip, 

perpaduan 

warna 

bagus, 

lebih unik, 

dan 

berbeda 

dengan 

yang lain 

Berdasarkan hasil pengamatan 

dan wawancara siswa kurang 

percaya diri dalam mengapresiasi 

karya karena takut salah sehingga 

siswa sering mencontoh hasil 

apresiasi teman. Siswa 

menuliskan hasil apresiasi pada 

lembar apresiasi dan hasil 

apresiasi siswa tinggi karena 

sesuai dengan karya yang diamati. 

 

Boediono B-

11 

Boediono Boediono 

karakter 

sifatnya 

yang 

halus, 

menutup 

telinga 

karena 

tidak suka 

suara 

keras 

Halus Sudah 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

coklat, 

dan 

kuning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 

sudah 

mirip, 

perpaduan 

warna 

bagus, 

lebih unik, 

dan 

berbeda 

dengan 

yang lain 

Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa sangat antusias dan aktif 

dalam mengapresiasi karya, siswa 

sering bertanya pada guru tentang 

apresiasi karena ada hal yang 

belum dimengerti. Berdasarkan 

wawancara mengapresiasi 

merupakan kegiatan yang 

menyenangkan bagi siswa dapat 

menilai karya teman yang bagus. 

Siswa menuliskan hasil apresiasi 

pada lembar apresiasi dan hasil 

apresiasi siswa tinggi karena 

sesuai dengan karya yang diamati 

Subjek 

penelitian B-

12 

Boediono Boediono 

karakter 

sifatnya 

yang 

halus, 

menutup 

telinga 

karena 

Halus Sudah 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

coklat, 

dan 

kuning 

 

Gambar 

sudah 

mirip, 

perpaduan 

warna 

bagus, 

lebih unik, 

dan 

Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa antusias dalam 

mengapresiasi karya dan 

mengerjakan secara individu, 

karena siswa termasuk anak 

pendiam, jadi kurang komunikasi. 

Berdasarkan wawancara siswa 

ingin jujur dalam mengapresiasi 
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tidak suka 

suara 

keras 

 

 

 

 

 

 

 

 

berbeda 

dengan 

yang lain 

karya teman. Siswa menuliskan 

hasil apresiasi pada lembar 

apresiasi dan hasil apresiasi siswa 

tinggi karena sesuai dengan karya 

yang diamati 
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Karya Nama Siswa 
Aspek Apresiasi 

Analisis 
Tokoh Aktivitas Garis Pewarnaan Evaluasi 

Jusuf 

Kalla 

 

 

Subjek 

penelitian B-

13 

Jusuf 

Kalla 

Jusuf 

Kalla 

perwakila

n Partai 

Golkar 

karena itu 

memakai 

jas kuning 

Tegas Kurang 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

biru, 

coklat, 

dan 

kuning, 

masih 

kurang 

warna 

orange 

dan 

merah 

muda  

Gambar 

sudah 

mirip, 

perpaduan 

warna 

bagus 

Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa antusias dalam 

mengapresiasi karya karena suka 

menilai karya teman yang lucu-

lucu. Siswa menuliskan hasil 

apresiasi pada lembar apresiasi 

dan hasil apresiasi siswa tinggi 

karena sesuai dengan karya yang 

diamati 

Subjek 

penelitian B-

14 

Jusuf 

Kalla 

Jusuf 

Kalla 

perwakila

n Partai 

Golkar 

karena itu 

memakai 

jas kuning 

Tegas Kurang 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

biru, 

coklat, 

dan pink, 

masih 

kurang 

warna 

orange  

 

 

 

 

 

 

Gambar 

sudah 

mirip, 

perpaduan 

warna 

bagus 

Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa antusias dalam 

mengapresiasi karya, karena 

dapat menilai karya teman. Siswa 

bekerja secara individu, karena itu 

jawaban berbeda dengan siswa 

yang lain. Siswa menuliskan hasil 

apresiasi pada lembar apresiasi 

dan hasil apresiasi siswa kurang 

karena tidak sesuai dengan karya 

yang diamati 

 

Subjek 

penelitian B-

15 

Jusuf 

Kalla 

Jusuf 

Kalla 

memakai 

baju 

kuning 

karena 

merupaka

n 

perwakila

n Partai 

Golkar 

dan politik 

Halus Kurang 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

biru, 

coklat, 

dan pink, 

masih 

kurang 

warna 

orange  

 

 

 

 

 

 

 

Perpaduan 

warna 

bagus, 

lebih 

simple 

dan rapi 

Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa kurang antusias dalam 

mengapresiasi karya karena hasil 

wawancara siswa menyatakan 

kesulitan memberikan penilaian 

baik atau buruk, tetapi siswa 

menuliskan hasil apresiasi pada 

lembar apresiasi karena itu hasil 

apresiasi siswa tinggi karena 

sesuai dengan karya yang diamati 

Subjek Jusuf Jusuf Tegas Kurang Tidak ada Berdasarkan hasil wawancara 
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penelitian B-

16 

Kalla Kalla 

memakai 

baju 

kuning 

karena 

merupaka

n 

perwakila

n Partai 

Golkar 

dan politik 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

biru, 

coklat, 

dan pink, 

masih 

kurang 

warna 

orange  

 

 

 

 

 

 

 

kelebihan

nya 

siswa menyatakan apresiasi 

merupakan kegiatan 

menyenangkan karena dapat 

menuliskan hasil penilaian karya 

teman. Namun, beberapa jawaban 

tidak sesuai dengan karya yang 

diamati sehingga hasil apresiasi 

siswa kurang 



133 
 

 
 

 

Karya Nama Siswa 
Aspek Apresiasi 

Analisis 
Tokoh Aktivitas Garis Pewarnaan Evaluasi 

Gus Dur 

 

 

Subjek 

penelitian B-

17 

Gus Dur Gus Dur 

menyamp

aikan agar 

menjaga 

persatuan 

dan 

kesatuan 

Halus Kurang 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

biru, 

coklat, 

dan 

hijau, 

masih 

kurang 

warna 

orange  

 

 

 

 

 

 

Gambar 

lumayan 

mirip dan 

rapi 

Berdasarkan hasil pengamatan 

dan wawancara siswa antusias 

dan aktif dalam mengapresiasi 

karya, karena siswa sangat 

bersemangat memberikan 

penilaian pada karya teman. 

Siswa menuliskan hasil apresiasi 

pada lembar apresiasi dan hasil 

apresiasi siswa tinggi karena 

sesuai dengan karya yang diamati 

 

Subjek 

penelitian B-

18 

Gus Dur Gus Dur 

merupaka

n tokoh 

politik 

yang 

menjaga 

persatuan 

dan 

kesatuan 

antar umat 

beragama 

Halus Kurang 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

biru, 

coklat, 

dan 

hijau, 

masih 

kurang 

warna 

orange  

 

 

 

 

Gambar 

bagus, 

mirip, 
simple, 

dan 

lumayan 

perfect 

Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa antusias dan aktif dalam 

mengapresiasi karya karena siswa 

menyukai kegiatan pameran dan 

mengapresiasi karya dalam 

pameran. Siswa menuliskan hasil 

apresiasi pada lembar apresiasi 

dan hasil apresiasi siswa tinggi 

karena sesuai dengan karya yang 

diamati 

Subjek 

penelitian B-

19 

Gus Dur Gus Dur 

merupaka

n tokoh 

politik 

yang 

menjaga 

persatuan 

dan 

kesatuan 

antar umat 

beragama 

Halus Kurang 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

biru, 

coklat, 

dan 

hijau, 

masih 

kurang 

warna 

orange  

 

 

Gambar 

bagus, 

mirip, 
unik, dan 

rapi. 

Perpaduan 

warna 

bagus 

Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa antusias tetapi agak 

kebingungan dalam 

mengapresiasi karya, karena 

berdasarkan wawancara dan 

angket siswa masih belum 

mengerti instruksi guru. Siswa 

kurang konsentrasi selama 

pembelajaran. Siswa menuliskan 

hasil apresiasi pada lembar 

apresiasi dan hasil apresiasi siswa 

tinggi karena sesuai dengan karya 

yang diamati 

Subjek 

penelitian B-

20 

Gus Dur Gus Dur 

merupaka

n tokoh 

Halus Kurang 

lengkap, 

yaitu 

Gambar 

bagus, 

mirip, 

Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa antusias dalam 

mengapresiasi karya karena siswa 
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politik 

yang aktif 

dalam 

keagamaa

n, Gus 

Dur 

menjelask

an bahwa 

agama 

melarang 

perpecaha

n, bukan 

perbedaan 

hitam, 

biru, 

coklat, 

dan 

hijau, 

masih 

kurang 

warna 

orange  

 

 

 

 

 

 

 

unik, dan 

perpaduan 

warna 

bagus 

menyukai pembelajaran seni rupa 

yang santai. Siswa menuliskan 

hasil apresiasi pada lembar 

apresiasi dan hasil apresiasi siswa 

tinggi karena sesuai dengan karya 

yang diamati 
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Karya Nama Siswa 
Aspek Apresiasi 

Analisis 
Tokoh Aktivitas Garis Pewarnaan Evaluasi 

Ir. 

Soekarno 

 

Subjek 

penelitian B-

21 

Soekarno Ir. 

Soekarno 

ingin 

membela 

Negara 

Indonesia 

dari 

penjajah 

Tegas Kurang 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

coklat, 

dan 

merah, 

masih 

kurang 

warna 

orange 

dan hijau  

 

 

 

 

 

 

Gambar 

sudah 

mirip, 

bagus 

karena 

banyak 

warna 

yang 

digunakan 

Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa antusias dalam 

mengapresiasi karya karena siswa 

suka memberikan penilaian pada 

karya teman. Siswa menuliskan 

hasil apresiasi pada lembar 

apresiasi dan hasil apresiasi siswa 

tinggi karena sesuai dengan karya 

yang diamati 

Subjek 

penelitian B-

22 

Soekarno Baju jas 

Ir. 

Soekarno 

menunjuk

an 

plokamasi 

Tegas Kurang 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

coklat, 

hijau tua, 

dan 

putih, 

masih 

kurang 

warna 

orange  

 

 

 

 

 

Gambar 

sudah 

mirip, 

bagus 

karena  
efek garis 

yang 

memperte

gas 

gambar 

Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa antusias dalam 

mengapresiasi karya karena 

menyukai kegiatan pameran yang 

tidak membosankan dan tidak 

monoton dalam pembelajaran seni 

rupa. Siswa menuliskan hasil 

apresiasi pada lembar apresiasi 

dan hasil apresiasi siswa tinggi 

karena sesuai dengan karya yang 

diamati 

Subjek 

penelitian B-

23 

Soekarno Ir. 

Soekarno 

memakai 

baju 

proklamat

or karena 

Ir. 

Soekarno 

bapak 

proklamat

or 

Tegas Kurang 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

coklat, 

hijau tua, 

dan 

putih, 

masih 

kurang 

warna 

orange  

 

 

 

 

Gambar 

sudah 

mirip, 

bagus 

karena   
gambarny

a kalau 

dilihat 

dari 

kejauhan 

bagus 

Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa sangat antusias dan aktif 

dalam mengapresiasi karya. 

Siswa menyatakan senang 

mengapresiasi karya karena sudah 

bosan dalam pembelajaran seni 

rupa hanya menggambar terus. 

Siswa menuliskan hasil apresiasi 

pada lembar apresiasi dan hasil 

apresiasi siswa tinggi karena 

sesuai dengan karya yang diamati 



136 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

penelitian B-

24 

Soekarno Ir. 

Soekarno 

ingin 

pembela 

negara 

dan 

proklamat

or 

Tegas Kurang 

lengkap, 

yaitu 

coklat, 

dan 

hitam, 

masih 

kurang 

warna 

orange, 

hijau,dan 

hitam  

 

 

 

 

Gambar 

sudah 

mirip, 

bagus 

karena   
warna-

warni, 

perpaduan 

warna 

bagus 

Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa antusias dan aktif dalam 

mengapresiasi karya karena siswa 

senang menilai karya teman. 

Siswa menuliskan hasil apresiasi 

pada lembar apresiasi dan hasil 

apresiasi siswa tinggi karena 

sesuai dengan karya yang diamati 
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Karya Nama Siswa 
Aspek Apresiasi 

Analisis 
Tokoh Aktivitas Garis Pewarnaan Evaluasi 

B. J. Habibie Subjek 

penelitian 

B-25 

B. J. Habibie B. J. Habibie 

sedang 

memberi 

nasihat 

Tegas Sudah 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

biru, 

coklat, 

pink, 

kuning, 

dan putih  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 

sudah 

mirip, 

perpaduan 

warna 

bagus 

Berdasarkan hasil 

pengamatan siswa 

antusias dan aktif dalam 

mengapresiasi karya 

karena siswa sudah 

bosan mengikuti 

pembelajaran seni rupa 

yang kegiatannya 

menggambar terus. 

Siswa menuliskan hasil 

apresiasi pada lembar 

apresiasi dan hasil 

apresiasi siswa tinggi 

karena sesuai dengan 

karya yang diamati 

Subjek 

penelitian 

B-26 

B. J. Habibie B. J. Habibie 

sedang 

memberi 

nasihat 

Tegas Kurang 

lengkap, 

yaitu 

merah 

muda, 

biru, dan 

hitam, 

masih 

kurang 

warna 

coklat,  

kuning, 

dan putih 

yang 

belum 

disebutka

n  

 

 

 

 

Gambar 

sudah 

mirip, 

perpaduan 

warna 

bagus 

Berdasarkan hasil 

pengamatan, hasil 

angket, dan hasil 

wawancara siswa 

antusias dan aktif dalam 

mengapresiasi karya 

karena siswa menyukai 

pembelajaran seni rupa, 

jadi siswa menyukai 

setiap kegiatan dalam 

pembelajaran seni rupa. 

Siswa menuliskan hasil 

apresiasi pada lembar 

apresiasi dan hasil 

apresiasi siswa tinggi 

karena sesuai dengan 

karya yang diamati 

Subjek 

penelitian 

B-27 

B. J. Habibie B. J. Habibie 

sedang 

memberi 

nasihat 

Tegas Sudah 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

biru, 

coklat, 

pink, 

kuning, 

dan putih  

 

 

 

 

Gambar 

sudah 

mirip, 

perpaduan 

warna 

bagus 

Berdasarkan hasil 

pengamatan siswa 

antusias dalam 

mengapresiasi 

karya,tetapi masih pasif 

karena berdasarkan 

wawancara siswa 

memiliki sifat pendiam. 

Siswa menuliskan hasil 

apresiasi pada lembar 

apresiasi dan hasil 

apresiasi siswa tinggi 

karena sesuai dengan 

karya yang diamati 
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Subjek 

penelitian 

B-28 

B. J. Habibie B. J. Habibie 

sedang 

memberi 

nasihat 

Tegas Sudah 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

biru, 

coklat, 

pink, 

kuning, 

dan putih  

 

 

 

 

Gambar 

sudah 

mirip, 

perpaduan 

warna 

bagus 

Berdasarkan hasil 

pengamatan siswa 

antusias dan aktif dalam 

mengapresiasi karya 

karena siswa menyukai 

kegiatan yang aktif 

seperti pameran dan 

apresiasi. Siswa 

menuliskan hasil 

apresiasi pada lembar 

apresiasi dan hasil 

apresiasi siswa tinggi 

karena sesuai dengan 

karya yang diamati 
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Karya Nama Siswa 
Aspek Apresiasi 

Analisis 
Tokoh Aktivitas Garis Pewarnaan Evaluasi 

Megawati 

 

Subjek 

penelitian 

B-29 

Megawati Megawati 

perwakilan 

Partai PDIP 

karena itu 

membawa 

gambar 

Banteng 

Tegas Kurang 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

merah, dan 

hijau, 

warna 

coklat 

belum 

disebutkan 

Gambar 

mirip, dan 

perpaduan 

warna 

bagus 

Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa antusias dan aktif dalam 

mengapresiasi karya, karena 

siswa sudah bosan 

menggambar dan kesulitan 

menggambar.  Siswa 

menuliskan hasil apresiasi 

pada lembar apresiasi dan 

hasil apresiasi siswa tinggi 

karena sesuai dengan karya 

yang diamati 

Subjek 

penelitian 

B-30 

Megawati Megawati 

perwakilan 

Partai PDIP 

karena itu 

membawa 

gambar 

Banteng 

Tegas Kurang 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

merah, dan 

hijau, 

warna 

coklat 

belum 

disebutkan 

Perpaduan 

warna 

bagus dan 

serasi 

Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa antusias dalam 

mengapresiasi karya karena 

siswa sangat menyukai 

pembelajaran seni rupa yang  

berkaitan dengan kegiatan 

berkesenian. Siswa 

menuliskan hasil apresiasi 

pada lembar apresiasi dan 

hasil apresiasi siswa tinggi 

karena sesuai dengan karya 

yang diamati 

Subjek 

penelitian 

B-31 

Megawati Megawati 

perwakilan 

Partai PDIP 

karena itu 

membawa 

gambar 

Banteng 

Tegas Kurang 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

merah, dan 

hijau, 

warna 

coklat 

belum 

disebutkan 

Perpaduan 

warna 

bagus dan 

serasi 

Berdasarkan hasil pengamatan 

dan wawancara siswa antusias 

dalam mengapresiasi karya 

karena siswa lebih senang 

mengapresiasi daripada 

menggambar yang lebih sulit. 

Siswa menuliskan hasil 

apresiasi pada lembar apresiasi 

dan hasil apresiasi siswa tinggi 

karena sesuai dengan karya 

yang diamati 

Subjek 

penelitian 

A-32 

Megawati Megawati 

perwakilan 

Partai PDIP 

karena itu 

membawa 

gambar 

Banteng 

Tegas Kurang 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

merah, dan 

hijau, 

warna 

coklat 

belum 

disebutkan 

Gambar 

bagus dan 

perpaduan 

warna 

bagus  

Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa tidak antusias dan 

kurang bersemangat dalam 

mengapresiasi karya, 

berdasarkan hasil wawancara 

dan angket siswa tidak 

menyukai pembelajaran aktif 

yang melibatkan pengalaman 

langsung. Namun, siswa tetap 

menuliskan hasil apresiasi 

pada lembar apresiasi dan 

hasil apresiasi siswa tinggi 

karena sesuai dengan karya 

yang diamati 

Subjek 

penelitian 

A-33 

Megawati Megawati 

perwakilan 

Partai PDIP 

karena itu 

membawa 

Tegas Kurang 

lengkap, 

yaitu 

hitam, 

merah, dan 

Perpaduan 

warna 

bagus dan 

serasi 

Berdasarkan hasil pengamatan 

siswa antusias dalam 

mengapresiasi karya karena 

menyukai pembelajaran seni 

rupa yang santai. Siswa 
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Berdasarkan hasil apresiasi dan analisis siswa, secara keseluruhan Subjek 

penelitian mengapresiasi karya dengan baik. Meskipun masih terdapat siswa yang 

kurang antusias, tetapi siswa mampu memberikan penilaian terhadap karya teman. 

Hasil apresiasi dituliskan ke dalam lembar apresiasi sesuai karya yang diamati dan 

arahan yang diberikan guru, sehingga dapat disimpulkan minat dan pemahaman 

apresiasi siswa meningkat. Siswa mampu menjelaskan objek yang dilihat sesuai 

dengan persepsinya, siswa juga semakin peka dan memberikan respon terhadap 

karya-karya yang dilihat. Pada tahap akhir siswa mampu memberikan penilaian 

baik dan buruknya karya. Hal tersebut menandakan siswa mampu mengapresiasi 

karya dan berminat melakukan kegiatan apresiasi. 

Berdasarkan hasil secara keseluruhan pada uji skala besar, model 

pembelajaran yang dikembangkan mengalami peningkatan hasil. Hal tersebut 

dapat diketahui dari hasil penilaian lembar apresiasi meningkat, hasil observasi 

memperoleh skor sebesar 88% dan angket siswa mengalami peningkatan dengan 

perolehan skor sebesar 88%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

model pembelajaran apresiasi seni rupa melalui presentasi karya ilustrasi dalam 

pameran kelas dinyatakan berhasil dan terbukti kemampuan apresiasi siswa lebih 

meningkat. 

 

 

gambar 

Banteng 

hijau, 

warna 

coklat 

belum 

disebutkan 

menuliskan hasil apresiasi 

pada lembar apresiasi dan 

hasil apresiasi siswa tinggi 

karena sesuai dengan karya 

yang diamati 
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4.4.2 Hasil Tanggapan Guru 

Keberhasilan pengembangan model pembelajaran apresiasi seni rupa 

ditentukan dari hasil validasi model pembelajaran, hasil uji coba terbatas, hasil uji 

skala besar, juga ditentukan dari tanggapan guru mengenai model pembelajaran 

yang dikembangkan. 

Tanggapan guru mengenai model pembelajaran diperoleh dari angket yang 

diberikan guru setelah semua proses pembelajaran dalam penelitian ini berakhir. 

Guru memberikan penilaian berdasarkan pertanyaan yang pada angket tentang 

kesesuaian tujuan pengembangan model dengan tujuan pembelajaran, pencapaian 

karakter menggunakan model pembelajaran yang dikembangkan, peningkatan 

pemahaman siswa dan tercapainya tujuan pembelajaran. 

Lembar tanggapan guru terbagi menjadi 10 pernyataan dengan rentan skor 

penilaian antara 1-5. Pernyataan pada angket tanggapan guru dan skor yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: Pertama, model pembelajaran apresiasi yang 

dikembangkan sudah sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan, 

skor yang diperoleh 5 (lima). Kedua, pelaksanaan model pembelajaran yang 

dikembangkan sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran yang dikembangkan, 

skor yang diperoleh 5 (lima). Ketiga, model pembelajaran apresiasi yang 

dikembangkan  memudahkan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran, skor 

yang diperoleh 5 (lima). Keempat, model pembelajaran apresiasi yang 

dikembangkan memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran apresiasi 

karya seni rupa, skor yang diperoleh 5 (lima). Kelima, selama proses 

pembelajaran apresiasi sesuai dengan model  pembelajaran yang dikembangkan 
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membuat siswa sering bertanya kepada guru karena banyak hal  yang belum ia 

mengerti, skor yang diperoleh 4 (empat). Keenam, model pembelajaran apresiasi 

yang dikembangkan menumbuhkan  minat siswa yang kurang dalam pembelajaran 

seni rupa sebelum penerapan model  pembelajaran, skor yang diperoleh 4 (empat). 

Ketujuh, model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan dapat menumbuhkan 

rasa tanggungjawab terhadap karya yang diciptakan, skor yang diperoleh 5 (lima). 

Kedelapan, model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan dapat 

menumbuhkan rasa menghargai karyanya sendiri dan karya teman yang lain, skor 

yang diperoleh 5 (lima). Kesembilan, Melalui model pembelajaran apresiasi yang 

dikembangkan siswa lebih mengerti dan memahami tentang kegiatan apresiasi 

karya seni rupa yang diciptakan sendiri dan diciptakan oleh temanya (dalam 

bentuk tugas) yang sebelumnya  kurang atau tidak pernah dilakukan, skor yang 

diperoleh 4 (empat). Kesepuluh, model pembelajaran apresiasi yang 

dikembangkan dapat meningkatkan kemampuan afektif, kognitif dan 

psikomotorik siswa, skor yang diperoleh 4 (empat).  

Berdasarkan penilaian dari guru terhadap model pembelajaran yang 

dikembangkan, total skor yang diperoleh adalah 46 dengan presentasi 92%, dapat 

disimpulkan bahwa guru memberikan respon yang sangat baik terhadap model 

pembelajaran yang dikembangkan dan model pembelajaran apresiasi seni rupa 

melalui presentasi karya ilustrasi dalam pameran kelas merupakan model 

pembelajaran yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran seni rupa. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan model pembelajaran apresiasi seni rupa melalui presentasi 

karya ilustrasi dalam pameran kelas dapat diimplementasikan di SMA Negeri 

1 Jekulo Kudus. 

2. Karya ilustrasi karikatur yang dipresentasikan pada pameran hanya karya yang 

terpilih dan bagus. Kriteria karya ilustrasi karikatur yang bagus dilihat dari 

segi kemiripan, bentuk karikatur, pewarnaaan, dan goresan garis. Hal tersebut 

selain dipengaruhi karena bakat, juga dipengaruhi oleh kelengkapan dan 

kualitas media, serta jenis kelamin siswa yang menggambar menghasilkan 

karakteristik karya yang berbeda-beda. 

3. Proses pembelajaran apresiasi melalui presentasi karya dalam pameran 

membuat siswa mengerti tentang kegiatan apresiasi dan memahami aspek-

aspek apresiasi karya seni rupa yang terdapat dalam lembar apresiasi siswa. 

4. Pembelajaran seni rupa menggunakan model pembelajaran apresiasi seni rupa 

melalui presentasi karya ilustrasi dalam pameran kelas membuat siswa 

antusias dalam mengapresiasi karya, karena melalui presentasi memudahkan 

siswa dalam mengapresiasi karya sehingga siswa lebih mengerti tentang 

apresiasi seni rupa. 
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5.2 Saran 

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan 

pemikiran sebagai usaha meningkatkan kemampuan dalam bidang pendidikan dan 

khususnya bidang seni rupa. Saran yang dapat peneliti rekomendasikan 

sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Guru diharapkan dapat mengaplikasikan model pembelajaran apresiasi seni 

rupa melalui presentasi karya ilustrasi dalam pameran kelas pada 

pembelajaran apresiasi seni rupa. 

2. Model pembelajaran apresiasi seni rupa melalui presentasi karya ilustrasi 

dalam pameran kelas diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh guru untuk 

melaksanakan pembelajaran yang sesuai kompetensi, aktif, kreatif, inovatif, 

efektif dan menyenangkan. 

3. Model pembelajaran apresiasi seni rupa melalui presentasi karya ilustrasi 

dalam pameran kelas diharapkan dapat membantu meningkatkan minat siswa, 

peran aktif siswa dalam pembelajaran, menumbuhkan karakter saling 

menghargai dan menghormati, tanggung jawab, disiplin, bekerja sama, serta 

ketekunan dalam pembelajaran seni rupa khususnya pembelajaran apresiasi 

seni rupa. 
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MODEL PEMBELAJARAN SENI RUPA SMA NEGERI 1 JEKULO 

KUDUS 

 

I. TUJUAN MODEL PEMBELAJARAN 

A. Tujuan Kurikulum 

1. Standar Kompetensi : Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa 

2. Kompetensi Dasar    : Mengekspresikan diri melalui karya seni gambar 

ilustrasi karikatur 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu membuat sket sesuai dengan tema 

2. Peserta didik mampu menggambar karikatur sesuai dengan tema 

3. Peserta didik mampu  menentukan warna yang tepat sesuai 

karakteristik objek yang disket 

4. Peserta didik mampu mewarnai sket karikatur objek dengan media cat  

II. MATERI AJAR 

A. Kegiatan Berkarya 

1. Konsep menggambar karikatur 

Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek nyata 

dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Karikatur 

menggambarkan subyek yang dikenal dan umumnya dimaksudkan 

untuk menimbulkan kelucuan atau sindiran bagi pihak yang mengenal 

subyek tersebut. 

2. Media menggambar karikatur 

a. Alat: pensil, penghapus, kuas, palet, tempat air 

b. Bahan: Cat air / Poster, kertas A4 

c. Teknik: Plakat / Transparan 

3. Tahapan menggambar karikatur 

a. Melihat contoh gambar karikatur 

b. Mengidentifikasi gambar karikatur sesuai tema 

c. Memahami karakteristik objek sesuai tema 

Lampiran 1 
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d. Membuat sket objek gambar karikatur sesuai tema 

e. Mewarnai menggunakan cat sesuai karakteristik objek 

III. METODE PEMBELAJARAN 

A. Metode Ceramah  

Metode ceramah dilakukan oleh guru untuk menjelaskan 

pengertian menggambar ilustrasi karikatur, menjelaskan tahapan 

menggambar ilustrasi karikatur, menjelaskan teknik dan media 

menggambar ilustrasi karikatur. 

B. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan metode pengamatan dilakukan guru 

untuk mengamati proses pembelajaran, aktivitas siswa, dan minat siswa. 

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Guru memberikan informasi kompetensi dasar yang akan dicapai siswa. 

2. Guru menampilkan contoh gambar karikatur. 

3. Guru menjelaskan contoh gambar karikatur. 

4. Guru melakukan demontrasi menggambar karikatur.  

5. Guru mengarahkan siswa membuat sket gambar karikatur dengan objek 

bertema “Tokoh Politik Indonesia”. 

6. Guru mengarahkan siswa menggambar karikatur yang sesuai dengan 

contoh gambar. 

7. Guru mengarahkan siswa mewarnai gambar karikatur dengan cat.  

V. EVALUASI 

Teknik  : Tes unjuk kerja, chek list 

Bentuk instrument : Uji prosedur dan produk 

Instrumen : 

1. Buatlah gambar karikatur sesuai dengan contoh gambar objek tokoh politik 

Indonesia dengan pewarnaan menggunakan cat air pada kertas ukuran A4. 

Waktu mengerjakan 90 menit! 
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Contoh daftar chek: 

Penilaian untuk kerja gambar karikatur dengan objek tokoh politik Indonesia 

dengan pewarnaan menggunakan cat air. 

 

      Nama siswa 

 :………………….. 

      Kelas/semester : XI/2 

 

No. Aspek Skor 1-5 

1 Persiapan   

2 Pembuatan produk 

a. Pembuatan sket  

b. Kemiripan objek 

c. Pewarnaan  

d. Pemanfaatan waktu 

e. Kesungguhan 

 

3. Kualitas produk 

a. Penampilan fisik 

b. Kreativitas produk 

 

 Total skor  

 

Keterangan Skor : 

1= sangat kurang 

2= kurang 

3= cukup 

4= baik 

5= sangat baik 
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PENGEMBANGAN I 

MODEL PEMBELAJARAN BERKARYA DAN PRESENTASI KARYA 

ILUSTRASI MELALUI PAMERAN KELAS 

 

I. TUJUAN MODEL PEMBELAJARAN 

A. Tujuan Kurikulum 

1. Standar Kompetensi : Mengapresiasi karya seni rupa  

2. Kompetensi Dasar    : Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan 

gagasan dan teknik dalam karya seni rupa murni Nusantara 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu menyebutkan karakteristik gambar ilustrasi 

karikatur. 

2. Peserta didik mampu menyebutkan unsur dan teknik pembuatan 

gambar ilustrasi karikatur dengan tema “ Tokoh Politik Indonesia”. 

3. Peserta didik mampu menjelaskan unsur dan teknik pembuatan gambar 

ilustrasi karikatur dengan tema “ Tokoh Politik Indonesia”. 

4. Peserta didik mampu menjelaskan kesesuaian gambar karikatur dengan 

tema “ Tokoh Politik Indonesia”. 

5. Peserta didik mampu menjelaskan karakteristik objek dalam gambar 

karikatur dengan tema “ Tokoh Politik Indonesia”. 

6. Peserta didik mampu menjelaskan keunikan karya ilustrasi karikatur 

dengan tema “ Tokoh Politik Indonesia”. 

7. Peserta didik mampu menjelaskan pesan yang terkandung dalam 

gambar ilustrasi karikatur dengan tema “ Tokoh Politik Indonesia”. 

8. Peserta didik mampu menilai gambar ilustrasi karikatur dengan tema  

“ Tokoh Politik Indonesia”. 
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C. Tujuan Pengembangan Model 

1. Membantu tercapainya tujuan pembelajaran seni rupa di sekolah yaitu 

memenuhi kebutuhan berekspresi dan berapresiasi serta membuat 

siswa peka terhadap nilai estetis. 

2. Menyeimbangkan aspek pembelajaran seni rupa di sekolah antara 

pebelajaran berkarya seni rupa dengan pembelajaran mengapresiasi 

karya seni rupa.  

3. Memudahkan guru memilih dan menerapkan metode yang tepat dalam 

pembelajaran apresiasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan maksimal. 

4. Menarik minat siswa dalam kegiatan apresiasi karya seni rupa dengan 

melaksanakan pembelajaran sesuai metode yang dikembangkan. 

5. Melalui metode yang dikembangkan memudahkan siswa dalam 

melakukan kegiatan apresiasi terhadap karya seni rupa. 

II. MATERI AJAR 

A. Kegiatan Berkarya 

1. Konsep menggambar karikatur 

Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek nyata 

dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Karikatur 

menggambarkan subyek yang dikenal dan umumnya dimaksudkan 

untuk menimbulkan kelucuan atau sindiran bagi pihak yang mengenal 

subyek tersebut. 

2. Media menggambar karikatur 

a. Alat: pensil, penghapus, kuas, palet, tempat air 

b. Bahan: Cat air / Poster, kertas A4 

c. Teknik: Plakat / Transparan 

3.  Tahapan menggambar karikatur 

a. Melihat contoh gambar karikatur 

b. Mengidentifikasi gambar karikatur sesuai tema 

c. Memahami karakteristik objek sesuai tema 

d. Membuat sket objek gambar karikatur sesuai tema 
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e. Mewarnai menggunakan cat sesuai karakteristik objek 

D. Pameran Kelas 

1. Pengertian Pameran 

Pameran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seniman 

untuk menyampaikan idea atau gagasannya kepada public melalui 

media karya seni. Pameran dapat dikatakan sebagai suatu alat 

komunikasi untuk menyampaikan pesan dan amanat seniman kepada 

apresiator melalui karya seni yang diciptakannya. 

2. Tujuan dan Manfaat Pameran 

Tiga tujuan diselenggarakannya pameran diantaranya: tujuan 

sosial, tujuan komersial dan tujuan kemanusiaan. Pameran bertujuan 

sosial menjelaskan bahwa stiap karya yang dipamerkan harus 

didasarkan untuk kepentingan sosial, kedua tujuan komersial adalah 

pameran merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk 

menghasilkan keuntungan bagi seniman dan penyelenggara pameran, 

terakhir tujuan kemanusiaan adalah tujuan pameran sebagai kegiatan 

untuk kepentingan pelestarian, pembinaan nilai-nilai, pengembangan 

hasil karya seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat. 

Manfaat pameran bagi sekolah, guru dan siswa antara lain: (1) 

menumbuhkan dan menambah kemampuan siswa dalam member 

apresiasi terhadap karya orang lain; (2) menambah wawasan dan 

kemampuan dalam memberikan evaluasi karya secara lebih objektif; 

(3) melatih kerja kelompok (bekerjasama dengan orang lain); (4) 

mempertebal pengalaman sosial; (5) melatih siswa untuk 

bertanggungjawab dan bersikap mandiri; (6) melatih siswa untuk 

membuat suatu perencanaan kerja melaksanakan apa yang telah 

direncanakan, (membangkitkan motivasi dalam berkarya seni); dan (7) 

sebagai sarana untuk penyegaran bagi siswa dari kejenuhan belajar di 

kelas, dan sebagainya. 
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3. Fungsi Pameran 

Fungsi diselenggarakannya pameran yaitu sebagai alat 

komunikasi antara seniman dengan apresiator. Secara lebih rinci fungsi 

pameran pada hakikatnya adalah untuk membangkitkan apresiasi seni 

pada masyarakat, disamping sebagai media komunikasi antara seniman 

dan penonton. 

4. Penyelenggaraan Pameran 

Tahapan pelaksanaan pameran secara umum dijelaskan dengan 

sistematika sebagai berikut: 

1) Menentukan tujuan 

2) Menentukan tema 

3) Mengumpulkan karya 

4) Membuat laporan pengalaman berkarya 

5) Pelaksanaan pameran 

6) Mempresentasikan karya dalam pameran 

7) Mengapresiasi karya yang dipresentasikan dalam pameran 

5. Laporan Pengalaman Berkarya 

Laporan pengalaman berkarya merupakan ringkasan mengenai 

karya yang telah dibuat dan dipresentasikan. Laporan pengalaman 

berkarya berisi tentang hal-hal berikut, antara lain: 

a. Judul 

b. Latar Belakang Pembuatan Karya 

c. Fungsi Karya  

d. Teknik  

e. Alat  

f. Bahan 

g. Tahapan Proses Berkarya  

h. Kesulitan Dalam  Proses Berkarya 
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6. Lembar Apresiasi  

Lembar apresiasi merupakan pertanyaan tentang hasil pengamatan 

siswa terhadap karya dan presentasi oleh pembuat karya tersebut. Aspek 

apresiasi antara lain: 

a. Judul karya 

b. Nama Seniman 

c. Jenis karya 

d. Media 

e. Teknik 

f. Fungsi karya 

g. Bentuk karikatur 

h. Pewarnaan 

i. Penilaian secara keseluruhan 

j. Pesan yang ingin disampaikan seniman 

E. Apresiasi dalam Pameran 

1. Apresiasi Seni Rupa 

a. Pengertian apresiasi seni rupa 

Apresiasi seni rupa berarti mengenal, memahami, dan 

memberikan penghargaan atau tanggapan estetis (respons estetis) 

terhadap karya seni rupa. Materi apresiasi seni pada dasarnya adalah 

pengenalan tentang konsep atau makna, bentuk, dan fungsi seni 

rupa. Apresiasi seni rupa dapat mencakup materi yang lebih luas, 

yaitu pengenalan seni rupa dalam konteks berbagai kebudayaan. 

b. Tahapan kegiatan apresiasi menurut Bastomi (1981), antara lain: 

1) Kegiatan Mengamati 

 Kegiatan mengamati berupa observasi, meneliti dan 

menganalisa, serta menilai objek, sehingga terjadi tanggapan 

tentang objek itu. 

2) Kegiatan Menghayati 

Menghayati merupakan suatu kegiatan mengadakan seleksi 

terhadap objek sehingga terjadi proses penyesuaian antara nilai 
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yang terkandung didalam objek dengan hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh penghayat. 

3) Kegiatan Mengevaluasi 

Mengevaluasi merupakan suatu kegiatan mengukur bobot 

seni atau menilai karya seni yang dilihat, sehingga akan 

menghasilkan suatu kritik seni.  

Kesimpulan dari ketiga kegiatan tersebut adalah kegiatan 

apresiasi. Kegiatan berapresiasi dapat diartikan bahwa 

pengamat telah memasuki tahapan hanyut atau tenggelam 

dalam karya, seolah-olah berada dalam situasi dan keadaan 

dalam karya. 

2. Aspek apresiasi karya ilustrasi karikatur 

a. Mengidentifikasi isi atau subjek karya seni 

b. Mengenal media 

c. Mengidentifikasi unsur rupa 

d. Mengenal keunikan dan gaya seniman 

e. Mencari makna seni dan menemukan penafsiran 

III. METODE PEMBELAJARAN 

A. Metode Ceramah  

Metode ceramah dilakukan oleh guru untuk menjelaskan 

pengertian menggambar ilustrasi karikatur, menjelaskan tahapan 

menggambar ilustrasi karikatur, menjelaskan teknik dan media 

menggambar ilustrasi karikatur, menjelaskan tahapan penyelenggaran 

pameran, menjelaskan cara mempresentasikan karya ilustrasi karikatur 

dalam pameran, dan menjelaskan cara mengapresiasi karya seni rupa 

dalam pameran. 

B. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan metode pengamatan dilakukan guru 

untuk mengamati proses pembelajaran, aktivitas siswa, dan minat siswa. 
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VI. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

A. Kegiatan Berkarya Ilustrasi Karikatur 

a. Guru memberikan informasi kompetensi dasar yang akan dicapai 

siswa. 

b. Guru menampilkan contoh gambar karikatur. 

c. Guru menjelaskan contoh gambar karikatur. 

d. Guru melakukan demontrasi menggambar karikatur.  

e. Guru mengarahkan siswa membuat sket gambar karikatur dengan 

objek bertema “Tokoh Politik Indonesia”. 

f. Guru mengarahkan siswa menggambar karikatur yang sesuai dengan 

contoh gambar. 

g. Guru mengarahkan siswa mewarnai gambar karikatur dengan cat.  

B. Pameran dalam Kelas 

a. Guru memberikan informasi kompetensi dasar yang akan dicapai 

siswa. 

b. Guru menjelaskan tentang pengertian pameran. 

c. Guru menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan pameran. 

d. Guru mengarahkan siswa menentukan tujuan dan tema pameran. 

e. Guru mengarahkan siswa mengumpulkan karya karikatur. 

f. Guru mengarahkan siswa dalam menentukan karya yang akan dipajang 

dalam pameran. 

g. Guru mengarahkan siswa membuat laporan pengalaman berkarya. 

h. Guru mengarahkan siswa mengatur display dan tempat 

penyelenggaraan pameran. 

i. Guru dan siswa menyelenggarakan pameran kelas. 

C. Apresiasi dalam Pameran 

a. Guru mengarahkan siswa mempresentasikan karya beserta hasil 

laporan pengalaman berkarya dalam pameran. 

b. Guru mengarahkan siswa mengapresiasi karya yang dipresentasikan 

dalam pameran. 
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c. Guru mengarahkan siswa menuliskan hasil apresiasi dalam lembar 

apresiasi. 

d. Guru mengarahkan siswa mengumpulkan hasil apresiasi. 

V. EVALUASI 

Penilaian keefektifan implementasi model pembelajaran yang 

dikembangkan diperoleh dari hasil: 

A. Observasi 

Observasi dilakukan untuk menilai aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung menggunakan. 

B. Tanggapan siswa 

Tanggapan siswa merupakan pendapat siswa berupa angket 

terhadap kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran. 

C. Hasil apresiasi 

Hasil apresiasi berupa lembar apresiasi yang berisi tanggapan 

siswa terhadap karya yang dipajang dalam pameran. 
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PENGEMBANGAN II 

MODEL PEMBELAJARAN BERKARYA DAN PRESENTASI KARYA 

ILUSTRASI MELALUI PAMERAN KELAS 

 

I. TUJUAN MODEL PEMBELAJARAN 

A. Tujuan Kurikulum 

1. Standar Kompetensi : Mengapresiasi karya seni rupa  

2. Kompetensi Dasar    : Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan 

gagasan dan teknik dalam karya seni rupa murni Nusantara 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu menyebutkan karakteristik gambar ilustrasi 

karikatur. 

2. Peserta didik mampu menyebutkan unsur dan teknik pembuatan 

gambar ilustrasi karikatur dengan tema “ Tokoh Politik Indonesia”. 

3. Peserta didik mampu menjelaskan unsur dan teknik pembuatan gambar 

ilustrasi karikatur dengan tema “ Tokoh Politik Indonesia”. 

4. Peserta didik mampu menjelaskan kesesuaian gambar karikatur dengan 

tema “ Tokoh Politik Indonesia”. 

5. Peserta didik mampu menjelaskan karakteristik objek dalam gambar 

karikatur dengan tema “ Tokoh Politik Indonesia”. 

6. Peserta didik mampu menjelaskan keunikan karya ilustrasi karikatur 

dengan tema “ Tokoh Politik Indonesia”. 

7. Peserta didik mampu menjelaskan pesan yang terkandung dalam 

gambar ilustrasi karikatur dengan tema “ Tokoh Politik Indonesia”. 

8. Peserta didik mampu menilai gambar ilustrasi karikatur dengan tema  

“ Tokoh Politik Indonesia”. 

C. Tujuan Pengembangan Model 

1. Membantu tercapainya tujuan pembelajaran seni rupa di sekolah yaitu 

memenuhi kebutuhan berekspresi dan berapresiasi serta membuat 

siswa peka terhadap nilai estetis. 
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2. Menyeimbangkan aspek pembelajaran seni rupa di sekolah antara 

pebelajaran berkarya seni rupa dengan pembelajaran mengapresiasi 

karya seni rupa.  

3. Memudahkan guru memilih dan menerapkan metode yang tepat dalam 

pembelajaran apresiasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan maksimal. 

4. Menarik minat siswa dalam kegiatan apresiasi karya seni rupa dengan 

melaksanakan pembelajaran sesuai metode yang dikembangkan. 

5. Melalui metode yang dikembangkan memudahkan siswa dalam 

melakukan kegiatan apresiasi terhadap karya seni rupa. 

II. MATERI AJAR 

1. Kegiatan Berkarya 

A. Konsep menggambar karikatur 

Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek nyata 

dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Karikatur 

menggambarkan subyek yang dikenal dan umumnya dimaksudkan 

untuk menimbulkan kelucuan atau sindiran bagi pihak yang mengenal 

subyek tersebut. 

B. Media menggambar karikatur 

a. Alat: pensil, penghapus, kuas, palet, tempat air 

b. Bahan: Cat air / Poster, kertas A4 

c. Teknik: Plakat / Transparan 

C. Tahapan menggambar karikatur 

a. Melihat contoh gambar karikatur 

b. Mengidentifikasi gambar karikatur sesuai tema 

c. Memahami karakteristik objek sesuai tema 

d. Membuat sket objek gambar karikatur sesuai tema 

e. Mewarnai menggunakan cat sesuai karakteristik objek 
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2. Pameran Kelas 

A. Pengertian Pameran 

Pameran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seniman 

untuk menyampaikan idea atau gagasannya kepada public melalui 

media karya seni. Pameran dapat dikatakan sebagai suatu alat 

komunikasi untuk menyampaikan pesan dan amanat seniman kepada 

apresiator melalui karya seni yang diciptakannya. 

B. Tujuan dan Manfaat Pameran 

Tiga tujuan diselenggarakannya pameran diantaranya: tujuan 

sosial, tujuan komersial dan tujuan kemanusiaan. Pameran bertujuan 

sosial menjelaskan bahwa stiap karya yang dipamerkan harus 

didasarkan untuk kepentingan sosial, kedua tujuan komersial adalah 

pameran merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk 

menghasilkan keuntungan bagi seniman dan penyelenggara pameran, 

terakhir tujuan kemanusiaan adalah tujuan pameran sebagai kegiatan 

untuk kepentingan pelestarian, pembinaan nilai-nilai, pengembangan 

hasil karya seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat. 

Manfaat pameran bagi sekolah, guru dan siswa antara lain: (1) 

menumbuhkan dan menambah kemampuan siswa dalam member 

apresiasi terhadap karya orang lain; (2) menambah wawasan dan 

kemampuan dalam memberikan evaluasi karya secara lebih objektif; 

(3) melatih kerja kelompok (bekerjasama dengan orang lain); (4) 

mempertebal pengalaman sosial; (5) melatih siswa untuk 

bertanggungjawab dan bersikap mandiri; (6) melatih siswa untuk 

membuat suatu perencanaan kerja melaksanakan apa yang telah 

direncanakan, (membangkitkan motivasi dalam berkarya seni); dan (7) 

sebagai sarana untuk penyegaran bagi siswa dari kejenuhan belajar di 

kelas, dan sebagainya. 

C. Fungsi Pameran 

Fungsi diselenggarakannya pameran yaitu sebagai alat 

komunikasi antara seniman dengan apresiator. Secara lebih rinci fungsi 
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pameran pada hakikatnya adalah untuk membangkitkan apresiasi seni 

pada masyarakat, disamping sebagai media komunikasi antara seniman 

dan penonton. 

D. Penyelenggaraan Pameran 

Tahapan pelaksanaan pameran secara umum dijelaskan dengan 

sistematika sebagai berikut: 

1) Menentukan tujuan 

2) Menentukan tema 

3) Mengumpulkan karya 

4) Membuat laporan pengalaman berkarya 

5) Pelaksanaan pameran 

6) Mempresentasikan karya dalam pameran 

7) Mengapresiasi karya yang dipresentasikan dalam pameran 

Laporan Pengalaman Berkarya 

Laporan pengalaman berkarya merupakan ringkasan mengenai 

karya yang telah dibuat dan dipresentasikan. Laporan pengalaman 

berkarya berisi tentang hal-hal berikut, antara lain: 

a. Judul 

b. Latar Belakang Pembuatan Karya 

c. Fungsi Karya  

d. Teknik  

e. Alat  

f. Bahan 

g. Tahapan Proses Berkarya  

h. Kesulitan Dalam  Proses Berkarya 

E. Lembar Apresiasi  

Lembar apresiasi merupakan pertanyaan tentang hasil pengamatan 

siswa terhadap karya dan presentasi oleh pembuat karya tersebut.  
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3. Apresiasi dalam Pameran 

A. Apresiasi Seni Rupa 

a. Pengertian apresiasi seni rupa 

Apresiasi seni rupa berarti mengenal, memahami, dan 

memberikan penghargaan atau tanggapan estetis (respons estetis) 

terhadap karya seni rupa. Materi apresiasi seni pada dasarnya adalah 

pengenalan tentang konsep atau makna, bentuk, dan fungsi seni rupa. 

Aspek Hasil Pengamatan 

1.Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya 

seni  

a. Gambar apa yang kamu lihat?  

b. Menceritakan tentang apa gambar 

tersebut?  

 

 

 

2.Mengenal teknik dan media 

a. Bahan apa yang digunakan untuk 

menggambar?  

b. Bagaimana cara/teknik pembuatannya?  

 

 

 

3.Mengidentifikasi unsur rupa 

a. Apakah gambar tersebut mirip dengan 

objek aslinya? 

b. Bagaimana bentuk gambar secara 

keseluruhan (sesuai/tidak sesuai)? 

c. Bagaimana pemilihan warna yang 

digunakan? 

d. Menurut anda apakah gambar itu bagus 

atau tidak? Jelaskan alasannya!  

 

 

 

4.Mengenal keunikan dan gaya seniman 

a. Menurut anda apakah kelebihan  karya 

ini dibandingkan dengan karya yang 

lain?   

 

 

 

5.Mencari makna seni dan menemukan 

penafsiran  

a. Menurut anda, pesan apa yang 

disampaikan karya tersebut?  
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Apresiasi seni rupa dapat mencakup materi yang lebih luas, yaitu 

pengenalan seni rupa dalam konteks berbagai kebudayaan. 

b. Tahapan kegiatan apresiasi menurut Bastomi (1981), antara lain: 

1)  Kegiatan Mengamati 

Kegiatan mengamati berupa observasi, meneliti dan 

menganalisa, serta menilai objek, sehingga terjadi tanggapan 

tentang objek itu. 

2) Kegiatan Menghayati 

Menghayati merupakan suatu kegiatan mengadakan seleksi 

terhadap objek sehingga terjadi proses penyesuaian antara nilai 

yang terkandung didalam objek dengan hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh penghayat. 

3) Kegiatan Mengevaluasi 

Mengevaluasi merupakan suatu kegiatan mengukur bobot seni 

atau menilai karya seni yang dilihat, sehingga akan menghasilkan 

suatu kritik seni.  

Kesimpulan dari ketiga kegiatan tersebut adalah kegiatan 

apresiasi. Kegiatan berapresiasi dapat diartikan bahwa pengamat 

telah memasuki tahapan hanyut atau tenggelam dalam karya, 

seolah-olah berada dalam situasi dan keadaan dalam karya. 

c. Aspek apresiasi karya ilustrasi karikatur 

1) Mengidentifikasi isi atau subjek karya seni 

2) Mengenal media 

3) Mengidentifikasi unsur rupa 

4) Mengenal keunikan dan gaya seniman 

5) Mencari makna seni dan menemukan penafsiran 

III. METODE PEMBELAJARAN 

A. Metode Ceramah  

Metode ceramah dilakukan oleh guru untuk menjelaskan 

pengertian menggambar ilustrasi karikatur, menjelaskan tahapan 

menggambar ilustrasi karikatur, menjelaskan teknik dan media 
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menggambar ilustrasi karikatur, menjelaskan tahapan penyelenggaran 

pameran, menjelaskan cara mempresentasikan karya ilustrasi karikatur 

dalam pameran, dan menjelaskan cara mengapresiasi karya seni rupa 

dalam pameran. 

B. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan metode pengamatan dilakukan guru 

untuk mengamati proses pembelajaran, aktivitas siswa, dan minat siswa. 

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

A. Kegiatan Berkarya Ilustrasi Karikatur 

1. Guru memberikan informasi kompetensi dasar yang akan dicapai 

siswa. 

2. Guru menampilkan contoh gambar karikatur. 

3. Guru menjelaskan contoh gambar karikatur. 

4. Guru melakukan demontrasi menggambar karikatur.  

5. Guru mengarahkan siswa membuat sket gambar karikatur dengan 

objek bertema “Tokoh Politik Indonesia”. 

6. Guru mengarahkan siswa menggambar karikatur yang sesuai dengan 

contoh gambar. 

7. Guru mengarahkan siswa mewarnai gambar karikatur dengan cat.  

B. Pameran dalam Kelas 

1. Guru memberikan informasi kompetensi dasar yang akan dicapai 

siswa. 

2. Guru menjelaskan tentang pengertian pameran. 

3. Guru menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan pameran. 

4. Guru mengarahkan siswa menentukan tujuan dan tema pameran. 

5. Guru mengarahkan siswa mengumpulkan karya karikatur. 

6. Guru mengarahkan siswa dalam menentukan karya yang akan dipajang 

dalam pameran. 

7. Guru mengarahkan siswa membuat laporan pengalaman berkarya. 

8. Guru mengarahkan siswa mengatur display dan tempat 

penyelenggaraan pameran. 
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9. Guru dan siswa menyelenggarakan pameran kelas. 

i. Apresiasi dalam Pameran 

1. Guru mengarahkan siswa mempresentasikan karya beserta hasil 

laporan pengalaman berkarya dalam pameran. 

2. Guru mengarahkan siswa mengapresiasi karya yang dipresentasikan 

dalam pameran. 

3. Guru mengarahkan siswa menuliskan hasil apresiasi dalam lembar 

apresiasi. 

4. Guru mengarahkan siswa mengumpulkan hasil apresiasi. 

V. EVALUASI 

Penilaian keefektifan implementasi model pembelajaran yang 

dikembangkan diperoleh dari hasil: 

a. Observasi 

Observasi dilakukan untuk menilai aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung menggunakan. 

b. Tanggapan siswa 

Tanggapan siswa merupakan pendapat siswa berupa angket 

terhadap kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran. 

c. Hasil apresiasi 

Hasil apresiasi berupa lembar apresiasi yang berisi tanggapan 

siswa terhadap karya yang dipajang dalam pameran. 
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KRITERIA VALIDASI KELAYAKAN MODEL PEMBELAJARAN 

APRESIASI SENI RUPA MELALUI PRESENTASI KARYA ILUSTRASI 

DALAM PAMERAN KELAS 

 

NO. ASPEK YANG DIAMATI SKOR 

1.  Tujuan pengembangan model pembelajaran sangat sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

5 

Tujuan pengembangan model pembelajaran sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

4 

Tujuan pengembangan model pembelajaran cukup sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

3 

Tujuan pengembangan model pembelajaran kurang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

2 

Tujuan pengembangan model pembelajaran tidak sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

1 

2.  Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan sangat 

sesuai dengan SK dan KD 

5 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan sesuai 

dengan SK dan KD 

4 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan cukup 

sesuai dengan SK dan KD 

3 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan 

kurang sesuai dengan SK dan KD 

2 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan tidak 

sesuai dengan SK dan KD 

1 

3.  Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan sangat  

memudahkan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran 

5 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan  

memudahkan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran 

4 
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Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan  cukup 

memudahkan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran 

3 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan  

kurang memudahkan guru dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran 

2 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan tidak  

memudahkan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran 

1 

4.  Rancangan model pembelajaran yang dikembangkan 

disusun sangat sistematis 

5 

Rancangan model pembelajaran yang dikembangkan 

disusun secara sistematis 

4 

Rancangan model pembelajaran yang dikembangkan 

disusun cukup sistematis 

3 

Rancangan model pembelajaran yang dikembangkan 

disusun kurang sistematis 

2 

Rancangan model pembelajaran yang dikembangkan 

disusun tidak sistematis 

1 

5.  Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan sangat 

menumbuhkan  minat siswa dalam pembelajaran apresiasi 

5 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan 

menumbuhkan  minat siswa dalam pembelajaran apresiasi 

4 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan cukup 

menumbuhkan  minat siswa dalam pembelajaran apresiasi  

3 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan 

kurang menumbuhkan  minat siswa dalam pembelajaran 

apresiasi 

2 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan tidak 

menumbuhkan  minat siswa dalam pembelajaran apresiasi 

1 

6.  Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan 

membuat siswa sangat mengerti tentang kegiatan 

5 
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apresiasi 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan 

membuat siswa mengerti tentang kegiatan apresiasi 

4 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan 

membuat siswa cukup mengerti tentang kegiatan apresiasi 

3 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan 

membuat siswa kurang mengerti tentang kegiatan 

apresiasi 

2 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan 

membuat siswa tidak mengerti tentang kegiatan apresiasi 

1 

7.  Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan 

membuat siswa sangat mengetahui bagaimana cara 

mengapresiasi karya seni 

5 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan 

membuat siswa mengetahui bagaimana cara 

mengapresiasi karya seni 

4 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan 

membuat siswa cukup mengetahui bagaimana cara 

mengapresiasi karya seni 

 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan 

membuat siswa kurang mengetahui bagaimana cara 

mengapresiasi karya seni 

2 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan 

membuat siswa tidak mengetahui bagaimana cara 

mengapresiasi karya seni 

1 

8.  Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan sangat 

dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap karya 

yang diciptakan 

5 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan dapat 

menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap karya yang 

4 
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diciptakan 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan cukup 

dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap karya 

yang diciptakan 

3 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan 

kurang dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap 

karya yang diciptakan 

2 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan tidak 

dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap karya 

yang diciptakan 

1 

9.  Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan sangat 

dapat menumbuhkan rasa menghargai karyanya sendiri 

dan karya teman yang lain 

5 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan dapat 

menumbuhkan rasa menghargai karyanya sendiri dan 

karya teman yang lain 

4 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan cukup 

dapat menumbuhkan rasa menghargai karyanya sendiri 

dan karya teman yang lain 

 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan 

kurang dapat menumbuhkan rasa menghargai karyanya 

sendiri dan karya teman yang lain  

2 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan tidak 

dapat menumbuhkan rasa menghargai karyanya sendiri 

dan karya teman yang lain 

1 

10.  Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan sangat 

dapat meningkatkan kemampuan afektif, kognitif dan 

psikomotorik siswa 

5 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan dapat 

meningkatkan kemampuan afektif, kognitif dan 

4 
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psikomotorik siswa 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan cukup 

dapat meningkatkan kemampuan afektif, kognitif dan 

psikomotorik siswa 

3 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan 

kurang dapat meningkatkan kemampuan afektif, kognitif 

dan psikomotorik siswa 

2 

Model pembelajaran apresiasi yang dikembangkan tidak 

dapat meningkatkan kemampuan afektif, kognitif dan 

psikomotorik siswa 

1 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah  : SMA 1 Jekulo Kudus 

Mata Pelajaran : Seni Budaya  

Kelas/Semester : XI / 2 

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 

Standar Kompetensi : Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa 

Kompetensi Dasar : Mengekspresikan diri melalui karya seni gambar ilustrasi 

karikatur 

A.Tujuan Pembelajaran  

1. Peserta didik mampu membuat sket sesuai dengan tema 

2. Peserta didik mampu menggambar karikatur sesuai dengan tema 

3. Peserta didik mampu  menentukan warna yang tepat sesuai karakteristik 

objek yang disket 

4. Peserta didik mampu mewarnai sket karikatur objek dengan media cat  

Karakter siswa yang diharapkan:  

a. Tekun 

b. Tanggungjawab 

c. Ketelitian 

d. Percaya diri 

e. Disiplin 

f. Kecintaan 

 

B. Indikator  

1. Membuat sket sesuai dengan tema  

2. Menggambar karikatur sesuai dengan tema 

3. Mewarnai gambar karikatur dengan media cat 

C. Materi Ajar 

VI. Konsep menggambar karikatur 

Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek nyata 

dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Karikatur 

menggambarkan subyek yang dikenal dan umumnya dimaksudkan untuk 

menimbulkan kelucuan atau sindiran bagi pihak yang mengenal subyek 

tersebut. 

VII. Media menggambar karikatur 

a. Kertas 

b. Pensil  
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c. Penghapus  

d. Kuas 

e. Cat dengan peralut air 

f. Palet 

g. Tempat air 

VIII. Tahapan menggambar karikatur 

i. Menentukan objek sesuai tema 

ii. Membuat sket sesuai objek yang 

ditentukan  

iii. Mewarnai menggunakan cat air 

D. MetodePembelajaran 

1. Pendekatan guru dan materi sebagai pusat 

2. Metode ceramah dan observasi 

E. Langkah-langkah  Kegiatan 

1. Kegiatan Pendahuluan. 

Apersepsi  dan motivasi  : 

a. Pemberian informasi kompetensi dasar yang akan dicapai siswa. 

b. Menarik perhatian siswa dengan menampilkan berbagai contoh gambar 

karikatur 

2. Kegiatan Inti 

Dalam kegiatan inti, siswa: 

a. Mengamati contoh gambar karikatur 

b. Mengamati demontrasi menggambar karikatur yang dilakukan oleh guru  

c. Mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang 

akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam dan belajar dari aneka 

sumber; 

d. Berinteraksi dengan  peserta didik lain dengan guru, lingkungan, dan 

sumber belajar lainnya; 

e. Membuat sket gambar karikatur dengan objek bertema “Tokoh Politik 

Indonesia”. 

f. Menggambar karikatur yang sesuai dengan contoh gambar 

g. Mewarnai gambar karikatur dengan cat  

h. Bertanya jawab dengan guru tentang kegiatan yang telah dilakukan 

i.  Bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang belum diketahui  

j. Bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan 

penguatan  dan penyimpulan 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, siswa: 

a. Bersama-sama dengan guru membuat rangkuman/simpulan  pelajaran; 

b. Bersama-sama dengan guru melakukan penilaian dan/atau refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah  : SMA 1 Jekulo Kudus 

Mata Pelajaran : Seni Budaya  

Kelas/Semester : XI / 2 

Alokasi Waktu : 4x 45 menit 

Standar Kompetensi : Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa 

Kompetensi Dasar : Menyiapkan karya seni rupa buatan sendiri untuk 

dipamerkan di kelas 

A.Tujuan Pembelajaran  

1. Peserta didik mampu menentukan tema pameran 

2. Peserta didik mampu  menyiapkan karya yang akan dipamerkan 

3. Peserta didik mampu membuat laporan pengalaman berkarya  

4. Peserta didik mampu  menyiapkan pameran kelas 

5. Peserta didik mampu melaksanakan pameran kelas 

6. Peserta didik mampu mempresentasikan karya dan hasil laporan 

pengalaman berkarya dalam pameran 

7. Peserta didik mampu mengapresiasi karya yang dipresentasikan dalam 

pameran 

Karakter siswa yang diharapkan:  

a. Tekun 

b. Tanggungjawab 

c. Ketelitian 

d. Kerja sama 

e. Percaya diri 

f. Kecintaan 

g. Disiplin 

h. Saling menghargai 

 

C. Indikator  

1. Menetukan tema pameran 

2. Menyiapkan karya untuk pameran 

3. Melaksanakan pameran kelas 

4. Mempresentasikan karya dalam pameran 

5. Mengapresiasi karya yang dipresentasikan dalam pameran 
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D. Materi Ajar 

1.  Pengertian pameran 

Pameran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seniman untuk 

menyampaikan idea tau gagasannya kepada public melalui media karya seni. 

2. Tahapan penyelenggaraan pameran 

a. Menentukan tujuan 

b. Menentukan tema 

c. Membuat karya  

d. Mengumpulkan karya 

e. Membuat laporan pengalaman berkarya 

f. Pelaksanaan pameran 

g. Mempresentasikan karya dalam pameran 

h. Mengapresiasi karya yang dipresentasikan dalam pameran 

3. Laporan Pengalaman Berkarya 

Laporan pengalaman berkarya merupakan ringkasan mengenai karya 

yang telah dibuat dan dipresentasikan. Laporan pengalaman berkarya berisi 

tentang hal-hal berikut, antara lain: 

a. Judul 

b. Latar Belakang Pembuatan Karya 

c. Fungsi Karya  

d. Teknik  

e. Alat  

f. Bahan 

g. Tahapan Proses Berkarya  

h. Kesulitan Dalam  Proses Berkarya 

4. Lembar Apresiasi  

Lembar apresiasi merupakan pertanyaan tentang hasil pengamatan 

siswa terhadap karya dan presentasi oleh pembuat karya tersebut.  
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Aspek Hasil Pengamatan 

6.Mengidentifikasi isi atau subjek pada karya seni  

c. Gambar apa yang kamu lihat?  

d. Menceritakan tentang apa gambar tersebut?  

 

 

 

7.Mengenal teknik dan media 

c. Bahan apa yang digunakan untuk 

menggambar?  

d. Bagaimana cara/teknik pembuatannya?  

 

 

 

8.Mengidentifikasi unsur rupa 

e. Apakah gambar tersebut mirip dengan objek 

aslinya? 

f. Bagaimana goresan garis gambar tersebut? 

(tegas/halus) 

g. Apa saja warna yang digunakan? 

h. Apakah menurut anda perpaduan warna yang 

digunakan itu bagus? 

i. Menurut anda apakah gambar itu bagus atau 

tidak? Jelaskan alasannya!  

 

 

 

9.Mengenal keunikan dan gaya seniman 

b. Menurut anda apakah kelebihan  karya ini 

dibandingkan dengan karya yang lain?   

 

 

 

10. Mencari makna seni dan menemukan 

penafsiran  

b. Menurut anda, pesan apa yang disampaikan 

karya tersebut?  
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E. MetodePembelajaran 

1. Pengalaman langsung dan Observasi 

E. Langkah-langkah  Kegiatan 

1. Kegiatan Pendahuluan. 

 Apersepsi  dan motivasi  : 

a. Pemberian informasi kompetensi dasar yang akan dicapai siswa. 

b. Tanya jawab pengetahuan awal siswa tentang kegiatan pameran 

2. Kegiatan Inti 

Dalam kegiatan inti, siswa: 

a. Memahami tentang pengertian pameran 

b. Memahami tahapan pelaksanaan pameran 

c. Menentukan tujuan dan tema pameran 

d. Mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang 

akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam dan belajar dari aneka 

sumber; 

e. Berinteraksi dengan  peserta didik lain dengan guru, lingkungan, dan 

sumber belajar lainnya; 

f. Mengumpulkan karya karikatur  

g. Membuat laporan pengalaman berkarya 

h. Mengatur display dan tempat penyelenggaraan pameran 

i. Menyelenggarakan pameran kelas 

j. Mempresentasikan karya beserta hasil laporan pengalaman berkarya 

dalam pameran 

k. Mengapresiasi karya yang dipresentasikan dalam pameran 

l. Bertanya jawab dengan guru tentang kegiatan yang telah dilakukan 

m.  Bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang belum diketahui  

n. Bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan 

penguatan  dan penyimpulan 

3. Kegiatan Penutup 

  Dalam kegiatan penutup, siswa: 

a. Bersama-sama dengan guru membuat rangkuman/simpulan  pelajaran; 

b. Bersama-sama dengan guru melakukan penilaian dan/atau refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 

F. Sumber Belajar 

 Media Cetak 

 Lingkungan sekitar  

G. Evaluasi 

Teknik  : Tes tertulis 

Bentuk instrument : Uji lesan dan tertulis 

Instrumen :  
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Daftar Nama Siswa Uji Coba Terbatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Jenis Kelamin Kode Subjek penelitian 

1 Arum Soffatin P Subjek penelitian A-07 

2 Astikah  P Subjek penelitian B-08 

3 Avis Diaz Sandy L Subjek penelitian B-09 

4 Dewi Ervina Agnys P Subjek penelitian B-10 

5 Dhena Putri all Shifa P Subjek penelitian B-11 

6 Dinda Ayuning K P Subjek penelitian B-12 

Laki-laki: 1, Perempuan: 5, Jumlah Siswa: 6 
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Daftar Nama Siswa Uji Skala Besar 

 

 

 

 

No. Nama Jenis Kelamin Kode Subjek penelitian 

1 Ani Faturrosidah P Subjek penelitian B-01 

2 Aprilia Ekayanti Arum K. P Subjek penelitian B-02 

3 Ardhi Yan Putra P. L Subjek penelitian B-03 

4 Azizatul Muna P Subjek penelitian B-04 

5 Bagas Aditya L Subjek penelitian B-05 

6 Citra Yuliyana P Subjek penelitian B-06 

7 Danang Budi Santoso L Subjek penelitian B-07 

8 Devi Elyani P Subjek penelitian B-08 

9 Dinar Adisti P Subjek penelitian B-09 

10 Evi Nava Idah P Subjek penelitian B-10 

11 Fitriyanti Ekas Saputri P Subjek penelitian B-11 

12 Grenita Ayu Arnas P Subjek penelitian B-12 

13 Hana Fitria R. P Subjek penelitian B-13 

14 Ika Andriana P Subjek penelitian B-14 

15 Irma Suryani K. P Subjek penelitian B-15 

16 Kharik Munis Tamar L Subjek penelitian B-16 

17 Lailan Sholihul Huda L Subjek penelitian B-17 

18 Laily Hilmasanti P Subjek penelitian B-18 

19 Lia Indriyani P Subjek penelitian B-19 

20 Mochamad Choirur Riza L Subjek penelitian B-20 

21 Muhamad Imron J. L Subjek penelitian B-21 

22 Muhammad Ega Ma’ruf L Subjek penelitian B-22 

23 Muhammad Furqon L Subjek penelitian B-23 

24 Naelly Kartika Ayu A. P Subjek penelitian B-24 

25 Nailir Risyda P Subjek penelitian B-25 

26 Norma Ummul Genia P Subjek penelitian B-26 

27 Puri Yonda Nastiti P Subjek penelitian B-27 

28 Rewanta Cahya Mita P Subjek penelitian B-28 

29 Seika Rahma Hidayati  P Subjek penelitian B-29 

30 Siti Fatimah P Subjek penelitian B-30 

31 Siti Sofiyah P Subjek penelitian B-31 

32 Vivin Septianingsih P Subjek penelitian B-32 

33 Walil Azali Harda U. L Subjek penelitian B-33 

Laki-laki: 10, Perempuan: 23, Jumlah Siswa: 33 
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LEMBAR OBSERVASI TERHADAP SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

APRESIASI SENI RUPA MELALUI PRESENTASI KARYA ILUSTRASI 

DALAM PAMERAN KELAS 

Petunjuk Pengisian: 

1. Berilah tanda (√) pada nomor pilihan yang sesuai dengan keadaan siswa. 

2. Pilihlah tanggapan Ya apabila sesuai dengan pernyataan, dan Tidak 

apabila tidak sesuai dengan pernyataan. 

3. Mohon didisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

No. Pertanyaan 
Jawaban  

Ya  Tidak  

1.  Siswa sering bertanya kepada guru karena banyak 

hal  yang belum ia mengerti 

  

2.  Siswa lebih antusias selama proses pembelajaran 

apresiasi melalui presentasi karya dalam pameran 

daripada dalam  pembelajaran apresiasi sebelumnya 

  

3.  Siswa lebih bersemangat berkarya dalam 

menggambar karikatur dengan tema tokoh presiden 

dan wakil presiden Indonesia 

  

4.  Siswa mempersiapkan kegiatan pameran dengan 

baik dan sesuai dengan pedoman yang diberikan 

oleh guru 

  

5.  Siswa antusias memasang karya yang telah 

diciptakan dalam pameran 

  

6.  Siswa terlihat semakin akrab satu sama lain dalam 

menyelanggarakan kegiatan pameran 

  

7.  Siswa terlihat lancar dan jelas dalam 

mempresentasikan karya dalam pameran 

  

8.  Siswa antusias dalam mengapresiasi karya yang 

dipresentasikan dalam pameran 

  

9.  Siswa menulis hasil apresiasi karya yang telah 

dilakukan dalam lembar apresiasi 

  

10.  Siswa mengisi lembar apresiasi sesuai dengan 

karya yang dilihat dan sesuai hasil presentasi karya 
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Penilaian: 

% =
𝑛

𝑁
 𝑥 100% 

Keterangan: 

% = persentase keberhasilan 

n = jumlah skor 

N = jumlah skor total    

      (Ali, 2003: 36)          

 Kategorisasi minat siswa dalam pembelajaran apresiasi seni rupa 

melalui presentasi karya ilustrasi dalam pameran kelas sebagai berikut : 

Kriteria penilaian 

84%-100% = sangat tinggi 

68%-83% = tinggi 

52%-67% = cukup 

36%-51% = rendah  

20%-35% = sangat rendah 

                (Arikunto, 2006: 245) 

 

        Kudus,  

              Observer 
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Dokumentasi Penelitian 

 

1. Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 20 



197 
 

 

2.  Pembelajaran Berkarya Ilustrasi Karikatur 

 

3. Presentasi Karya 
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4. Aprtesiasi dalam Pameran 
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