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ABSTRAK 

Safudin, Muhamad. 2015.Menggambar Karikatur dengan Teknik Montase dari 

Gambar Wajah pada Media Cetak dalam Pembelajaran Senirupa Kelas V 

SD Negeri Pringsari 1. Skripsi, Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Drs. Triyanto, M.A., i – 

xiv, 1 – 195 

Kata Kunci: menggambar, karikatur, montase, pembelajaran seni rupa. 

Pembelajaran seni rupa  yang dilaksanakan di SD Negeri Pringsari 1 kurang variatif 

dalam hal materi ajar praktik. Oleh karena itu perlu adanya penerapan materi ajar 

yang menarik untuk mengembangkan kreativitas siswa, salah satunya adalah 

menggambar karikatur dengan teknik montase. Rumusan masalah yang dikaji 

adalah bagaimana proses pembelajaran siswa dalam menggambar karikatur dengan 

teknik montase?, bagaimana hasil pembelajaran siswa dalam menggambar karikatur 

dengan teknik montase? dan apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat 

pembelajaran siswa dalam menggambar karikatur dengan teknik montase?. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksploratif dengan pendekatan yang 

digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:  (1) proses pembelajaran 

menggambar karikatur dengan teknik montase berjalan sesuai dengan prosedur 

melalui pendekatan demonstrasi, penugasan, dan pendampingan individual dan 

kelompok, (2) hasil yang diperoleh siswa  dalam menggambar karikatur 

menunjukkan kategori baik dengan rician pada pengamatan terfokus 1 memperoleh 

rata-rata nilai 75,83 sementara itu pada pengamatan terfokus 2 siswa memperoleh 

nilai rata-rata 82,31, (3) faktor yang mendukung adalah kesiapan siswa dalam 

mengikuti pelajaran, antusias siswa  dalam mengikuti pelajaran, kemampuan siswa 

dalam menggambar, keterampilan siswa dalam menggunakan crayon, dan kesiapan 

guru. Sementara itu, faktor yang menghambat adalah kondisi pembelajaran yang 

kurang kondusif, kemampuan dalam menggunakan pensil warna,pengetahuan 

tentang seni rupa yang masih rendah, danalokasi waktu pembelajaran yang terbatas. 

Saran yang direkomendasikan dalam proses  pembelajaran tersebut guru perlu  

mendampingi siswa dengan berkeliling untuk meninjau keadaan siswa, guru perlu 

menentukan media berkarya yang sama pada semua siswa, dan guru perlu sering 

memperlihatkan contoh-contoh karya seni rupa kepada siswa. 

 

 

 

 

 



vii 

 

DAFTAR ISI 

 

PENGESAHAN .....................................................................................................  i 

PERNYATAAN .....................................................................................................  ii 

MOTO DAN PERSEMBAHAN...........................................................................  iii 

PRAKATA .............................................................................................................  iv 

ABSTRAK ..............................................................................................................  vi 

DAFTAR ISI ..........................................................................................................  vii 

DAFTAR TABEL ..................................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................  xiii 

 

BAB 1 PENDAHULUAN ......................................................................................  1 

1.1 Latar Belakang Masalah ...................................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................  6 

1.3 Tujuan Penelitian..............................................................................................  6 

1.4 Manfaat Penelitian............................................................................................  7 

1.5 Sistematika Penelitian ......................................................................................  7 

 

BAB 2 LANDASAN TEORETIS .........................................................................  9 

2.1 Pembelajaran Seni rupa .....................................................................................  9 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran ...........................................................................  9 

2.1.2 Pengertian Pembelajaran Seni Rupa ..........................................................  10 

2.1.3 Pendidikan Seni Rupa di SD .....................................................................  13 

2.1.4 Fungsi Pembelajaran Seni Rupa di SD ......................................................  16 

2.1.5 Aplikasi Fungsi Seni dalam Pembelajaran Seni Rupa di SD ....................  19 

2.2 Pengertiam Gambar dan Menggambar ..............................................................  22 

2.2.1 Proses Menggambar ..................................................................................  24 

2.3 Karikatur ............................................................................................................  25 

2.3.1 Pengertian Karikatur ..................................................................................  25 

2.3.2 Fungsi Karikatur ........................................................................................  27 

2.3.3 Karikatur dengan Teknik Montase ............................................................  28 

2.3.4 Estetika Gambar Karikatur dengan Teknik Montase.................................  29 



viii 

 

2.3.4.1 Unsur-unsur Karikatur dengan Teknik Montase ................................  30 

2.3.4.2 Prinsip-prinsip Karikatur dengan Teknik Montase ............................  33 

2.4 Montase ........................................................................................................  37 

 

BAB 3 METODE PENELITIAN .........................................................................  39 

3.1 Pendekatan Penelitian dan Desain Penelitian ....................................................  39 

3.2 Prosedur Penelitian ............................................................................................  41 

3.2.1 Pengamatan Terfokus 1 .............................................................................  41 

3.2.1.1 Perencanaan .....................................................................................  41 

3.2.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran ...............................................................  42 

3.2.1.3 Evaluasi dan Rekomendasi ..............................................................  43 

3.2.2 Pengamatan Terfokus 2 .............................................................................  44 

3.2.2.1 Perencanaan  ....................................................................................  44 

3.2.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran ...............................................................  44 

3.2.2.3 Evaluasi dan Rekomendasi ..............................................................  55 

3.3 Lokasi dan Sasaran Penelitian ..........................................................................  46 

3.3.1 Lokasi Penelitian .......................................................................................  46 

3.3.2 Sasaran Penelitian .....................................................................................  46 

3.4 Teknik Pengumpulan Data ...............................................................................  46 

3.4.1 Observasi ...................................................................................................  47 

3.4.2 Wawancara ................................................................................................  48 

3.4.3 Dokumentasi .............................................................................................  49 

3.5 Teknik Analisis Data ........................................................................................  40 

3.5.1 Reduksi Data .............................................................................................  51 

3.5.2 Penyajian Data ..........................................................................................  51 

3.5.3 Verifikasi (Penarikan Simpulan) ...............................................................  52 

 

BAB 4 HASIL PENELITIAN ..............................................................................  54 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .................................................................  54 

4.1.1 Lokasi Sekolah ..........................................................................................  54 

4.1.2 Kondisi Fisik Sekolah ................................................................................  58 

4.1.3 Sarana dan Prasarana  Sekolah ..................................................................  60 



ix 

 

4.1.3.1 Prasarana Sekolah ............................................................................  61 

4.1.3.1.1 Ruang Kelas (Ruang Praktek Seni Rupa) .................................  61 

4.1.3.1.2 Ruang Guru ...............................................................................  62 

4.1.3.1.3 Ruang Komputer .......................................................................  63 

4.1.3.1.4 Perpustakaan .............................................................................  64 

4.1.3.1.5 Gudang ......................................................................................  65 

4.1.3.1.6 Lapangan Upacara dan Olahraga ..............................................  66 

4.1.3.1.7 Mushola ....................................................................................  67 

4.1.3.1.8 Kantin .......................................................................................  67 

4.1.3.1.9 Kamar Kecil ..............................................................................  68 

4.1.3.2 Sarana Sekolah .................................................................................  69 

4.1.4 Visi dan Misi .............................................................................................  71 

4.1.5 Tenaga Pendidik SD Negeri Pringsari 1 ...................................................  72 

4.1.6 Keadaan Siswa SD Negeri Pringsari 1 ......................................................  74 

4.2 Pembelajaran Seni Rupa di SD Negeri Pringsari 1 ...........................................  75 

4.2.1 Kegiatan Perencanaan ...............................................................................  78 

4.2.2 Kegiatan Pembelajaran ..............................................................................  79 

4.2.3 Kegiatan Evaluasi ......................................................................................  80 

4.3 Kegiatan Menggambar Karikatur dengan Teknik Montase  .............................  81 

4.3.1 Pengamatan Terfokus 1 .............................................................................  81 

4.3.1.1 Perencanaan .....................................................................................  81 

4.3.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran ...............................................................  83 

4.3.1.2.1 Aktivitas Pendidik ....................................................................  84 

4.3.1.2.1.1 Aktivitas Pendidik di Hari Pertama ...................................  84 

4.3.1.2.1.2 Aktivitas Pendidik di Hari Kedua ......................................  88 

4.3.1.2.2 Aktivitas Siswa .........................................................................  90 

4.3.1.2.2.1 Aktivitas Siswa di Hari Pertama ........................................  90 

4.3.1.2.2.2 Aktivitas Siswa di Hari Kedua ..........................................  94 

4.3.1.3 Evaluasi dan Rekomendasi ..............................................................  97 

4.3.1.3.1 Evaluasi ....................................................................................  97 

4.3.1.3.2 Rekomendasi ............................................................................  107 

4.3.2 Pengamatan Terfokus 2 .............................................................................  108 



x 

 

4.3.2.1 Perencanaan  ....................................................................................  109 

4.3.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran ...............................................................  110 

4.3.2.2.1 Aktivitas pendidik .....................................................................  111 

4.3.2.2.1.1 Aktivitas Pendidik di Hari Pertama ...................................  111 

4.3.2.2.1.2 Aktivitas Pendidik di Hari Kedua ......................................  114 

4.3.2.2.2 Aktivitas Siswa .........................................................................  117 

4.3.2.2.2.1 Aktivitas Siswa di Hari Pertama ........................................  118 

4.3.2.2.2.2 Aktivitas Siswa di Hari Kedua ..........................................  120 

4.3.2.3 Evaluasi dan Rekomendasi ..............................................................  122 

4.3.2.3.1 Evaluasi ....................................................................................  122 

4.3.2.3.2 Rekomendasi ............................................................................  130 

4.4 Perbandingan Karya pada Pengamatan Terfokus Satu dengan Karya Pengamatan 

Terfokus 2 ........................................................................................................  130 

4.5 Analisis hasil karya Menggambar Karikatur dengan Teknik Montase dari Gambar 

Wajah pada Media Cetak ..................................................................................  136 

4.5.1 Karya Pengamatan Terfokus 1 ..................................................................  136 

4.5.1.1 Kategori Sangat Baik .......................................................................  136 

4.5.1.2 Kategori Baik ...................................................................................  140 

4.5.1.3 Kategori Cukup ................................................................................  143 

4.5.2 Karya Pengamatan Terfokus 2 ..................................................................  146 

4.5.2.1 Kategori Sangat Baik .......................................................................  146 

4.5.2.2 Kategori Baik .....................................................................................  149 

4.6 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat pada Pembelajaran Siswa dalam 

Menggambar Karikatur dengan Teknik Montase dari Gambar Wajah pada Media 

Cetak ..................................................................................................................  153 

4.6.1 Faktor Pendukung .....................................................................................  154 

4.6.1.1 Faktor Internal .................................................................................  154 

4.6.1.2 Faktor Eksternal .................................................................................  156 

4.6.2 Faktor Penghambat ....................................................................................  157 

4.6.2.1 Faktor Internal ....................................................................................  157 

4.6.2.2 Faktor eksternal ..................................................................................  159 

 



xi 

 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................  161 

5.1 Kesimpulan ........................................................................................................  161 

5.2 Saran ..................................................................................................................  163 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................  165 

LAMPIRAN ...........................................................................................................  167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1 Kondisi Gedung dan Ruang SD Negeri Pringsari 1 ................................  59 

Tabel 4.2 Tabel Kondisi Sarana Sekolah SD Negeri Pringsari 1 ............................  70 

Tabel 4.3 Daftar Guru SD Negeri Pringsari 1 .........................................................  73 

Tabel 4.4 Pedoman Penskoran ................................................................................  100 

Tabel 4.5 Kategori Nilai ..........................................................................................  101 

Tabel 4.6 Rekap Nilai Siswa pada Pengamatan Terfokus 1 ...................................  102 

Tabel 4.7 Rekap Nilai Siswa pada Pengamatan Terfokus 2 ...................................  125 

Tabel 4.8 Perbandingan Nilai pada Pengamatan Terfokus 1 dan 2.........................  132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 4.1 Lokasi Penelitian dalam Peta Jawa Tengah .........................................  54 

Gambar 4.2 Kecamatan Pringapus dalam Peta Kabupaten Semarang ....................  55 

Gambar 4.3 Lokasi Penelitian dalam Peta Kecamatan Pringapus ...........................  55 

Gambar 4.4 Peta lokasi SD Negeri Pringsari 1 .......................................................  56 

Gambar 4.5 Akses jalan menuju SD Negeri Pringsari 1 .........................................  57 

Gambar 4.6 Denah SD Negeri Pringsari 1 ..............................................................  58 

Gambar 4.7 Kondisi halaman sekolah dari arah depan ...........................................  60 

Gambar 4.8 Kondisi ruang kelas saat pembelajaran siswa .....................................  62 

Gambar 4.9 Kondisi ruang guru dari dalam ruangan ..............................................  63 

Gambar 4.10 Ruang komputer SD Negeri Primgsari 1 ...........................................  64 

Gambar 4.11 Kondisi perpustakaan SD Negeri Pringsari 1 ....................................  65 

Gambar 4.12 Gudang sekolah tampak dari luar ......................................................  65 

Gambar 4.13 Lapangan upacara dan olahraga SD N Pringsari 1 ............................  66 

Gambar 4.14 Kondisi mushola dilihat dari dalam ruangan .....................................  67 

Gambar 4.15 Kantin sekolah SD Negeri Pringsari 1...............................................  68 

Gambar 4.16 Kondisi toilet siswa ...........................................................................  69 

Gambar 4.17 Gambar topeng yang dibuat oleh siswa .............................................  77 

Gambar 4.18 Tempat untuk menempel karya siswa ...............................................  78 

Gambar 4.19 Peneliti menunjukkan contoh karya kepada siswa ............................  87 

Gambar 4.20 Peneliti membantu siswa yang mengalami kesulitan ........................  89 

Gambar 4.21 Siswa mengeluarkan koran yang telah dibawa ..................................  92 

Gambar 4.22 Siswa mulai menggambar badan karikatur ........................................  93 

Gambar 4.23 Siswa mulai melanjutkan karyanya ...................................................  95 

Gambar 4.24 Peneliti memberi penjelasan kepada siswa........................................  115 

Gambar 4.25 Peneliti berkeliling untuk melihat karya siswa ..................................  116 

Gambar 4.26 Siswa dengan serius mulai mewarnai gambar ...................................  119 

Gambar 4.27 Banyak siswa yang berdiri untuk melihat karya temannya ...............  121 

Gambar 4.28 Karya Helvi Herawati ........................................................................  136 

Gambar 4.29 Karya Intan Ayu Wulandari ..............................................................  138 



xiv 

 

Gambar 4.30 Karya Ahmad Khoirul Munif ............................................................  140 

Gambar 4.31 Reyzal Wirya Tama ...........................................................................  142 

Gambar 4.32 Citra Anggun Pramisty ......................................................................  143 

Gambar 4.33 Dani Saputro ......................................................................................  145 

Gambar 4.34 Danu Adi Wijaya ...............................................................................  146 

Gambar 4.35 Intan Ayu Wulandari .........................................................................  148 

Gambar 4.36 Citra Anggun Pramistry .....................................................................  149 

Gambar 4.37 Ahmad Khoirul Munif .......................................................................  151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan seni rupa merupakan sarana untuk mengembangkan kreativitas 

anak. Pendidikan seni rupa bagi anak tidak ditujukan untuk mencetak seorang 

seniman melainkan untuk menjadikan anak lebih kreatif. Namun dalam 

penerapannya banyak sekolah terutama tingkat sekolah dasar yang mengajarkan 

senirupa hanya terbatas pada kegiatan menggambar dengan objek dan teknik 

tertentu saja sehingga kurang variatif. Hal ini tentunya membuat anak kurang 

mendapat pengalaman dalam mengembangkan kreativitasnya. Bahkan menurut 

Triyanto (dalam Rudiyanto 2011) pendidikan seni rupa tidak cukup berhenti 

sampai pada pengembangan keterampilan, peran positif dari kegiatan berkarya 

seni adalah melatih anak didik untuk kreatif mengembangkan daya imajinasi, serta 

melatih keterampilan teknis dalam menyiasati atau menggunakan alat dan bahan 

yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan demikian 

diperlukan suatu strategi khusus dalam memilih dan memberikan materi ajar seni 

rupa untuk anak sebagai upaya peningkatan kreativitas dan daya imajinasi anak. 

Pembelajaran siswa sekolah dasar pada pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan mempunyai beberapa komponen yang harus diperhatikan. Ini 

ditujukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Salah satu komponen 

pembelajaran yang harus diperhatikan adalah pemilihan bahan ajar yang tepat. 

Menurut Sunaryo (2010:3) bahan ajar yang sering disebut dengan materi ajar 

adalah isi pelajaran yang terorganisasi dalam suatu proses pembelajaran yang 
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dipilih dan disampaikan guru kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diterapkan. Tujuan pembelajaran siswa pada pelajaran seni budaya dan 

keterampilan dapat tercapai apabila dalam memilih bahan ajar harus 

memperhatikan kemampuan siswa dan juga bagaimana keadaan lingkungan di 

sekolah. Selain itu dalam memilih bahan ajar juga harus memperhatikan alokasi 

waktu yang diberikan, karena masalah yang dihadapi guru adalah banyaknya 

materi ajar yang harus diajarkan dalam waktu yang terbatas Kozma (dalam Gafur, 

1987:85). Dengan demikian pemilihan bahan ajar dan bagaimana 

mengorganisasikannya menjadi sangat penting. 

Pembelajaran siswa pada pelajaran seni rupa juga memberikan 

pengalaman belajar yang tentunya sangat penting dalam upaya mendidik dan 

mengembangkan kemampuan anak. Pengalaman dari kegiatan belajar yang 

dimaksud menunjukkan aktivitas belajar yang perlu dilakukan oleh siswa dalam 

rangka mencapai penguasaan kemampuan dasar dan materi pelajaran. Berbagai 

alternatif pengalaman belajar dapat dipilih sesuai dengan jenis kompetensi yang 

ingin dicapai. Pengalaman belajar siswa ini meliputi menghafal, berkreasi, 

menggunakan atau mengaplikasikan dan menemukan (Susilo,2008). 

Berdasarkan hasil observasi awal di SD Negeri Pringsari 1, kegiatan 

berekspresi yang dilakukan pada pelajaran seni budaya dan keterampilan memang 

kurang menarik. Pada kegiatan menggambar, siswa hanya disuruh menggambar 

bebas dengan tema yang selalu sama dari tahun ke tahun. Dengan demikian, siswa 

kurang mendapat sarana untuk bisa mengembangkan kreativitasnya. Hal ini 

menarik peneliti untuk memberikan sebuah solusi agar dapat memperbaiki mutu 
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dari kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan. 

Dari observasi awal pula, peneliti mendapati banyak koran dan majalah bekas 

yang tidak digunakan di perpustakaan sekolah. Seharusnya hal tersebut dapat 

dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran siswa pada mata pelajaran seni 

budaya dan keterampilan sebagai media berkarya. Dari hasil observasi awal dan 

pengetahuan peneliti mengenai materi ajar yang dapat meningkatkan kreativitas 

dan daya imajinasi anak, dimungkinkan dapat dikembangkan sebagai bahan ajar 

yang sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah. 

Salah satu kemungkinan tersebut adalah kegiatan menggambar karikatur 

yang dapat dijadikan sebagai alternatif  untuk mengembangkan potensi anak. 

Menggambar karikatur sangat jarang dilakukan di sekolah dasar, guru  

beranggapan bahwa menggambar karikatur sulit dilakukan oleh siswa. Hal 

tersebut memang benar adanya karena dalam menggambar karikatur diperlukan 

kemampuan untuk menangkap karakter wajah dari objek yang digambar. 

Sementara itu,kemampuan siswa tingkat sekolah dasar juga belum mumpuni 

untuk  menggambar karikatur. Menggambar karikatur akan mudah dilakukan oleh 

anak jika menggunakan teknik yang tepat dan sesuai untuk anak setingkat sekolah 

dasar. Bentuk karikatur yang lucu  juga dapat menarik minat siswa dalam kegiatan 

berekspresi. Siswa akan lebih senang untuk mengikuti pelajaran ketika mereka 

diminta berkreasi berdasarkan hal yang mereka sukai. Memberikan materi ajar 

yang variatif juga dapat membuat siswa bersemangat dalam mengikuti pelajaran 

seni budaya dan keterampilan. 
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Dalam hal teknik pembuatan, montase dapat dijadikan sebagai sebuah 

solusi untuk memudahkan siswa dalam menggambar karikatur. Hal ini 

dikarenakan siswa tidak perlu menggambar wajah pada karikatur, mereka hanya 

perlu menempel gambar wajah dari sebuah media cetak. Dengan demikian siswa 

akan mampu membuat karya karikatur ini dengan baik dan juga mampu 

mengembangkan kreativitas dan imajinasinya. Pada dasarnya pembuatan karikatur 

dengan teknik montase ini memerlukan suatu kreativitas dan imajinasi untuk 

mengkombinasikan hasil tempelan wajah yang diperoleh dari media cetak dengan 

gambar badan yang digambar secara manual. Montase  menurut Susanto  (2012) 

merupakan karya yang dibuat dengan cara memotong objek-objek gambar dari 

berbagai sumber kemudian ditempel pada suatu bidang sehingga menjadi satu 

kesatuan karya dan tema. Sementara karikatur merupakan gambar yang 

menonjolkan karakter wajah secara berlebihan. Dalam karikatur amat penting 

peranan wajah, karena dalam wajah itulah bila hendak menggambarkan watak 

seseorang,cara-cara manusia itu dengan ciri-cirinya yang khas ditonjolkan 

(Sibarani,2001:11) 

Pemilihan siswa kelas V SD Negeri Pringsari 1 dikarenakan dari hasil 

observasi awal yang diketahui bahwa siswa kelas V SD Negeri Pringsari 1 

mempunyai kemampuan menggambar yang cukup baik tetapi guru tidak 

mempunyai banyak pandangan materi tentang seni rupa sehingga kreativitas siswa 

tidak berkembang secara maksimal. Hal ini dikarenakan latar belakang guru kelas 

V SD Negeri Pringsari 1 bukan dari lulusan pendidikan seni. Keadaan ini tentunya 
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cukup disayangkan mengingat banyak siswa yang mempunyai kemampuan 

berkarya yang cukup baik. 

Pemilihan media berkarya tentunya diprioritaskan terhadap benda-benda 

yang berada di sekitar lingkungan siswa dan mudah untuk mendapatkannya. 

Karena untuk menggambar karikatur dengan teknik montase diperlukan gambar 

wajah untuk ditempel, maka media cetak merupakan bahan yang paling tepat 

untuk digunakan. Salah satu alasan peneliti dalam memilih berkarya karikatur 

dengan teknik montase sebagai bahan ajar yang akan diujicobakan pada siswa 

adalah banyaknya media cetak bekas yang ada di perpustakaan SD Negeri 

Pringsari 1. Media cetak yang akan digunakan dapat berupa koran, majalah, buku, 

maupun tabloid. Selain media cetak bekas yang ada di sekolah, keberadaan media 

cetak terutama yang sudah tidak terpakai seperti majalah bekas maupun koran 

bekas sangat mudah ditemukan di tempat lain. Di rumah, di warung maupun 

tempat lainnya keberadaan media cetak bekas sangat banyak bahkan 

keberadaanya terkadang cukup mengganggu ketika tidak digunakan lagi. 

Dengan memanfaatkan majalah bekas dan koran bekas untuk berkarya 

dapat memberikan contoh yang baik pada siswa tentang bagaimana memanfaatkan 

barang yang tidak terpakai menjadi karya yang mempunyai nilai estetis 

tinggi.Selain itu dengan memanfaatkan media cetak bekas untuk dijadikan karya, 

dapat merangsang siswa dalam memanfaatkan benda bekas lainnya untuk 

dijadikan sesuatu yang berguna dan bernilai. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut 

a) Bagaimana proses pembelajaran siswa dalam menggambar karikatur dengan 

teknik montase dari gambar wajah pada media cetak bagi siswa kelas V SD 

Negeri Pringsari 1? 

b) Bagaimana hasil pembelajaran siswa dalam menggambar karikatur dengan 

teknik montasedari gambar wajah pada media cetak pada siswa kelas V SD 

Negeri Pringsari 1? 

c) Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pembelajaran siswa dalam 

menggambar karikatur dengan teknik montase dari gambar wajah pada media 

cetak ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

a) Mendeskripsikan proses pembelajaran siswa dalam menggambar karikatur 

dengan teknik montase dari gambar wajah pada media cetak bagi siswa kelas 

V SD Negeri Pringsari 1 

b) Menganalisis hasil pembelajaran siswa dalam menggambar karikatur dengan 

teknik montase dari gambar wajah pada media cetak pada siswa kelas V SD 

Negeri Pringsari 1 

c) Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pembelajaran 

siswa dalam menggambar karikatur dengan teknik montase dari gambar wajah 

pada media cetak bagi siswa kelas V SD Negeri Pringsari 1. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang cukup berarti baik itu 

manfaat teoretis maupun manfaat praktis. Manfaat teoretis yang bisa di ambil dari 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menambah khazanah keilmuan tentang pembelajaran siswa dalam pelajaran 

seni budaya dan keterampilan khususnya untuk kelas V SD 

b. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk kajian lanjutan bagi 

peneliti lain, khususnya di dunia pendidikan 

Sedangkan untuk manfaat praktis yang bisa diambil dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan bahan ajar seni 

rupa bagi guru kelas V SD 

b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran siswa dalam pelajara seni rupa. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dan disusun secara sistematis yang terdiri dari 

lima bab. Sistematika penelitianyang dimaksud adalah sebagai berikut. 

1. Bab 1 Pendahuluan 

2. Bab 2 Landasan Teori 

3. Bab 3 Metode Penelitian  

4. Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan  

5. Bab 5 Penutup 
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 Sistematika penelitian yang terdiri dari limabab tersebut diawali dengan 

halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar.Bab 1 merupakan 

pendahuluan yang meliputi: (a) latar belakang yang berisi uraian tentang 

pentingnya penelitian pengembangan ini dilakukan, (b) permasalahan, (c) tujuan 

penelitian, (d) manfaat penelitian, dan (e) sistematika penelitian. Bab 2 

menjelaskan kajian pustaka yang merupakan landasan teoritis dalam penelitian 

ini.Kajian pustaka berisi penjelasan mengenai landasan teoritis tentang variabel 

yang terdapat pada penelitian. Landasan teori tersebut diperoleh dari sumber 

pustaka berupa buku-buku literature maupun penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Bab3 adalah metode penelitian yang meliputi: (a) pendekatan 

penelitian, (b) desain penelitian, (c) lokasi dan sasaran penelitian, (d) teknik 

pengumpulan data, dan (e) teknik analisis data. Pada bab4 berisi hasil penelitian 

dan pembahasan. Bab 4 menjelaskan data yang diperoleh kemudian dianalisis dan 

dibahas secara tuntas. Sedangkan pada bagian terakhir penelitian yakni bab 5 

adalah penutup yang berisi simpulan penelitian yang menjawab permasalahan di 

atas serta saran (rekomendasi) yang diberikan. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Pembelajaran Seni Rupa 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

 Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata intruction, yang 

berartiproses, cara, perbuatan yang menjadikan orang belajar. Pembelajaran 

menurut Briggs (dalam Ani, dkk, 2006) adalah seperangkat events (peristiwa) 

yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu 

memperoleh kemudahan. Pendapat lain diungkapkan oleh Gagne, (dalam Ani, 

dkk, 2006) yang berpendapat bahwa pembelajaran merupakan serangkaian 

peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk mendukung proses internal 

belajar. Peristiwa belajar dirancang agar memungkinkan peserta didik memproses 

informasi nyata dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. 

 Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik 

dengan peserta didik, atau antar peserta didik. Dalam proses komunikasi itu dapat 

dilakukan secara verbal (lesan), dapat pula secara nonverbal seperti penggunaan 

media pembelajaran. Namun demikian apapun media yang digunakan dalam 

pembelajaran itu, esensi pembelajaran adalah ditandai dengan serangkaian 

kegiatan proses komunikasi (Ani dan Rifa’i, 2010: 193). 

 Pembelajaran mengandung dua jenis kegiatan yang tidak terpisahkan, 

yaitu mengajar dan belajar. Mengajar pada hakikatnya adalah usaha untuk 

menciptakan situasi dan kondisi (sistem lingkungan) yang kondusif atau 
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mendukung dan memungkinkan berlangsungnya proses belajar bagi peserta didik 

(Ismiyanto: 2009). Sedangkan belajar merupakan proses penting bagi perubahan 

perilaku manusia. Gagne dan Berliner (dalam Ani, dkk, 2006) menyatakan bahwa 

belajar merupakan proses di mana suatu organisme mengubah perilakunya karena 

hasil dari pengalaman. 

 Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh 

pembelajar setelah melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan 

pembelajaran. Gerlach dan Ely, (Ani, dkk, 2006) menyatakan bahwa tujuan 

pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan 

atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi.  

 Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat 

dijelaskanbahwa pembelajaran adalah seperangkat peristiwa dalam upaya nyata 

mempengaruhi perubahan perilaku guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Tujuan pembelajaran yang dimaksud adalah perubahan sikap ke arah yang lebih 

baik. Kegiatan pembelajaran tidak hanya terjadi di sekolah saja. Pembelajaran 

dapat terjadi dimana saja dengan syarat adanya seorang pendidik dan orang yang 

dididik serta terjadi interaksi di antara keduanya dalam upaya perubahan perilaku 

atau sikap. 

 

2.1.2Pengertian Pembelajaran Seni Rupa  

 Pendidikan seni rupa adalah sarana untuk memberi kesempatan 

berekspresi kepada setiap individu untuk mengembangkan segenap potensi 

jiwanya ke arah dewasa, dewasa secara rohani berarti berkembang sikap 

sosialnya, tenggang rasanya, tanggung jawabnya kepada masyarakat dimana dia 
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tinggal dan dewasa secara fisik berarti telah berkembang aspek-aspek 

keterampilan, yang tentu akan berguna dalam kehidupan kelak. Untuk mencapai 

tujuan pengembangan secara optimal sangat diperlukan strategi pembelajaran 

yang tepat guna (Utomo 2009: 5). 

 Menurut Ismiyanto (2009), dalam proses pembelajaran seni rupa yang 

terpenting adalah mengupayakan terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif 

bagi kegiatan belajar yang menyangkut ekspresi artistik dan menciptakan 

lingkungan yang dapat membantu perkembangan anak untuk ‘menemukan’ 

sesuatu melalui eksplorasi dan eksperimentasi dalam belajar. Dengan kata lain 

memberikan perhatian dan kesempatan kepada para murid untuk berekspresi, 

menyalurkan aktivitas, berimajinasi, berfantasi yang kesemuanya sangat 

bermakna bagi pemeliharaan dan pengembangan kreativitas dan produktivitas 

murid, sehingga tercipta kegiatan belajar kreatif. 

 Belajar kreatif penting karena memungkinkan timbulnya ide-ide baru, 

cara-cara baru, dan hasil-hasil baru yang pada gilirannya dapat memberikan 

sumbangan berharga bagi pembangunan bangsa dan negara. Agar tercipta belajar 

kreatif dalam pembelajaran seni rupa, hendaknya diperhatikan berbagai hal 

sebagai berikut: (a) Tujuan pembelajaran seni rupa, (b) karakteristik anak, (c) 

sumber dan media pembelajaran, (d) strategi dan metode pembelajaran, (e) bahan 

ajar seni rupa, (f) bentuk dan alat evaluasi pembelajaran seni rupa, dan (g) situasi 

lingkungan belajarnya. Selain itu, kesempatan untuk belajar kreatif ditentukan 

oleh berbagai faktor, yaitu minat anak, orang tua, guru, lingkungan belajar, waktu, 

pembiayaan, dan berbagai material. Sementara itu, Munandar (dalam Ismiyanto 
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2009), mengemukakan bahwa kesempatan untuk belajar kreatif ditentukan oleh 

berbagai faktor yang mencakupi sikap dan minat anak, guru, orang tua, 

lingkungan rumah, lingkungan sekolah, waktu, uang, dan bahan-bahan. 

 Sedangkan menurut Garha (dalam Sunaryo 2010:3), terkait dengan 

pembelajaran seni rupa, materi pelajaran ialah satuan pelajaran terkecil yang dapat 

disampaikan kepada anak-anak (siswa) dalam satu kali pertemuan yang paling 

banyak memakan waktu dua jam pelajaran. Dalam hubungan ini, Garha 

menekankan pada sajian yang dibatasi oleh waktu. Menurutnya, satuan pelajaran 

dapat dipilih dan diperoleh dari jenis-jenis kegiatan seni rupa, seperti melukis, 

mencetak, membentuk atau mematung, dan lain-lain, dalam pembelajaran 

pendidikan seni rupa. 

 Bahan ajar selain dirancang sebagai satuan pelajaran terkecil yang berupa 

materi pembelajaran dalam satuan waktu tertentu, dikembangkan dan diturunkan 

dari topik-topik atau pokok bahasan sebagai pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, sesungguhnya bahan ajar tak dapat 

dipisahkan dengan topik dan tujuan pembelajaran. Melalui pemilihan bahan ajar 

yang telah ditetapkan, kemudian dapat pula ditetapkan strategi atau metode 

pembelajarannya. Sebaliknya, penetapan strategi belajar akan menentukan jenis 

kegiatan belajar siswa. Dalam kaitannya dengan implikasi sistem penyampaian, 

bahan ajar atau isi pelajaran yang dipilih merupakan faktor penentu kegiatan 

belajar siswa (Hasibuan dan Moedjiono dalam Sunaryo 2010: 4). 

 Pembelajaran seni rupa di sekolah mengembangkan kemampuan siswa 

dalam berkarya seni yang bersifat visual dan rabaan. Pembelajaran seni rupa 
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memberikan kemampuan bagi siswa untuk memahami dan memperoleh kepuasan 

dalam menanggapi karya seni rupa ciptaan siswa sendiri mupun karya seni rupa 

ciptaan orang lain. 

 Melalui pengalaman berkarya, siswa memperoleh pemahaman tentang 

berbagai penggunaan media dan teknik dalam berkarya seni rupa trimatra maupun 

dwimatra. Dalam berkarya seni rupa siswa belajar menggunakan teknik 

tradisional dan modern untuk mengeksploitasi sifat-sifat dan potensi estetik 

media. Melalui pembelajaran seni rupa siswa belajar berkomunikasi melalui 

gambar dan bentuk, serta mengembangkan rasa kebanggaan dalam 

menciptakanungkapan pikiran dan perasaannya. 

 Materi pokok seni rupa bagi anak terbagi menjadi dua kategori yakni, 

apresiasi dan ekspresi. Apresiasi seni rupa berarti mengenali, memahami, dan 

memberikan penghargaan atau tanggapan estetis terhadap karya seni rupa. Materi 

apresiasi seni pada dasarnya adalah pengenalan tentang konsep, bentuk, dan 

fungsi seni rupa. Sementara itu materi ekspresi lebih menekankan pada memberi 

kesempatan siswa untuk dapat mengungkapkan ide atau gagasan kedalam wujud 

visual karya. Untuk membentuk gagasan, siswa perlu dilatih untuk sering 

berkarya. Selain itu, siswa juga harus sering diperlihatkan banyak contoh karya 

agar siswa terinspirasi dan termotivasi. 

 

2.1.3 Pendidikan Seni Rupa di SD 

Dalam Kurikulum 2013 yang dilaksanakan di sekolah dasar, semua mata 

pelajaran dijadikan satu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik berasal dari 
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kata integrated teaching and learning atau integratedcurriculum approach yang 

konsepnya telah lama dikemukakan oleh jhon dewey sebagai usaha 

mengintegrasikan perkembangan dan pertumbuhan siswa (Kurniawati, 2013). 

Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran untuk 

mengaitkan dan memadukan materi ajar dalam suatu pelajaran dengan aspek 

perkembangan anak, serta kebutuhan dan tuntutan lingkungan sosial keluarga. 

Dengan demikian beberapa mata pelajaran yang dulu ada kini dijadikan 

dalam satu tema dan satu mata pelajaran. Begitu pula dengan pendidikan seni rupa 

juga masuk dalam pembelajaran tematik. Tema ini bersifat mengikat pembahasan 

materi di tiap-tiap sub mata pelajaran yang ada. Tema yang ada ini merupakan 

kompetensi dasar sebagai acuan pengembangan materi ajar. Seni rupa dalam 

pembelajaran tematik juga harus sesuai dengan tema yang ada. Meskipun 

pembelajaran seni rupa dibatasi oleh tema seperti pelajaran lainnya, tetapi dalam 

hal jenis karya dan teknik pembuatan karya tetap dapat dikembangkan.  Dengan 

demikian konsep-konsep pendidikan seni tetap berlaku sebagaimana pada 

kurikulum-kurikulum sebelumnya. 

Pendidikan seni rupa sendiri diberikan di sekolah karena keunikan, 

kebermaknaan, dan kebermanfaatannya bagi perkembangan peserta didik. Dalam 

hal ini Priyanto,dkk (2012:3) berpendapat bahwa pendidikan seni adalah segala 

usaha untuk meningkatkan kemampuan kreatif ekspresif anak didik dalam 

mewujudkan kegiatan artistiknya berdasarkan aturan-aturan estetika tertentu. 

selain itu, pendidikan seni di SD bertujuan menciptakan cipta rasa keindahan dan 

kemampuan mengolah menghargai seni. Jadi melalui seni, kemampuan cipta, rasa 
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dan karsa anak diolah dan dikembangkan. Selain mengolah cipta, rasa dan karsa 

seperti yang diterapkan di atas, pendidikan seni merupakan mengolah berbagai 

keterampilan berpikir. Hal tersebut meliputi keterampilan kreatif, inovatif, dan 

kritis. Keterampilan ini diolah melalui cara belajar induktif dan deduktif secara 

seimbang. 

Dunia anak adalah dunia bermain. Oleh karena itu seni juga dapat 

dijadikan sarana bermain anak. Seperti yang diungkapkan Nurhidayati,dkk (2012) 

salah satu fungsi seni adalah sebagai media bermain. Oleh sebab itu, aktivitas 

berolah seni dapat dikembangkan melalui bermain. Melalui bermain kemampuan 

mencipta atau berkarya, bercita rasa estetis dan berapresiasi seni diperoleh secara 

menyenangkan. Melalui kondisi yang menyenangkan seperti ini, anak akan 

mengulang setiap aktivitas belajarnya secara mandiri dan akan menjadi kebiasaan 

dan keinginan terhadap seni.Tujuan pendidikan seni bukan untuk membina anak-

anak menjadi seniman, melainkan untuk mendidik anak menjadi kreatif. Seni 

merupakan aktivitas permainan. Melalui seni kita dapat mendidik anak dan 

membina kreativitasnya sedini mungkin. 

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seni dapat digunakan sebagai 

alat pendidikan. Melalui seni dalam pendidikan, anak memiliki keleluasaan untuk 

mengembangkan kreativitasnya. Beberapa aspek penting yang perlu mendapat 

perhatian dalam pendidikan seni antara lain kesungguhan, kepekaan, daya 

produksi, kesadaran berkelompok, dan daya cipta. 
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2.1.4 Fungsi Pembelajaran Seni Rupa di SD 

 Fungsi adalah berkenaan dengan sumbangan yang dapat diberikan kepada 

suatu aspek atau sistem. Sistem yang satu dapat memberikan atau sebagai fungsi 

dari sistem lainnya. Apabila pendidikan dan atau pembelajaran seni dipandang 

sebagai suatu sistem, maka dapat merupakan fungsi dari sistem lainnya, dan bila 

sistem di luar pendidikan seni itu adalah siswa, guru, masyarakat, sekolah, dan 

seterusnya  

 Menurut Salam (dalam Sunaryo 2010:1), pendidikan seni diberikan di 

berbagai sekolah untuk memenuhi baik kebutuhan masyarakat yang bersifat 

sosial-budaya, maupun untuk memenuhi kebutuhan personal para siswa. 

Kebutuhan yang menyangkut sosial-budaya misalnya adanya kenyataan bahwa 

kesenian terkait erat dengan kebutuhan-kebutuhan religi, ekonomi, politik, 

edukasi, dan rekreasi. Kebutuhan personal yang bersifat psikologis, terkait erat 

akan kebutuhan ekspresi pribadi dan aktualisasi diri seorang anak didik. Dalam 

rangka pembentukan manusia ideal, pendidikan seni disekolah dimaksudkan agar 

siswa menjadi terampil, kreatif, sadar budaya dan peka rasa. Peran dalam 

pembentukan siswa agar sadar budaya dan peka rasa menjadi bagian yang penting 

dari pendidikan seni di sekolah umum. 

 Pendidikan seni rupa sejak lama  telah diasumsikan memiliki peranan 

penting untuk menghasilkan warga masyarakat yang kreatif dan mandiri, oleh 

sebab itu pendidikan seni rupa menjadi tambahan bagi mata pelajaran akademik di 

Sekolah Dasar, program khusus bagi anak-anak berbakat, atau kegiatan 

ekstrakurikuler. 
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Berikut ini adalah fungsi seni di sekolah dasar menurut Nurhidayati, (2012): 

 

1. Sebagai Media Ekspresi 

Kegiatan ekspresi telah dimulai dari anak sejak lahir. Mula-mula 

mengekspresikan keinginan-keinginan nalurinya untuk diketahui ibunya dengan 

tangisan atau isyarat – isyarat lainnya.  Ekspresi yang ditunjukan oleh anak 

merupakan ekspresi keinginan untuk mencapai suatu tujuan tertentu misalnya 

memuaskan rasa lapar, dapat pula mengekspresikan sesuatu yang tak mengarah 

pada satu objek melainkan hanya menyatakan perasaan seperti gembira, cemas, 

marah dan sebagainya. Kedua macam ekspresi tersebut saling berhubungan, 

pemuasan rasa lapar misalnya mengakibatkan rasa gembira yang dinyatakan 

dengan senyuman dan rasa lapar yang tak terpuaskan akan terekspresikan dengan 

sedih atau menangis. 

Seringkali anak kurang mampu megeluarkan isi hatinya lewat bahasa 

lisan. Dan bagi anak, bahasa tulisan lebih sulit untuk digunakan mengungkapkan 

isi hatinya. Dalam keadaan seperti itu, seni dapat membantu mengekspresikan 

idenya. Ekspresi adalah salah satu kebutukan rohaniah / batiniah individu untuk 

berhubungan dengan orang lain. Dalam hal ini pikiran, perasaan dan emosi ikut 

berperan. 

 

2. Sebagai Media Komunikasi 

Komunikasi mengandung arti keinginan untuk menyampaikan sesuatu 

pada orang lain. Keinginan berkomunikasi  dapat melalui berbagai media seperti 

suara, tulis, gerak, dan gambar. Gambar merupakanmedia komunikasi yang 

dibentuk dengan bahasa rupa yang cenderung paling banyak dilakukan oleh anak. 

 

3. Sebagai Media Bermain 

Ekspresi bebas meliputi banyak kegiatan fisik dan proses mental. Bermain 

merupakan ekspresi bebas yang paling jelas yang ada pada anak-anak. Permainan 

adalah ekspresi tentang hubungan si anak dengan seluruh kehidupan. Sifatnya 

spontan dan timbul dengan sendirinya. Segala bentuk permainan, kegiatan 

jasmani, pengulangan pengalaman, fantasi, permainan dalam kelompok dan 

lainnya merupakan gerakan – gerakan yang berusaha mencari perpaduan antara 

proses mental dan gerak fisik.  

 

4.Sebagai Media Pengembangan Bakat Seni 

Pada umumnya orang berpendapat bahwa bakat dibawa anak sejak lahir. 

Namun bakat yang terpupuk sejak awal akan lebih baik perkembangannya, 

sebaliknya, meskipun berbakat tetapi tidak dipupuk maka akan pudarlah bakat 

tersebut. 

Pendidikan seni rupa yang ideal memberikan kesempatan kepada anak yang 

berbakat untuk memelihara dan mengembangkan bakatnya sejak awal masa 

sekolahnya, sehingga iadapat menjadi senirupawan. 

 

5. Sebagai Media Kemampuan Berpikir 
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Kegiatan seni dapat melibatkan berbagai alat atau bahan permainan yang 

secara langsung maupun tidak langsung mengembangkan kemampuan bernalar. 

Berbagai permainan yang bersifat eksploratif dan eksperimental memiliki nilai 

tersendiri. 

Sebagai contoh: bermain di bak pasir akan menantang anak untuk bertanya atau 

berpikir mengapa pasir tidak dapat disusun meninggi tanpa diberi air, tetapi tanah 

liat dapat dibentuk dengan mudah jika kandungan airnya tepat. Balok permainan 

tidak dapat disusun seenaknya menjadi bentuk arsitektural, tetapi dibutuhkan satu 

penyusunan yang terpola. 

Penemuan tentang sifat, kemungkinan, teknik serta prosedur pada saat anak 

melakukan kegiatan seni, memotivasi anak untuk berpikir dan mengambil 

kesimpulan. Bahkan Aristoteles mengatakan, bahwa dalam seni harus ada 

keselarasan antara rasio dan emosi. Penciptaan seni menempatkan rasio sebagai 

kontrol. 

 

6.      Fungsi Seni Sebagai Media untuk Memperoleh Pengalaman Estetis 

Istilah estetis di sini identik dengan keindahan. Semua cita rasa keindahan 

terpusat pada kesenangan dan merupakan pengalaman subyektif. Subyektif dalam 

arti sulit untuk ditentukan tolak ukurnya. Oleh sebab itu, perlu untuk 

mengembangkan cita rasa keindahan dalam rangka membuat utuh perkembangan 

pribadinya dan meningkatkan pengalaman serta kepekaan akan rasa keindahan. 

Di dalam pendidikan kesenian, anak dapat memperoleh pengalaman keindahan. 

Caranya dimulai dengan mengamati hasil karya seni yang mengandung nilai 

estetis, kemudian diajak untuk membahas dan mengusahakan agar anak mendapat 

kesenangan dengan pengamatan karya tersebut. Dari kegiatan pengamatan yang 

berulang kali dilakukan, kemudian anak diajak untuk melakukan kegiatan 

berkarya. 

 

Sementara itu, Ismiyanto (2010:33) mengemukakan bahwa fungsi 

pendidikan seni di sekolah ditinjau dari aspek anak adalah (a) sebagai media 

ekspresi, (b) sebagai media komunikasi, (c) sebagai media pengembangan 

kreativitas, (d) sebagai media pengembangan sensitivitas, (e) sebagai media 

pengembangan hobi dan bakat, dan (f) sebagai media rekreasi. Pemenuhan fungsi-

fungsi tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran yang mencakupi 

kegiatan-kegiatan apresiasi dan berkarya seni (kreatif) serta pengkajian 

pengetahuan seni. 
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 Hal yang hampir serupa juga dikemukakan Syafii, (2006:9), bahwa pada 

dasarnya pendidikan seni rupa berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan 

berekspresi, berapresiasi, dan berkreasi, serta berekreasi. Dengan kata lain 

pendidikan seni rupa dianggap sebagai wahana pendidikan ekspresivitas, 

sensitivitas, dan kreativitas. 

 Dari pendapat beberapa ahli tentang fungsi seni bagi anak, maka fungsi 

tersebut dapat diterapkapkan dalam pembelajaran seni rupa untuk anak SD. Hal 

tersebut sesuai dengan apa yang di ungkapkan Nurhidayati, (2012) yang 

menyatakan bahwa fungsi seni dapat diaplikasikan ke dalam semua materi 

pembelajaran seni.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pendidikan seni 

rupa di Sekolah Dasar adalah (1) untuk mengembangkan kemampuan berekspresi, 

(2) sebagai media komunikasi yang merupakan penyampaian gagasan ke orang 

lain dalam wujud karya seni rupa, (3) untuk mengembangkan bakat siswa,(4) 

sebagai media bermain, dan (5) sebagai media mengembangkan kemampuan 

berfikir. 

  

2.1.5     Aplikasi Fungsi Seni dalam Pembelajaran Seni Rupa di SD 

Pada dasarnya semua fungsi seni dapat diaplikasikan ke dalam semua 

materi pembelajaran seni. Pengaplikasian teknik pembuatan karya tentunya harus 

memperhatikan tingkat usia dari siswa. Untuk pembelajaran siswa di tingkat 

sekolah dasar pengaplikasian matri pembelajaran yang paling dominan menurut 

Nurhidayati,dkk (2012) adalah sebagai berikut: 
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1.      Fungsi seni sebagai media ekspresi dapat diterapkan pada materi: kelompok 

gambar ekspresi, membentuk bebas, menggambar ilustrasi, gambar imajinatif, 

relief dan membuat model. 

2.      Fungsi seni sebagai media komunikasi dapat diaplikasikan pada materi yang 

dijabarkan dari pokok bahasan: gambar ekspresi, kolase, montase, mozaik, 

gambar bentuk, gambar ilustrasi dengan tema realis. 

3.      Fungsi seni sebagai media bermain dapat diterapkan pada seluruh kegiatan 

pelajaran seni. Karena konsep dasar dalam pengembangan mata pelajaran ini 

adalah bermain sambil belajar. perlu diingat bahwa makin tinggi kelasnya 

sesuai dengan berkembangnya intelektual siswa, makin “berkurang” kadar 

bermainnya. 

4.      Fungsi seni sebagai media pengembangan bakat seni dapat diaplikasikan pada 

kegiatan yang bercirikan ketrampilan terutama pada membentuk, 

menganyam, macramé, membuat model, dan relief 

5.      Fungsi seni sebagai media berpikir dapat dikembangkan terutama pada pokok 

bahasan: lipatan, kolase, montase, mozaik, cetak, melengkapi gambar, sablon, 

bangunan dan penataan, aplikasi dengan teknik menjahit atau sulaman, 

 

Selain itu dalam pendidikan seni rupa di SD hendaknya juga dapat 

diciptakan suasana belajar yang “Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan 

(PAKEM). Penerapan PAKEM di SD didasarkan pada pemahaman sebagai 

berikut ini. Aktif, dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana 

sedemikian rupa sehingga siswa aktif belajar, bertanya, menjawab, 

mengemukakan gagasan, berkarya, berapresiasi dan lainnya (Sumanah,2011). 
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Kreatif, adalah guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga 

memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Menyenangkan, adalah suasana 

kegiatan belajar mengajar yang dapat memusatkan perhatian siswa secara penuh 

pada materi/kegiatan belajar sehingga waktu curah perhatiannya (time on task) 

tinggi. Sedangkan Efektif yaitu dapat menghasilkan produk belajar yang 

tinggi/optimal. Dalam Depdikbud-Unesco (2002) tentang gambaran penerapannya 

di SD yaitu:  

(1) siswa mengerjakan kegiatan belajar yang beragam untuk mengembangkan 

keterampilan dan pemahaman dengan pendekatan belajar sambil 

bekerja/berbuat;  

(2) guru menggunakan berbagai sumber belajar dan alat bantu belajar termasuk 

pemanfaatan lingkungan supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan 

dan efektif;  

(3) menata kelas dengan lebih baik seperti memajang hasil kegiatan belajar, hasil 

akhir karya siswa, membuat sudut baca dan lainnya;  

(4) menerapkan cara mengajar secara bervariasi, bersifat kerja sama dan teraktif 

(kooperatif dan interaktif) antar sesama siswa atau kerja individual;  

(5) guru mendorong siswa untuk memecahkan masalah, mengungkapkan 

pikirannya dan melibatkan siswa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang 

bermanfaat untuk sumber belajar. 

Sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan seni rupa,  maka dalam 

pembinaan kemampuan berkreasi atau berkarya senirupa akan meliputi semua 

bentuk kegiatan tentang aktivitas fisik, pikir, keterampilan, kreativitas dan cita 
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rasa keindahan. Kesungguhan dalam berolah seni tersebut akan terlihat dalam 

kegiatan berekspresi, bereksplorasi, berkreasi dan berapresiasi. Pendidikan 

senirupa di SD umumnya diwujudkan pada kegiatan berolah cipta seni rupa dan 

kerajinan tangan. Adapun pendekatan materi senirupa dalam pembelajaran di SD 

antara lain dapat dilakukan melalui belajar tentang pengenalan elemen atau 

unsurseni, prinsip-prinsip seni atau azas desain, proses dan teknik berkarya 

senirupa serta apresiasi sesuai dengan nilai-nilai budaya serta keindahan yang 

relevan dengan konteks sosial budaya masyarakat. 

 

2.2 Pengertian Gambar dan Menggambar 

Dalam dunia seni rupa istilah gambar tentu saja sudah sangat familiar di 

telinga kita. Mulai dari pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi seringkali diajarkan untuk menggambar. Bahkan hampir semua 

sekolah diajarkan untuk membuat gambar khususnya pada pelajaran seni budaya 

dan  ketrampilan. Namun sebagian besar dari kita belum tau apa definisi 

sebenarnya dari menggambar itu. Menurut Mujiono dan Muharrar (2007:3) yang 

dimaksud gambar adalah satu perangkat penting yang digunakan untuk 

menyelidiki solusi yang sudah ada maupun yang potensial untuk berbagai 

problem yang ada di lingkungan fisik kita. Solusi yang cocok adalah bertumpu 

pada dialog yang produktif antara desainer dan kliennya serta pengguna gambar 

tersebut. 

Sementara itu Bahari (2008:83) mengungkapkan bahwa seni gambar 

adalah karya seni rupa dua dimensial yang dibuat di atas permukaan kertas atau 
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media lainya. Untuk membedakannya dengan seni lukis, seni gambar pada 

umumnya didominasi unsur titik, garis dan bidang-bidang yang dibuat dengan 

pensil atau pena dalam bentuk warna maupun hitam putih. Hal serupa juga 

diungkapkan oleh Sumanto (2005:47) yang berpendapat bahwa menggambar 

adalah kegiatan manusia untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan 

dialaminya baik mental maupun visual dalam bentuk warna dan garis. 

Proses yang mengawali dari setiap kegiatan berkesenian pada dasarnya 

bisa berupa sebuah gambar. Seseorang yang akan membuat rencana kegiatan 

tentunya membuat skema-skema tertentu, begitu juga seseorang yang akan 

membangun rumah tentunya membuat rencana rumah yang memerlukan 

pemikiran visual dulu sebelum memproyeksikan rumah tersebut. 

Menurut seniman besar Leonardo Da Vinci (dalam  Mujiono dan 

Muharrar, 2007:4), menggambar adalah kegiatan dalam rangka mengungkap 

realita menurut kesadaran baru sehingga mampu membuka cakrawala baru bagi 

masyarakat. Gambar ini menjadi terasa penting karena sangat dibutuhkan tidak 

saja secara pragmatis akan tetapi juga menghadirkan esensi keindahan. Tokoh lain 

yakni Ching (dalam Mujiono dan Muharrar, 2007:4) mendefinisikan menggambar 

adalah suatu usaha untuk menghasilkan kemiripan atau menyajikan suatu objek, 

dengan menarik garis-garis di atas suatu permukaan medium 

Dari beberapa pemahaman di atas dapat dijelaskan bahwa menggambar 

merupakan suatu usaha untuk mengungkapkan ide atau gagasan pada permukaan 

medium dalam bentuk warna dan garis. Medium yang lazim digunakan dalam 

menggambar adalah kertas. Sebenarnya tidak hanya kertas saja yang dapat 
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digunakan untuk menggambar, media lain seperti tembok, triplek dan kayu juga 

dapat dijadikan untuk media dalam menggambar. Lebih tepatnya medium yang 

digunakan dalam menggambar adalah permukaan suatu benda yang masih 

memungkinkan untuk diberi goresan berupa garis-garis. 

 

2.2.1 Proses Menggambar 

Menggambar tidak hanya merupakan aktivitas yang menghasilkan 

kegembiraan dan memuaskan perasaan dengan menorehkan pensil di atas kertas 

saja. Akan tetapi gambar juga merupakan proses yang terintegratif dari melihat, 

memvisualisasikan, dan mengekspresikan image. Untuk mampu menyajikan 

kemiripan terhadap suatu objek ketiga aktivitas tersebut harus terkoordinasi secara 

baik dan saling mendukung. Image yang dilihat memperkaya penemuan baru 

tentang dunia, image yang divisualisasikan memungkinkan untuk berfikir dalam 

terminologi dan untuk memahami apa yang dilihat. Image yang digambar 

memungkinkan untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan pemikiran dan 

persepsi manusia (Mujiono dan Muharrar,2007:7) 

Dalam menggambar ada dua cara yakni dengan melihat objek benda atau 

sesuatu yang akan digambar secara langsung dan tanpa melihat objek. 

Menggambar dengan melihat objek secara langsung dibutuhkan kemampun indra 

penglihatan yang baik. Dengan cara ini ketepatan dan kemiripan bentuk sangat 

diutamakan. Hal yang harus diperhatikan dalam menggambar dengan melihat 

objek gambar secara langsung adalah bentuk benda, ukuran benda, proporsi, 
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perspektif benda, gelap terang benda, sudut pandang dan jarak antara benda 

dengan penggambar. 

Sementara itu untuk bisa menggambar tanpa melihat objek langsung 

diperlukan suatu imajinasi dan kreativitas yang baik. Karena dalam menggambar 

tanpa melihat objek secara langsung, diperlukan ide dan gagasan. Tanpa adanya 

imajinasi maka ide tidak akan muncul dan tanpa adanya kreativitas akan sulit 

untuk memvisualisasikan objek yang telah dipikirkan. 

Dengan demikian untuk dapat menghasilkan gambar yang baik tanpa harus 

melihat objek secara langsung dituntut untuk memiliki imajinasi yang baik. Untuk 

bisa menumbuhkan imajinasi yang baik, maka  diperlukan latihan dan 

memperbanyak referensi bentuk benda yang ada di alam. Kreativitas juga 

diperlukan untuk menghasilkan visualisasi gambar yang menarik. Dengan 

imajinasi yang baik tapi tanpa kreativitas maka visualisasi gambar yang dihasilkan 

akan tidak sesuai harapan. 

 

2.3Karikatur 

2.3.1 Pengertian Karikatur 

Karikatur atau caricature (bahasa Inggris), Caricatuur (bahasa Belanda), 

kaikatur (bahasa Jerman) berasal dari bahasa Italia caricare, yang berarti memuat 

atau berisi, dalam hal ini berarti berlebihan (Lariar, 1941:1). Dalam karikatur amat 

penting peranan wajah, karena wajah itulah bila hendak menggambarkan watak 

seseorang, cara-cara manusia itu dengan ciri-ciri yang khas, ditonjolkan 

(Sibarani,2001:11). Encyclopedia Internasional (dalam Muharrar, 2003:29) 
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menjelaskan bahwa karikatur adalah satire dalam bentuk gambar atau patung. Jadi 

berarti bisa dalam bentuk dua dimensi dan tiga dimensi. Dalam bentuk dua 

dimensi misalnya lukisan biasa atau gambar yang bisa dimuat dalam koran. 

Sedang dalam bentuk tiga dimensi bisa berupa boneka, wayang golek, patung-

patung modern, dan patung-patung primitif. Satire sendiri merupakan sebuah 

ironi, suatu tragedi-komedi atau suatu parodi. Sesuatu yang sebenarnya janggal, 

absurd, yang bisa menertawakan, tapi juga bisa memprihatinkan atau 

menyedihkan. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam pelukisan sebuah 

karikatur ada dua unsur, dua kenyataan yang harus ditampilkan, yaitu adanya 

satire dan unsur distorsi. Bila kedua hal tersebut tidak dihadirkan dalam 

penggambaran, maka gambar tersebut tidak bisa disebut sebagai sebuah karikatur. 

Pelukisnya pun tidak boleh menyebut dirinya sebagai karikaturis (Sibarani, 

2001:10-11). 

Lebih lanjut Sibarani (2001:11) menjelaskan bahwa dalam bahasa 

Belanda, karikatur diartikan  spot-prent yang dalam bahasa Indonesia menjadi 

“gambar ejekan”. Spot berarti ejek yang memang harus selalu menyertai sebuah 

karikatur. “Ejekan” ini atau lebih lebih tepat disebut sindiran memang harus selalu 

menyertai sebuah karikatur. Sebab kalau tidak, tidak disebut spot-prent, tapi 

hanya prent yang artinya gambar saja. 

Pendapat serupa tentang kata karikatur dikemukakan Murray (dalam 

Salam, 1993: 28) sebagai penggambaran yang aneh dan menggelikan dari 

seseorang atau sesuatu hal dengan melebih-lebihkan ciri penampakannya yang 
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paling menonjol. Tokoh-tokoh yang terkenal seperti presiden,politikus,artis, 

olahragawan dan sebagainya sering ditampilkan sebagai objek karikatur. 

Dari beberapa pendapat tentang  istilah karikatur dapat dijelaskan bahwa 

karikatur merupakan gambar yang menampilkan figur yang lucu akibat dari 

pendistorsian bentuk wajah dan badan. Bentuk karikatur yang lucu biasanya 

dimaksudkan untuk membuat lawakan atau ejekan terhadap seseorang. 

 

2.3.2 Fungsi Karikatur 

 Encyclopedia International (dalam Muharrar, 2003:29) menjelaskan 

bahwa karikatur adalah satire dalam bentuk gambar atau patung. Satire bisa 

diartikan sebagai sebuah ironi, suatu tragedi, komedi atau suatu parodi. Sesuatu 

yang sesungguhnya janggal, absurd, yang menertawakan tapi juga bisa 

memprihatinkan atau menyedihkan. Pengertian tentang istilah satire tersebut, 

dapat diartikan bahwa karikatur memiliki beberapa fungsi. Karikatur dapat 

difungsikan sebagai sebuah lelucon atau hal yang dapat mengundang tawa. Hal ini 

ditunjukkan dari perwujudan gambar karikatur yang nampak lucu dari hasil 

distorsi wajah dan badan. 

Karikatur juga dapat difungsikan untuk menggambarkan suatu fenomena 

yang sedang aktual atau sedang hangat dibicarakan masyarakat. Biasanya 

fenomena itu merupakan kejadian yang sering ditampilkan dalam media massa 

sehingga beritanya menyebar luas dan menjadi topik pembicaraan di masyarakat. 

Bidang politik, olah raga, sosial budaya dan agama merupakan bidang yang sering 
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digambarkan dalam sebuah karikatur. Dengan demikian seorang karikaturis harus 

selalu update dan mengikuti perkembangan fenomena di masyarakat. 

Karikatur juga dapat difungsikan sebagai sebuah kritikan dan sindiran. Hal 

ini sangat berkaitan dengan sesuatu yang sedang menjadi topik pembicaraan di 

masyarakat. Karikatur dengan fungsi ini merupakan bentuk protes terhadap hal 

yang terjadi yang digambarkan dalam visual karikatur. Dengan demikian dituntut 

seorang karikaturis yang kritis untuk dapat menyampaikan kritikan maupun 

sindirannya dalam visual karikatur. 

 

2.3.3 Karikatur dengan Teknik Montase 

Ada banyak teknik yang dapat digunakan dalam membuat karikatur. Pada 

dasarnya teknik pembuatan karikatur hampir sama dengan teknik pembuatan 

gambar ilustrasi lainnya. Karikatur dapat dibuat dengan teknik arsir, pointilis, 

teknik blok dan juga dengan teknik montase. Teknik montase merupakan teknik 

yang cukup menarik dan mudah untuk dikerjakan oleh siswa setingkat sekolah 

dasar. 

Karikatur dengan teknik montase merupakan pembuatan karikatur dengan 

memanfaatkan gambar atau foto yang sudah ada kemudian digunting pada bagian 

kepalanya selanjutnya ditempelkan lalu dipadukan dengan bentuk badan yang 

ditambahkan dengan ukuran yang sangat kontras atau dengan kata lain tidak 

proporsional (Muharrar, 2003:33). Karikatur jenis ini memiliki kekurangan karena 

tidak mampu menunjukkan kadar distorsi pada bagian wajahnya. Kelucuan dalam 
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karikatur dengan teknik montase merupakan hasil distorsi dari bagian badannya 

saja. 

Karikatur dengan teknik montase dapat memudahkan siswa dalam 

membuat karikatur. Hal ini karena siswa dapat membuat karikatur tanpa harus 

menggambar karakter wajah yang tentunya sulit untuk dikerjakan oleh anak seusia 

kelas V SD. Siswa hanya perlu mencari gambar kepala dari tokoh yang ingin 

dijadikan karikatur untuk kemudian ditempel pada bidang gambar tanpa harus 

merubah bentuk wajah atau mendistorsinya.  

 

2.3.4 Estetika Gambar Karikatur dengan Teknik Montase 

  Setiap karya seni rupa selalu memiliki estetika tersendiri. Baik itu karya 

dua dimensi maupun tiga dimensi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Sanyoto 

(2010:3) bahwa semua hasil karya manusia, baik yang sengaja diciptakan dengan 

kesadaran keindahan ataupun tidak, semestinya memiliki nilai keindahan sekecil 

apapun. Begitu pula dalam karya karikatur dengan teknik montase. Karya 

karikatur tentunya memiliki keindahan dan keunikan tersendiri baik itu dari wujud 

maupun maknanya.  

 Membahas dan mengapresiasi sebuah karya seni rupa tak lepas dari dua 

hal penting ini, yaitu unsur seni rupa dan prinsip dasar seni rupa. Hal ini karena 

unsur-unsur seni rupa yang disusun atas dasar prinsip-prinsip seni untuk 

memperoleh karya seni rupa memiliki nilai keindahan (Sanyoto, 2010:6).Berikut 

akan disajikan secara singkat apa itu unsur-unsur seni rupa dan prinsip dasar seni 

rupa. 
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2.3.4.1 Unsur-unsur Karikatur dengan Teknik Montase 

Karikatur dengan teknik montase adalah salah satu karya seni rupa dua 

dimensi. Karya seni rupa dibangun oleh sejumlah unsur yang membentuk 

kesatuan yang padu sehingga karyanya dapat dinikmati secara utuh. Unsur-unsur 

dasar karya seni rupa adalah unsur-unsur yang digunakan untuk mewujudkan 

sebuah karya seni rupa. Unsur-unsur seni sebagai bahan merupa meliputi: titik, 

garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Unsur-unsur seni 

rupa sebagai bahan merupa (menyusun seni), satu sama lain berhubungan 

sehingga merupakan satu kesatuan (Sanyoto, 2010:6). Dari hasil penelusuran pada 

situs http://senibudayasmktap.blogspot.com/2013/09/unsur-unsur-seni-rupa.html, 

berikut akan disajikan secara singkat apa itu unsur-unsur seni rupa. 

 

2.3.4.1.1   Titik 

Titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar. Titik dapat melahirkan 

suatu wujud dari ide-ide atau gagasan yang kemudian akan melahirkan garis, 

bentuk, atau bidang. Teknik lukisan atau gambar yang menggunakan kombinasi 

berbagai variasi ukuran dan warna titik dikenal dengan sebutan Pointilisme. 

 

2.3.4.1.2  Garis 

Menurut jenisnya, garis dapat dibedakan menjadi garis lurus, lengkung, 

panjang, pendek, horizontal, vertikal, diagonal, berombak, putus-putus, patah-
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patah, spiral dan Iain-Iain. Kesan yang ditimbulkan dari macam-macam garis 

dapat berbeda-beda, misalnya garis lurus berkesan tegak dan keras, garis lengkung 

berkesan lembut dan lentur, garis patah-patah berkesan kaku, dan garis spiral 

berkesan lentur. 

Garis dapat juga memberikan kesan watak tertentu sehingga dapat 

digunakan sebagai perlambangan, seperti: 

a. Garis tegak melambangkan keagungan, kestabilan, 

b. Garis miring mengingatkan pada kegoncangan, tidak stabil, gerak, 

c. Garis tegas, kuat, terpatah-patah mengesankan kekuatan, 

d. Garis halus, melengkung-lengkung berirama mengesankan kelembutan, 

kewanitaan. 

Sedangkan menurut wujudnya garis dapat dibedakan menjadi: 

a. Garis nyata, merupakan garis yang dihasilkan dari coretan atau goresan. 

b. Garis semu, merupakan garis yang muncul karena adanya kesan balans pada 

bidang, warna atau ruang 

 

2.3.4.1.3   Bidang 

Bidang merupakan pengembangan garis yang membatasi suatu bentuk 

sehingga membentuk bidang yang melingkupi dari beberapa sisi. Bidang 

mempunyai sisi panjang dan lebar, serta memiliki ukuran. 

 

2.3.4.1.4   Bentuk 

Bentuk juga dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: 
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a.    Bentuk geometris 

Bentuk geometris merupakan bentuk yang terdapat pada ilmu ukur meliputi: 

-       Bentuk kubistis, contohnya kubus dan balok. 

-       Bentuk silindris, contohnya tabung, kerucut, dan bola. 

b.  Bentuk nongeometris 

     Bentuk nongeometris berupa bentuk yang meniru bentuk alam, misalnya 

manusia, tumbuhan, dan hewan. 

 

2.3.4.1.5  Ruang 

Ruang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: Ruang dalam bentuk nyata, 

misalnya ruangan pada kamar, ruangan pada patung. Ruang dalam bentuk 

khayalan (ilusi), misalnya ruangan yang terkesan dari sebuah lukisan. 

 

2.3.4.1.6   Warna 

Kesan yang timbul oleh pantulan cahaya pada mata disebut warna. Warna 

dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

Warna pokok atau primer, yaitu warna yang tidak berasal dari warna apapun, 

meliputi warna merah, kuning, dan biru. 

Warna sekunder merupakan campuran dari warna primer. 

Contoh: 

• merah + kuning : jingga 

• biru + kuning     : hijau 

• merah + biru      : ungu 
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Warna tersier merupakan hasil campuran antara warna primer dan warna 

sekunder. 

Contoh: 

• kuning + hijau    : kuning kehijau-hijauan 

• biru + ungu        : ungu kebiruan 

• jingga + merah   : jingga kemerahan 

Selain jenis-jenis warna di atas terdapat pula warna netral, yaitu warna putih dan 

hitam. 

 

2.3.4.1.7   Tekstur 

Tekstur adalah sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan 

benda pada sebuah karya seni rupa. Setiap benda mempunyai sifat permukaan 

yang berbeda. Tekstur dibedakan menjadi tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur 

nyata adalah nilai raba yang sama antara penglihatan dan rabaan. Sedangkan 

tekstur semu adalah kesan yang berbeda antara penglihatan dan perabaan. 

 

2.3.4.1.8   Gelap Terang 

Suatu objek bisa memiliki intensitas cahaya yang berbeda pada setiap 

bagiannya. Demikian pula pada karya seni rupa. Seperti lukisan pemandangan 

alam. Adanya perbedaan intensitas cahaya akan menimbulkan kesan mendalam.  

 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa setiap karya seni 

rupa sudah pasti  memiliki unsur-unsur rupa. Setiap karya seni yang indah juga 
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harus didasari dari pengorganisasian unsur-unsur seni rupa yang baik. Hal ini 

karena dalam membahas dan mengapresiasi sebuah karya seni atau seni rupa tak 

lepas dari dua hal penting, yaitu unsur seni rupa dan prinsip dasar seni rupa. 

 

2.3.4.2 Prinsip-prinsip Karikatur dengan Teknik Montase 

Karya karikatur dengan teknik montase sebagai bagian dari karya seni 

rupa tentunya memegang prinsip-prinsip seni rupa dalam karyanya. Prinsip seni 

rupa adalah pengorganisasian unsur-unsur seni rupa menjadi karya seni yang 

artistik, memiliki nilai keindahan dalam bentuk dua atau tiga dimensi (Sanyoto, 

2010:6). Terdapat beberapa prinsip dalam menyusun komposisi suatu bentuk 

karya seni rupa diantaranya kesatuan, keselarasan, penekanan, irama, proporsi, 

komposisi dan keseimbangan. Berikut merupakan penjelasan prinsip-prinsip seni 

menurut (Sanyoto:2010). 

 

2.3.4.2.1   Kesatuan (unity) 

Kesatuan adalah pertautan bagian-bagian dalam sebuah karya seni rupa. 

Kesatuan merupakan prinsip yang utama di mana unsur-unsur seni rupa saling 

menunjang satu sama lain dalam membentuk komposisi yang bagus dan serasi. 

Untuk menyusun satu kesatuan setiap unsur tidak harus sama dan seragam, tetapi 

unsur-unsur dapat berbeda atau bervariasi sehingga menjadi susunan yang 

memiliki kesatuan. 
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2.3.4.2.2   Keselarasan (harmony) 

Keselarasan adalah hubungan kedekatan unsur-unsur yang berbeda baik 

bentuk maupun warna untuk menciptakan keselarasan. 

 

2.3.4.2.3 Penekanan (kontras) 

Penekanan adalah kesan yang diperoleh karena adanya dua unsur yang 

berlawanan.Perbedaan  yang mencolok pada warna, bentuk, dan ukuran akan 

memberikan kesan yang tidak monoton. 

 

2.3.4.2.4  Irama (rhytm) 

Irama adalah pengulangan satu atau beberapa unsur secara teratur dan 

terus-menerus. Susunan atau perulangan dari unsur-unsur rupa yang diatur, berupa 

susunan garis, susunan bentuk atau susunan variasi warna. Perulangan unsur yang 

bentuk dan peletakannya sama akan terasa statis, sedangkan susunan yang 

diletakkan bervariasi pada ukuran, warna, tekstur, dan jarak akan mendapatkan 

susunan dengan irama yang harmonis. 

 

2.3.4.2.5    Proporsi 

Proporsi yaitu membandingkan bagian-bagian satu dengan bagian lainnya 

secara keseluruhan. Misalnya membandingkan ukuran tubuh dengan kepala, 

ukuran objek dengan ukuran latar, dan kesesuaian ukuran objek satu dengan objek 

lainnya yang dekat maupun yang jauh letaknya. Pada karikatur, proporsi yang 

tepat adalah ukuran kepala yang lebih besar dari pada ukuran badan. 
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2.3.4.2.6    Komposisi 

Komposisi adalah menyusun unsur-unsur rupa dengan 

mengorganisasikannya menjadi susunan yang bagus, teratur, dan serasi. 

 

2.3.4.2.7    Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan adalah kesan yang didapat dari suatu susunan yang diatur 

sedemikian rupa sehingga terdapat daya tarik yang sama pada tiap-tiap sisi 

susunan. Kesimbangan harus ada pada unsur dan bagian desain, maupun pada 

keindahan dan fungsi desain. Keseimbangan dapat memberikan efek formal 

(simetri), informal (asimetri), atau efek statik (piramid) dan dinamik (bola), efek 

memencar, memusat, dan lain sebagainya. Jadi faktor keseimbangan bertalian 

dengan penempatan unsur visual, ukuran, keterpaduan unsur, atau kehadiran unsur 

pada keluasan bidang-ruang terjaga jika struktur rupa serasi dan sepadan, dengan 

kata lain bobot tatanan rupa memberi kesan mantap dan kokoh. 

Dalam menciptakan karya seni rupa dengan memperhatikan prinsip-

prinsip seni di atas setidaknya telah tercipta suatu karya yang memiliki keindahan. 

Menurut Sanyoto (2010:146) prinsip-prinsip dasar seni rupa bukanlah aturan 

keharusan atau aturan baku karena seni bukanlah matematika. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar seni rupa dapat digunakan bagi 

orang yang sedang belajar tentang seni serta orang-orang awam yang ingin 

mengetahui cara-cara memperoleh keindahan. Selain itu prinsip seni rupa juga 

digunakan bagi siapa saja yang ingin memperoleh keindahan visual dalam suatu 

karya. 
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2.4 Montase 

Karya montase sangat identik dengan guntingan gambar atau biasa juga 

disebut sebagai karya gunting tempel (cut and paste). Montase merupakan sebuah 

karya yang dibuat dengan cara memotong objek-objek gambar dari berbagai 

sumber kemudian ditempelkan pada suatu bidang sehingga menjadi satu kesatuan 

karya dan tema (Susanto,2012). Guntingan gambar artinya gambar yang sudah 

ada atau sudah tercetak pada media cetak seperti foto, koran, majalah, buku dan 

sebagainya digunting hingga terlepas dari lembaran-lembaran aslinya. Gambar-

gambar yang banyak tersedia dari berbagai sumber tersebut dipilih dan hanya 

digunting yang sesuai dengan objek yang dikehendaki, menurut tema yang dibuat 

(Muharrar, 2013:44). 

Menurut Sunaryo (2010:59) montase merupakan karya lukisan rekatan 

yang dibuat dengan cara menyusun guntingan-guntingan gambar sehingga 

menciptakan kesatuan bentuk yang baru. Dengan demikian untuk membuat 

montase dibutuhkan sejumlah gambar dari media cetak yang dapat digunting dan 

ditempel. Adapun media cetak yang dapat digunakan untuk membuat montase 

antara lain : koran, majalah, buku, tabloid, kalender, dan lain sebagainya. Pada 

dasarnya  dalam pembuatan montase ada dua cara, yakni rekatan di atas dan 

rekatan di bawah. Pada cara rekatan di atas, rekatan pada bidang tempel dimulai 

dari memilih bidang-bidang warna yang luas dan polos, atau jika bergambar 

dipilih yang sederhana dan tidak rumit. Bidang-bidang tempelan yang luas atau 

bergambar sederhana ini diperlukan sebagai dasar atau latar belakang lukisan. 
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Selanjutnya di atas latar ini dapat disusun dan direkatkan guntingan-guntingan 

gambar yang lebih kecil untuk mewujudkan kesatuan bentuk dan tema. 

Pada rekatan bawah, disusun terlebih dahulu guntingan-guntingan gambar 

yang dipilih dan kemudian direkatkan pada bidang tempel. Setelah itu susunan 

ditindih dan ditempeli guntingan gambar yang luas, yang pada beberapa 

bagiannya telah dilubangi (Sunaryo, 2010:59). Pembuatan karikatur dengan teknik 

montase ini tidak menggunakan kedua cara tersebut karena ini merupakan 

perpaduan antara montase dan menggambar biasa. Dalam karya yang nantinya 

dibuat, bagian yang merupakan tempelan hanya bagian kepala saja. Sementara itu 

untuk bagian badan digambar secara manual dengan pensil sesuai dengan 

imajinasi siswa. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian  kualitatif 

adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang beroriantasi pada 

gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya 

naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahan serta tidak bisa dilakukan di 

laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. 

 Sementara itu desain penelitian yang digunakan adalah penelitian 

eksploratif. Disebut penelitian eksploratif karena dalam  penelitian ini peneliti 

akan menjajagi kemungkinan digunakannya teknik montase dalam pembelajaran 

menggambar ilustrasi karikatur bagi siswa kelas V SD. Dalam penelitian 

eksploratif ini, peneliti  menggunakan penggarapan dengan pengamatan 

terkendali. Menurut Koentjaraningrat, (1985:118) pengamatan terkendali adalah 

sebuah cara pengamatan yang dikembangkan untuk meningkatkan ketepatan 

dalam melaporkan hasil pengamatan. Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif 

antara praktisi pendidik (guru kelas V SD Negeri Pringsari 1) dan peneliti. 

Pada penelitian kolaborasi  ini pihak yang melakukan tindakan adalah 

peneliti, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator yang membantu kegiatan yang 

dilakukan oleh peneliti. Guru juga membantu dalam memberi masukan kepada 

peneliti tentang kekurangan-kekurangan yang dilakukan peneliti. 

Adapun langkah-langkah penelitian diuraikan sebagai berikut. 
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1. Survei Pendahuluan, yang meliputi kegiatan survei di SD Negeri Pringsari 1 

2. Pengamatan terfokus 1 dan pengamatan terfokus 2, yakni meliputi tahap 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi  dan 

rekomendasi.  

3. Deskripsi hasil penelitian, yaitu mendeskripsikan  karya gambar karikatur 

dengan teknik montase dari gambar wajah pada media cetak. 

 

Bagan 3.1. Alur Penelitian Pengembangan 

 Rancangan Penelitian tersebut divisualisasikan pada bagan di bawah ini. 
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3.2 Prosedur Penelitian 

 Prosedur Penelitian ini  merupakan langkah-langkah yang akan digunakan 

dalam menjajagi penggunaan teknik montase dalam pembelajaran menggambar 

ilustrasi karikatur pada siswa kelas V SD Negeri Pringsari 1. Langkah-langkah 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

3.2.1 Pengamatan Terfokus 1 

 Tahap ini berupa rencana kegiatan menentukan langkah-langkah yang 

akan dilakukan peneliti dalam pelaksanaan pembelajaran siswa dalam 

menggambar karikatur dengan teknik montase yang disusun dalam bentuk desain 

pembelajaran. Pelaksanaan pengembangan tersebut meliputi beberapa tahap, 

antara lain: perencanaan,  pelaksanaan pembelajaran,  evaluasi pembelajaran, dan 

rekomendasi pengamatan terfokus. Berikut adalah rincian langkah-langkah 

pelaksanaan pengembangan. 

 

3.5.3.1 Perencanaan 

 Sebelum pelaksanaan pembelajaran siswa dalam menggambar karikatur 

dengan teknik montase dilakukan, peneliti terlebih dahulu telah membuat 

rancangan perangkat pembelajaran, antara lain: (1) panduan RPP, (2) panduan 

evaluasi, dan (3) panduan observasi terkendali yang berupa data lembar observasi. 
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3.5.3.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran pada pengamatan terfokus  1  dilaksanakan setelah 

diberikan  treatment. Selama kegiatan pembelajaran siswa berlangsung, peneliti 

menyampaikan materi pembelajaran sekaligus melakukan pengamatan terhadap 

aktivitas siswa. Selain itu guru diminta untuk mengamati aktivitas peneliti dalam 

melakukan pembelajaran dengan mengisi lembar observasi yang telah disediakan.

 Aspek yang diamati terhadap aktivitas siswa meliputi: (1) perhatian siswa 

terhadap penjelasan pengajar, (2) siswa antusias terhadap penjelasan pengajar 

mengenai materi karikatur dengan teknik montase, (3) siswa antusias dalam 

memperhatikan contoh-contoh karya karikatur dengan teknik montase dari 

gambar wajah pada media cetak, (4) siswa aktif dan bersemangat dalam kegiatan 

berkarya karikatur dengan teknik montase. Adapun aspek yang diamati terhadap 

aktivitas peneliti meliputi: (1) sikap peneliti saat kegiatan awal pembelajaran, (2) 

sikap peneliti saat kegiatan inti pembelajaran, (3) sikap sikap peneliti saat 

kegiatan penutup.  

Pengamatan ini dituliskan dalam  lembar observasi yang berisi aspek-

aspek mengenai aktivitas pengajar (peneliti) dan siswa pada saat kegiatan 

pembelajaran siswa berlangsung. Melalui kegiatan observasi ini, dapat diketahui 

sikap pengajar atau pendidik dan siswa baik yang positif maupun negatif selama 

pembelajaran. Berkaitan dengan proses pengamatan terfokus  ini peneliti juga 

menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi foto sebagai teknik pendukung 

sehingga diharapkan hasil pengamatan akan lebih jelas. 
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Selanjutnya hal-hal yang diwawancarai terhadap siswa kelas V SD Negeri 

Pringsari 1antara lain: (1) pendapat siswa mengenai pembelajaran karikatur 

dengan menggunakan teknik montase, (2) kesulitan yang dihadapi siswa selama 

pembelajaran menggambar karikatur dengan teknik montase, (3) perilaku 

pendidik (peneliti) saat pembelajaran  siswa dalam menggambar karikatur dengan 

teknik montase. Sedangkan untuk dokumentasi foto, digunakan untuk 

mendokumentasikan aktivitas pengajar dan siswa saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. 

 

3.5.3.3 Evaluasi dan Rekomendasi 

Evaluasi dalam penelitian ini, merupakan langkah peneliti  untuk mengkaji 

dan menilai data mengenai kegiatan pembelajaran siswa dalam menggambar 

karikatur dengan teknik montase. Adapun data yang perlu dikaji dan dinilai adalah 

data tentang aktivitas siswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung, catatan guru 

terhadap aktivitas peneliti saat mengajar dan hasil karya karikatur siswa pada 

pengamatan terfokus 1 yang peneliti peroleh dari hasil penilaian yang dilakukan 

oleh peneliti dan guru. Penilaian hasil karya karikatur dengan teknik montase  ini 

diperoleh dengan menentukan lima kategori, yakni (1) kategori sangat baik, (2) 

kategori baik, (3) kategori cukup, (4) kategori kurang, dan (5) kategori sangat 

kurang yang penilaiannya  di dasarkan pada penilaian  tertinggi dari nilai yang 

diperoleh siswa. Sedangkan rekomendasi dalam penelitian ini merupakan langkah 

yang berupa saran dan anjuran untuk melakukan pengamatan terfokus 2 dari hasil 
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diskusi antara peneliti dan guru berdasarkan kelemahan dan kelebihan pada 

pengamatan terfokus 1.    

 

3.2.2  Pengamatan Terfokus 2 

 Pengamatan terfokus 2 merupakan tahap peneliti dan guru memberikan 

perlakuan baru berdasarkan hasil rekomendasi pengamatan terfokus 1. 

Kekurangan dan kelebihan pengamatan terfokus 1 akan diperbaiki dan 

dikembangkan pada tahap pengamatan terfokus 2 sehingga perencanaan akan 

lebih matang. Berikut penjelasan proses pengamatan terfokus 2 yang meliputi 

tahap perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, observasi, evaluasi, dan  

rekomendasi. 

 

3.2.2.1 Perencanaan  

 Perencanaan dalam pengamatan terfokus 2 merupakan rencana baru yang 

dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi pengamatan terfokus 1. Pertimbangan 

dan pemilihan upaya-upaya pemecahan masalah pada pengamatan terfokus 1 

diterangkan dalam perencanaan pengamatan terfokus 2. 

 

3.2.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

 Kegitan pembelajaran pada pengamatan terfokus 2  dilaksanakan setelah 

diberikan perlakuan berdasarkan pada hasil pengamatan terfokus 1. Selama 

kegiatan menggambar karikatur dengan teknik montase berlangsung peneliti 

melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa. Aspek-aspek yang diamati 
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terhadap siswa pada prinsipnya sama seperti pengamatan terfokus 1. Pengamatan  

pada pelaksanaan pembelajaran tersebut  merupakan upaya untuk memaksimalkan 

hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan berdasarkan hasil pengamatan 

terfokus 1, sehingga diharapkan dapat ditemukan pembelajaran yang efektif.  

 

3.2.2.3 Evaluasi dan Rekomendasi 

 Evaluasi pembelajaran dalam penelitian ini pada prinsipnya sama seperti 

pada pengamatan terfokus 1, yang merupakan langkah peneliti untuk menilai dan 

mempelajari data mengenai kegiatan pembelajaran berlangsung, serta hasil karya 

siswa yang diperoleh dari hasil penilaian kolaborasi antara peneliti, guru dan 

seorang yang di anggap ahli dalam bidag seni terhadap karya karikatur dengan 

teknik montase oleh siswa pada pengamatan terfokus 1. Tahap  rekomendasi  

dalam  pengamatan  terfokus  2 merupakan  tahap pengambilan keputusan  berupa 

saran dan anjuran setelah diadakan diskusi antara peneliti dan guru berdasarkan 

hasil evaluasi yang berupa kelemahan dan kelebihan pengamatan terfokus 2 serta 

menentukan langkah selanjutnya, dan menentukan langkah-langkah serta upaya-

upaya baru dalam pembelajaran siswa dalam menggambar karikatur dengan 

teknik montase dari gambar wajah pada media cetak, sehingga diharapkan dapat 

ditemukan pembelajaran siswa dalam menggambar karikatur dengan teknik 

montase yang efektif dan efisien sesuai situasi dan kondisi. 
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3.3 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Negeri  Pringsari 1 Kecamatan Pringapus. SD 

Negeri Pringsari 1 terletak di RT 02 dusun Kertosari desa Pringsari kecamatan 

Pringapus kabupaten Semarang. Pemilihan SD Negeri Pringsari 1 sebagai lokasi 

penelitian dikarenakan pembelajaran siswa pada mata pelajaran seni budaya dan 

keterampilan di sekolah tersebut kurang variatif. Penelitian di lakukan pada siswa 

kelas V dan di lakukan di dalam ruangan pada saat pelajaran seni budaya dan 

keterampilan. 

 

3.3.2 Sasaran Penelitian 

Dalam Penelitian ini yang menjadi sasaran penelitian adalah (1) proses 

pembuatan karikatur dengan teknik montase dari gambar wajah pada media cetak, 

(2) Hasil pembuatan karikatur karikatur dengan teknik montase dari gambar wajah 

pada media cetak, serta (3) faktor pendukung dan penghambat pada kegiatan 

menggambar karikatur dengan teknik montase dari gambar wajah pada media 

cetak oleh siswa kelas V SD Negeri Pringsari 1. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan antara lain: 
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3.4.1 Observasi 

 Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2009:220). Hal serupa  juga diungkapkan 

Margono (2005:160) yang mengemukakan bahwa observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada 

objek penelitian. 

 Ada beberapa jenis teknik observasi dalam pengumpulan data penelitian. 

Salah satu jenis observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi terkendali (controlled observation). Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan Koentjaraningrat (1985:118) bahwa suatu cara pengamatan yang 

dikembangkan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan hasil 

pengamatan ialah melalui pengamatan terkendali yang dilakukan dalam semacam 

ruang (semisal laboratorium dan ruang kelas) untuk meneliti hubungan manusia. 

 Observasi terkendali dilakukan untuk memperoleh data sesuai dengan apa 

yang diinginkan peneliti. Pada observasi terkendali ini, peneliti menggunakan 

pedoman observasi dengan aspek-aspek yang telah dituliskan dalam tabel. Hal ini 

bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menuliskan data dari hasil 

pengamatan yang dilakukan. Selanjutnya peneliti memberikan treatment kepada 

siswa untuk membuat karikatur dengan teknik montase. Peneliti mengamati 

tingkah laku, respon, proses berkarya dan hasil karya siswa untuk dicatat dalam 

lembar observasi. 
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 Pengamatan tidak dilakukan secara terus menerus saat proses 

pembelajaran siswa berlangsung. Peneliti juga berinteraksi kepada siswa dan juga 

harus memberikan respon kepada siswa jika siswa ada yang bertanya maupun 

membutuhkan bantuan. Di lain waktu peneliti mengamati dan mencatat kegiatan 

siswa yang dirasa penting. Peneliti juga menggunakan  alat bantu berupa kamera 

sebagai sarana untuk melampirkan data mengenai ilustrasi kegiatan pada saat 

pembelajaran siswa berlangsung. Hal ini dilakukan karena manusia memiliki 

pengamatan terbatas, maka untuk mendapatkan data yang lebih rinci atau untuk 

mengabadikan peristiwa-peristiwa dalam proses penelitian dibutuhkan alat bantu 

pengumpulan data berupa kamera (Collier dalam Kontjaraningrat 1985:122). 

 

3.4.2    Wawancara 

 Wawancara menurut Moloeng (2006:186) adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Sedangkan Soebani (2009:131) menyatakan bahwa wawancara 

adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada 

seseorang yang menjadi informan atau responden. Dalam wawancara tentunya 

diperlukan seorang responden atau informan yang dianggap mampu memberikan 

informasi secara tepat dan lengkap. 

. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa informan dari 

sekolah antara lain Kepala Sekolah, guru kelas, siswa dan staff TU. 

a) Wawancara kepada kepala sekolah dilakukan untuk memperoleh data tentang 

bagaimana keadaan sekolah SD Negeri Pringsari 1, apa visi dan misi dari SD 

negeri Pringsari 1,dan bagaimana prestasi belajar di SD  negeri pringsari 
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1serta faktor-faktor yang mendukung seta menghambat pembelajaran siswa 

di SD Negeri Pringsari 1. 

b) Wawancara kepada staff TU dilakukan untuk memperoleh data tentang data 

administrasi sekolah, keadaan sarana dan prasarana, jumlah tenaga 

kependidikan, jumlah siswa dan sebagainya. 

c) Wawancara dilakukan kepada guru kelas V SD Negeri Pringsari 1 untuk 

memperoleh informasi tentang pelaksanaan pembelajaran seni rupa di kelas 

V SD Negeri Pringsari 1, bagaimana keadaan siswa kelas V SD Negeri 

Pringsari 1, apa yang mendorong guru untuk memberikan materi tentang 

menggambar karikatur dengan teknik montase. Apa kendala-kendala yang 

dihadapi pada pembelajaran siswa dalam menggambar karikatur dengan 

teknik montase, dan bagaimana pendapat guru tentang hasil karya karikatur 

siswa.  

d) Wawancara kepada siswa dilakukan untuk memperoleh data tentang 

tanggapan siswa tentang pembelajaran seni budaya dan keterampilan, serta 

minat siswa terhadap pembelajaran siswa dalam menggambar karikatur 

dengan teknik montase. 

 

3.4.3 Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya (Arikunto 1998:135). Teknik dokumentasi dalam penelitian ini, 

digunakan untuk memperoleh informasi dan data-data tertulis yang berkaitan 
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dengan kondisi secara umum SD Negeri Pringsari 1 seperti: lokasi, sejarah, sarana 

dan prasarana, struktur organisasi, keadaan guru dan karyawan sekolah, serta 

keadaan siswa SD Negeri Pringsari 1. Kemudian juga untuk data mengenai 

perangkat pemebelajaran seni budaya khususnya seni rupa yang disusun guru, 

meliputi: Program Tahunan, Program Semester, Silabus, dan RPP. Selain itu juga 

dpkumentasi dapat berupa foto-foto tentang kegiatan pembelajaran siswa di 

sekolah. 

 Peneliti menggunakan teknik dokumentasi guna mempermudah peneliti 

melengkapi data yang diperlukan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data 

lebih lengkap dan membantu memperkaya data sebagai pertimbangan untuk 

memperkuat penjelasan. 

 Adapun teknik dokumentasi yang digunakan untuk melengkapi data-data 

yang berhubungan dengan proses pembelajaran di SD Negeri Pringsari 1 yang 

meliputi arsip-arsip mengenai data guru, siswa, alokasi waktu pembelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan, serta daftar jumlah siswa tahun ajaran 2013/2014. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian eksploratif ini menggunakan  analisis 

deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif  kualitatif adalah analisis yang bertujuan 

untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala, yaitu keadaan 

gejala sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan serta tidak memerlukan 

pengontrolan terhadap suatu perlakuan. Adapun langkah-langkah dalam 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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3.5.1 Reduksi Data 

Tahap ini dilakukan sebagai proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, 

dan abstraksi catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang 

pelaksanaan penelitian, yang bahkan dimulai sebelum proses pengumpulan data. 

Reduksi data sebenarnya sudah dimulai sejak peneliti mengambil keputusan 

(walaupun masih berupa dugaan) berhubungan dengan kerangka kerja konseptual, 

kasus, pertanyaan yang diajukan, dan cara pengumpulan data yang digunakan. 

 Kegiatan mereduksi data dalam penelitian ini meliputi: pemilihan data 

dengan bagian-bagian yang dinyatakan sebagai data pendukung serta membuang 

data yang dianggap tidak mendukung atau tidak sesuai dengan sasaran penelitian. 

 

3.5.2 Penyajian Data 

Penyajian data merupakan upaya menyusun informasi yang membantu 

dalam menarik simpulan. Penyajian data dapat berupa gambar, skema, dan 

sebagainya dapat membantu menganalisis data. Dengan melihat suatu sajian data, 

penganalisis akan memahami apa yang terjadi, serta memberikan peluang bagi 

penganalisis untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasar 

pemahaman tersebut. 

Dalam penyajian data juga dijelaskan tentang proses menggambar 

karikatur dengan teknik montase dari gambar wajah pada media cetak yang 

meliputi: kegiatan pembelajaran siswa dalam memanfaatkan media cetak bekas, 

proses berkarya karikatur dengan teknik montase, dan bagaimana aktivitas guru 

dan siswa saat pembelajaran berlangsung yang diperoleh dari observasi terkendali. 
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3.5.3 Verifikasi (Penarikan Simpulan) 

 Verifikasi merupakan upaya untuk melihat dan mempertanyakan kembali 

simpulan yang telah ditarik dan meninjau catatan lapangan untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih tepat.  Simpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat 

berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2009:345). 

 Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian 

kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam 

bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah 

dipahami keadaanya baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain. 

 Penarikan simpulan atau verifikasi dilakukan sejak awal artinya pada saat 

pertama kali peneliti menyimpulkan data yang berkaitan dengan pembelajaran 

siswa dalam menggambar karikatur dengan teknik montase dari gambar wajah 

pada media cetak secara bertahap. Peneliti sudah mencari makna dari data yang 

dikumpulkan dengan cara melakukan keteraturan, pola, pertanyaan dari berbagai 

konfigurasi yang mungkin, arah hubungan dan proporsi. Simpulan akhir yang 

ditarik kemudian diverifikasi dengan melihat dan menyederhanakan kembali, 

sambil meninjau secara spintas pada catatan lapangan agar memperoleh 

pemahaman yang lebih tepat. Hal ini dilakukan untuk menguji validitasnya agar 

simpulan menjadi jelas. 
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 Pada proses penelitian pengembangan, terdapat dua kali pengamatan yaitu 

pengamatan terfokus 1 dan pengamatan terfokus 2. Kemudian keduanya 

dibandingkan guna mengetahui perubahan terhadap kemampuan berapresiasi. 

Dari hasil perbandingan tersebut, dapat diketahui peningkatan kemampuaan 

berekspresi siswa dalam menggambar karikatur dengan teknik montase. 

Bagan 3.2. Analisis Data   

 

 

 

 

 

 

 

(dikutip dari Miles and Huberman dalam Sugiyono, 2007:83) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Lokasi Sekolah 

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan disebuah Sekolah 

Dasar yang bernama SD Negeri Pringsari 1. SD Negeri Pringsari 1 terletak di 

sebuah dusun yang bernama Kertosari. Kertosari merupakan dusun yang berada di 

Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Berikut merupakan 

lokasi penelitian dalam peta pronvinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. 

 

 

 
Gambar 4.1: Lokasi Penelitian dalam Peta Jawa Tengah 

(Sumber: id.wikipedia.org) 

LOKASI PENELITIAN 
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Gambar 4.2: Kecamatan Pringapus dalam Peta Kabupaten Semarang 

(Sumber: sir-maps.vacau.com) 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3: Lokasi Penelitian dalam Peta Kecamatan Pringapus 

(Sumber: Dokumen Kec. Pringapus) 
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Gambar 4.4: Peta lokasi SD Negeri Pringsari 1 

(Sumber: Dokumen penulis) 

 

Berdasarkan peta di atas, lokasi penelitian terletak di Kabupaten Semarang. 

Kabupaten Semarang terletak di sebelah selatan Kota Semarang. Kabupaten 

Semarang terbagi dalam 18 kecamatan. Kecamatan Pringapus sebagai lokasi 

penelitian terletak sebelah timur kecamatan Bergas dan sebelah utara Kecamatan 

Bawen. Kecamatan Pringapus juga merupakan daerah perbatasan antara 

Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. 

Sementara itu untuk lokasi Sekolah terletak di Desa Pringsari tepatnya di 

Dusun Kertosari. Sekolah terletak sekitar 2 km sebelah timur dari kantor 

kecamatan Pringapus melalui jalan Syekh Basyarudin yang kemudian belok ke 

kiri arah Desa Wonoyoso. SD Negeri Pringsari 1 ini terletak di pinggiran dusun 

yang dikelilingi area persawahan sehingga dari segi kenyamanan belajar, sekolah 

ini tergolong baik karena jauh dari kebisingan.  

Akses jalan ke SD Negeri Pringsari 1 tergolong buruk. Dari arah 

Kecamatan Pringapus banyak jalan yang berlubang. Sementara itu dari arah lain, 
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yakni dari Desa Wonoyoso, jalannya semakin buruk karena tidak hanya jalan 

yang berlubang tapi juga banyak batu yang menyembul ke atas. Siswa SD Negeri 

Pringsari 1 berangkat sekolah biasanya jalan kaki karena memang  sebagian besar 

siswa SD Negeri Pringsari 1 berasal dari daerah sekitar yang masih tergolong 

dekat dengan sekolah. 

Masyarakat sekitar sekolah sebagian besar bermata pencaharian sebagai 

petani dan karyawan pabrik. SD Negeri Pringsari 1 terletak di dusun yang tidak 

padat penduduk. Kondisi di waktu jam sekolah tergolong sepi karena masyarakat 

sekitar ada yang kesawah dan ada yang bekerja di pabrik. Dengan demikian dalam 

kegiatan pembelajaran siswa di sekolah dapat berlangsung secara nyaman karena 

tidak terganggu oleh aktivitas warga sekitar. Namun di depan sekolah terdapat 

pabrik tahu yang terkadang bau tidak sedap yang ditimbulkan sampai ke sekolah 

dan mengganggu kegiatan pembelajaran. 

 

 
Gambar 4.5:Akses jalan menuju SD Negeri Pringsari 1 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 
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4.1.2 Kondisi Fisik Sekolah 

SD Negeri Pringsari 1 ini didirikan pada tahun 1998. SD Negeri Pringsari 

1 memeiliki luas wilayah sekitar 1.013 meter persegi. Sementara itu untuk luas 

gedung sekolah berkisar 392 meter persegi. Gedung-gedung di SD Negeri 

Pringsari 1 ini bercat warna hijau dengan lantai keramik putih. Bentuk gedung 

tergolong sederhana dengan letak gedung satu dengan gedung yang lainnya 

berdekatan. Terdapat 4 gedung dengan letak gedung utama di sebelah barat. 

Sebagian besar ruang-ruang terletak di gedung utama dan bergandengan. 

 

 
Gambar 4.6: Denah SD Negeri Pringsari 1 

(Sumber : Dokumen sekolah) 

 

Terdapat beberapa gedung yang masih baru, yakni mushola dan gapura. 

Secara keseluruhan kondisi sekolah masih bagus dan beberapa hanya rusak 

ringan. Berikut adalah tabel kondisi fisik SD Negeri Pringsari 1. 

Keterangan: 

1. Ruang kelas 6 

2. Mushola 

3. Ruang kelas 1 

4. Ruang kelas 2 

5. Ruang kelas 3 

6. Kantin/koperasi 

7. Ruang kelas 4 

8. Ruang guru 

9. Ruang tamu 

10. Ruang kelas 5 

11. Toilet 

12. Tempat parker 

13. Perputakaan 

14. Lab komputer 

15. Gudang 

16. Lapangan 

17. Pabrik tahu 

18. Perumahan warga 
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Tabel 4.1 

Kondisi Gedung dan Ruang SD Negeri Pringsari 1 

No Nama Luas Keadaan 

Baik RR RS RB 

1 Ruang Kepala Sekolah 16 m 2 √    

2 Ruang Guru 56 m 2 √    

3 Ruang Kelas 56 m 2     

3 Ruang Perpustakaan 12 m 2 √    

4 Ruang Komputer 12 m 2 √    

5 Mushola 64 m 2 √    

7 Gudang 15 m 2   √  

8 Kamar Kecil 12 m 2  √   

9 Kantin/ koperasi sekolah 15 m 2 √    

10 Gapura 4 m 2 √    

12 Lapangan Upacara 600 m 2  √   

13 Pagar sekolah 140 m 2   √  

Sumber : Dokumen Sekolah 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kondisi 

gedung dan ruang-ruang yang ada di SD Negeri Pringsari 1 adalah baik. Ada satu 

gedung yang mengalami rusak ringan yakni kamar kecil. Kerusakan ringan 

umumnya terjadi pada cat tembok yang sudah mulai terkelupas dan kondisi yang 

kotor. Sementara gedung yang mengalami kerusakan sedang adalah gudang dan 

pagar sekolah. Pada gudang kerusakan terjadi pada atap yang sudah berlubang. 

Sementara pada pagar sekolah selain cat yang sudah kusam juga banyak bagian 

yang berlubang. 
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Gedung dan ruangan yang dalam kondisi masih baik yakni pada ruang 

kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, ruang komputer, mushola 

dan gapura. Kondisi gedung dan ruangan yang tergolong baik ini tampak bersih. 

Seluruh bagian dan kontruksi gedung juga masih baik, Kaca-kaca pada jendela 

gedung pun tampak bersih, hal ini karena selain kegiatan piket tiap harinya juga 

setiap hari jumat diadakan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah. 

Kondisi lingkungan sekolah juga bisa dibilang baik. Banyak tanaman hias 

di depan sekolah yang tumbuh dengan subur. Bagian depan sekolah dikelilingi 

oleh pagar dan juga sebuah gapura sebagai pintu masuk utama sekolah. Di 

belakang pagar sekolah banyak ditumbuhi pohon Talok yang menciptakan 

suasana teduh di sekolah. 

 
Gambar 4.7:Kondisi halaman sekolah dari arah depan 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

4.1.7 Sarana dan Prasarana Sekolah 

SD Negeri Pringsari 1 yang terletak di desa ini mempunyai sarana dan 

prasarana yang cukup lengkap. Sarana dan prasarana merupakan komponen yang 

harus ada untuk menunjang kegiatan pembelajaran siswa. Prasarana yang ada di 

sekolah antara lain ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, ruang komputer, 
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lapangan, kamar kecil dan Mushola. Sementara itu sarana yang ada di sekolah 

jumlahnya cukup banyak. Sarana sekolah ini merupakan segala benda yang ada di 

sekolah dan digunakan umtuk menunjang kegiatan di sekolah. Beberapa dari 

sarana yang ada di sekolah antara lain: Papan tulis, meja, kursi, buku, LCD, alat 

peraga, komputer dan peralatan olahraga. 

 

4.1.7.1 Prasarana Sekolah 

Prasarana sekolah adalah segala macam fasilitas yang harus ada sebelum 

kegiatan pembelajaran. Prasarana sekolah digunakan untuk memudahkan 

penyelenggaraan pendidikan. Prasarana ini umumnya merupakan fasilitas yang 

tidak dapat bergerak atau dipindahkan. Berikut adalah prasarana sekolah yang ada 

di SD Negeri Pringsari 1. 

 

4.1.7.1.1 Ruang Kelas (Ruang Praktek Seni Rupa) 

Ruang kelas merupakan ruang yang digunakan untuk melangsungkan 

kegiatan belajar mengajar. Ruang kelas di SD Pringsari 1 berjumlah enam  ruang  

yang semuanya digunakan untuk kegiatan pembelajaran siswa dari kelas satu 

sampai kelas enam. Ruang kelas SD Negeri Pringsari 1 berukuran 7 x 8 meter 

dengan cat warna hijau berlantai keramik. Dalam ruang kelas terdapat bangku 

siswa dan meja untuk guru serta satu buah almari untuk meletakkan buku. Di 

bagian dinding terdapat majalah dinding yang berisi puisi dan cerpen karya siswa. 

Selain itu juga banyak tertempel gambar ilustrasi berupa gambar organ-organ 
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tubuh manusia serta gambar peta. Secara keseluruhan semua ruang kelas di SD 

Negeri Pringsari 1 dalam kondisi yang baik. 

 
Gambar 4.8: Kondisi ruang kelas saat pembelajaran siswa 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

Ruang kelas ini selain sebagai tempat berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran juga sebagai tempat praktek dalam pelajaran seni budaya. Hal ini 

karena memang sekolah tidak mempunyai ruang khusus sebagai tempat 

untukberkarya. Dengan demikian semua kegiatan praktek dalam pelajaran Seni 

Budaya dilaksanakan di dalam kelas. Guru yang mengajar praktek pun harus 

selalu mengkondisikan ruang kelas agar tetap bersih setelah kegiatan praktek 

berkarya seni diselesai. Biasanya guru meminta siswa untuk membersihkan kelas 

beberapa menit sebelum pelajaran selesai. 

 

4.1.7.1.2 Ruang Guru 

Ruang guru merupakan ruang yang digunakan oleh para guru sebagai 

ruang kerja dan santai saat tidak mengisi jam pelajaran. Ruang  guru berada di 

sebelah kiri kelas VI. Ruangan ini menghadap ke arah  timur dan terletak berjajar 

dengan ruang kelas siswa. Ruang guru berukuran 56 m
2
, ukuran tergolong cukup 

luas untuk menampung 10 buah meja kerja guru. Ruangan ini terdapat jendela-
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jendela kecil di bagian atas dinding sebagai tempat masuknya cahaya sekaligus 

sebagai ventilasi udara. Kondisi ruang guru tergolong baik karena selain kondisi 

fisik ruangan yang masih bagus juga karena penataan meja yang rapi. 

Di SD Negeri Pringsari 1 ini, ruangan guru jadi satu dengan ruang kepala 

sekolah. Jadi tidak ada ruang khusus untuk kepala sekolah. Meja kepala sekolah 

terletak paling depan dan menghadap langsung ke meja guru. Ruang guru  juga 

sering dijadikan tempat untuk acara rapat guru. Berikut adalah gambar dari kantor 

atau ruang guru. 

 
Gambar 4.9: Kondisi ruang guru dari dalam ruangan 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

4.1.7.1.3 Ruang Komputer 

Ruang komputer atau lab komputer merupakan tempat yang digunakan 

untuk pembelajaran yang berhubungan dengan pengoperasian komputer. Ruang 

komputer berisikan perangkat komputer yang di tata sedemikian rupa sebagai 

tempat belajar untuk mengoperasikan komputer. Ruang komputer di SD Negeri 

Pringsari 1 terletak berdampingan dengan ruang perpustakaan. Luas ruangan ini 

hanya berkisar 12 meter persegi. Terletak di selatan lapangan dan menghadap ke 

arah utara. 
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Gambar 4.10: Ruang komputer SD Negeri Primgsari 1 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

4.1.7.1.4 Perpustakaan 

Perpustakan adalah ruang yang digunakan untuk menyimpan buku-buku  

sebagai sumber referensi, baik buku mata pelajaran maupun buku karya ilmiah. 

Ruang ini juga digunakan sebagai ruang baca siswa SD Pringsari 1. Ruang 

perpustakaan terletak di sebelah selatan lapangan dengan gedung menghadap ke 

utara. Perpustakaan SD Negeri Pringsari 1 memiliki luas ruangan yang sama 

dengan ruang guru yakni 12 meter persegi. Penataan ruang perpustakaan cukup 

rapi. Semua rak buku di tempatkan dibagian samping ruangan  sementara dibagian 

tengah digunakan sebagai tempat membaca. 

Perpustakaan SD negeri Pringsari 1 mempunyai persediaan buku yang 

cukup memadai. Banyak buku pelajaran dan buku cerita yang tersedia. Akan 

tetapi hal tersebut kurang dapat dimanfaatkan oleh siswa. Hal ini ditunjukkan 

dengan sedikitnya siswa yang berkunjung di perpustakaan. Siswa yang 

berkunjung pun hanya orang-orang yang sama tiap harinya. Perpustakaan ini 

sering dikunjungi siswa pada jam istirahat dan jam pelajaran ketika guru 

menghendaki siswa untuk belajar di perpustakaan. 
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Gambar 4.11:Kondisi perpustakaan SD Negeri Pringsari 1 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

 

4.1.7.1.5 Gudang 

Gudang adalah tempat penyimpanan benda-benda yang tidak terpakai. 

Hampir semua sekolah memiliki gudang sebagai tempat untuk menyimpan 

peralatan yang sedang tidak digunakan. Begitu pula SD Negeri Pringsari 1 juga 

memiliki gudang. Gudang ini terletak di sebelah paling selatan dengan kondisi 

yang kurang terawat. Banyak cat yang sudah terkelupas dan atap yang berlubang. 

Diantara gedung-gedung lain di sekolah, gudang memang paling kurang 

diperhatikan dalam hal perawatannya. 

 
Gambar 4.12: Gudang sekolah tampak dari luar 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 
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4.1.7.1.6 Lapangan Upacara dan Olahraga 

Terdapat satu lapangan di depan gedung-gedung SD Negeri Pringsari 1. 

Lapangan ini terletak di halaman paling depan SD Negeri Pringsari 1. Lapangan 

berukuran luas 600 meter persegi dengan alas yang sudah di paving. Lapangan SD 

Negeri Pringsari 1 digunakan untuk kegiatan upacara bendera maupun upacara 

hari-hari besar nasional. Selain itu lapangan ini juga digunakan untuk kegiatan 

olahraga saat pelaharan penjaskes. Pada jam istirahat lapangan ini sering 

digunakan siswa untuk bermain-main dengan temannya. Terkadang saat istirahat 

lapangan juga digunakan siswa untuk bermain bola. 

Lapangan ini terdapat garis-garis berwarna putih sebagai batas lapangan 

voli. Terdapat pula dua lubang yang digunakan untuk menancapkan tiang net pada 

pinggir lapangan voli. Namun tiang net ini dipasang hanya ketika akan digunakan 

saja. Selain itu terdapat tiang bendera di sebelah barat lapangan sebagai perangkat 

upacara. Secara keseluruhan kondisi lapangan cukup bagus dan bersih. 

 
Gambar 4.13:Lapangan upacara dan olahraga SD N Pringsari 1 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 
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4.1.7.1.7 Mushola 

Mushola merupakan tempat yang digunakan untuk beribatah bagi umat 

Islam. Mushola  SD Negeri Pringsari 1 terletak di sebelah paling utara yakni di 

sebelah ruang perpustakaan. Mushola SD Negeri Pringsari satu ini berukuran 64 

meter persegi. Gedung mushola ini merupakan gedung yang masih baru karena 

Mushola ini baru berusia satu tahun. Mushola memiliki tempat wudhu di bagian 

samping gedung. Mushola SD Negeri Pringsari 1 ini digunakan untuk kegiatan 

sholat berjamaah guru dan murid serta digunakan untuk kegiatan praktek 

pelajaran agama Islam. 

 
Gambar 4.14:Kondisi mushola dilihat dari dalam ruangan 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

4.1.7.1.8 Kantin 

Kantin merupakan tempat yang digunakan siswa untuk membeli makanan 

pada saat jam istirahat. Kantin SD Negeri Pringsari 1 ini merupakan koperasi 

milik sekolah yang dikelola oleh guru. Kantin yang ada di SD Negeri Pringsari 1 

ini berukuran kecil yakni hanya 15 meter persegi. Kantin terletak disebelah kiri 

kantor guru. Kantin di SD Negeri Pringsari 1 menyediakan berbagai makanan dan 
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minuman ringan yang disediakan untuk siswa. Selain itu kanti ini juga 

menyediakan peralatran tulis untuk kebutuhan pembelajaran siswa. 

 
Gambar 4.15: Kantin sekolah SD Negeri Pringsari 1 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

 

4.1.7.1.9 Kamar Kecil 

Kamar kecil yang berada di SD Negeri Pringsari 1terletak dibagian paling 

selatan sekolah. Kamar kecil ini menjadi satu dengan gedung utama. Kamar kecil 

atau toilet  terbagi menjadi tiga ruang kecil. Tiga ruang tersebut digunakan untuk 

toilet guru dan siswa. Lebih rincinya adalah  satu ruang khusus untuk guru dan 

karyawan, satu ruang untuk siswa perempuan, dan satu ruang untuk siswa laki-

laki. Jumlah toilet atau kamar kecil bagi siswa ini sangat kurang untuk digunakan 

semua siswa di SD Negeri Pringsari 1. Sehingga siswa harus antri ketika mau 

menggunakannya. 

 Toilet guru dan siswa ini berukuran kecil yakni hanya 6 m
2
. Di dalam 

toilet terdapat bak kecil  dengan ketinggian 70 cm dan satu buah kloset. Kondisi 

fisik toilet guru cukup baik sementara untuk toilet siswa cukup buruk karena 

kurang terawat dan kotor.  



 

 

4.1.7.2 Sarana Sekolah

Sarana sekolah merupakan 

menunjang kegiatan pembelajaran siswa di sekolah. Sarana sekolah biasanya 

berupa peralatan yang mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Sarana 

sekolah sangat penting keberadaannya dalam dunia pendidika

sarana sekolah pembelajaran tidak dapat berjalan.

Prigsari 1 tentumya juga memiliki sarana sekolah untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran. SD Negeri Pringsari 1 memiliki sarana sekolah yang cukup lengkap 

dengan kondisi yang baik.

Sarana sekolah tidak hanya berupa macam

berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Namun benda

sekolah dan digunakan untuk menunjang kegiatan di sekolah juga termasuk ke 

dalam sarana sekolah. Karena s

sekolah, maka semua guru, siswa dan karyawan wajib untuk menjaganya. Berikut 

ini adalah tabel kondisi sarana sekolah SD Negeri Pringsari 1

 

 

 
Gambar 4.16:Kondisi toilet siswa 
(sumber: Dokumentasi penulis) 

 

 

Sarana Sekolah 

Sarana sekolah merupakan segala macam peralatan yang digunakan untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran siswa di sekolah. Sarana sekolah biasanya 

berupa peralatan yang mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Sarana 

sekolah sangat penting keberadaannya dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya 

sarana sekolah pembelajaran tidak dapat berjalan. Dalam hal ini SD Negeri 

Prigsari 1 tentumya juga memiliki sarana sekolah untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran. SD Negeri Pringsari 1 memiliki sarana sekolah yang cukup lengkap 

i yang baik. 

Sarana sekolah tidak hanya berupa macam-macam benda yang langsung 

berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Namun benda-benda yang ada di 

sekolah dan digunakan untuk menunjang kegiatan di sekolah juga termasuk ke 

dalam sarana sekolah. Karena sarana sekolah digunakan oleh semua masyarakat 

sekolah, maka semua guru, siswa dan karyawan wajib untuk menjaganya. Berikut 

ini adalah tabel kondisi sarana sekolah SD Negeri Pringsari 1. 
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segala macam peralatan yang digunakan untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran siswa di sekolah. Sarana sekolah biasanya 

berupa peralatan yang mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Sarana 

n. Tanpa adanya 

Dalam hal ini SD Negeri 

Prigsari 1 tentumya juga memiliki sarana sekolah untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran. SD Negeri Pringsari 1 memiliki sarana sekolah yang cukup lengkap 

macam benda yang langsung 

benda yang ada di 

sekolah dan digunakan untuk menunjang kegiatan di sekolah juga termasuk ke 

arana sekolah digunakan oleh semua masyarakat 

sekolah, maka semua guru, siswa dan karyawan wajib untuk menjaganya. Berikut 
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Tabel 4.2 

Tabel Kondisi Sarana Sekolah SD Negeri Pringsari 1 

No Sarana sekolah Jumlah Kondisi 

B RS RB 

1 Kursi siswa  187 160 16 11 

2 Meja siswa 85 79 3 3 

3 Kursi guru 13 11 2 - 

4 Meja guru 13 12 1 - 

5 Jam dinding 8 8   

6 Papan tulis 9 6 2 1 

7 LCD 2 2 - - 

8 dispenser 2 2   

9 Speaker aktif 1 1   

10 Buku perpustakaan 532 498 24 10 

11 Komputer  20 20   

12 Alat peraga (IPA) 2 set 2 set - - 

13 Bola volli 4 4 - - 

14 Bola sepak 2 2 - - 

Sumber : Dokumen Sekolah 

 

 Dilihat dari tabel di atas,secara keseluruhan kondisi sarana sekolah yang 

ada di SD Negeri Pringsari 1 adalah baik. Jumlah sarana sekolah dengan tingkat 

kerusakan paling banyak adalah pada buku bacaan yakni ada 34 buku yang 

mengalami kerusakan dengan rincian 24 buku rusak ringan dan 10 rusak berat. 

Meskipun demikian buku-buku yang rusak itu tetap masih bisa untuk dibaca. 

Sementara itu untuk sarana sekolah yang berupa benda-benda keras dan sudah 

tidak dapat digunakan lagi disimpan di dalam gudang. Kerusakan sarana sekolah 

umumnya terjadi karena faktor termakan usia dan ulah dari siswa.  

Keterangan :  B= Baik 

 RS= Rusak Ringan 

 RB= Rusak Berat 
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4.1.8 Visi dan Misi 

Dari hasil penelaahan terhadap dokumen sekolah  mengenai visi dan misi, 

diketahui bahwa visi dan misi dari SD Negeri Pringsari 1 adalah sebagai berikut 

Visi : Beriman, Bertaqwa, Terdidik dan Berbudaya 

Misi : a.  Melaksanakan sholat berjamaah, membaca juz amma sebelum pelajaran 

dan memperingati hari-hari besar agama. 

b. Membiasakan siswa memiliki jiwa sosial dengan melakukan kegiatan-

kegiatan sosial kemasyarakatan. 

c. Membina kepribadian siswa yang sesuai dengan norma-norma yang 

berlaku dengan melaksanakan pembiasaan 

d. Melakukan kegiatan pembelajaran secara efektif dengan pendekatan 

pakem / kontekstual dan pemberian pelajaran tambahan. 

e. Melakukan identifikasi kemampuan siswa secara identil dan melakukan 

pembinaan  sedini mungkin serta memberikan penghargaan bagi siswa 

berprestasi. 

f.  Melaksanakan limgkungan sekolah yang berwawasan 7K 

g. Melengkapi sarana dan prasarana sekolah. 

h. Menerapkan manajemen berbasis sekolah dengan tiga pilar yaitu MBS, 

Pakem dan peran serta Masyarakat. 

Berdasarkan visi dan misi di atas menunjukkan bahwa sekolah SD Negeri 

Pringsari 1 lebih menekankan pada akhlak dan budi pekerti siswa yang religius 

serta mampu melaksanakan norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan 

baik. Dalam mewujudkan visi dan misi, SD negeri pringsari 1 melakukan 
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kegiatam-kegiatan yang bersifat religius seperti kegiatan membaca Asmaul Husna 

dan juz amma sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, serta membiasakan siswa 

untuk melakukan sholat berjamaah. 

Seperti yang dijelaskan oleh kepala sekolah Ibu Sri Mundiyah yang 

mengatakan “ visi dan misi dari SD Negeri Pringsari 1 ini lebih menekankan pada 

kegiatan yang dapat membentuk siswa yang beriman dan bertaqwa”. Untuk 

mewujudkannya, Ibu Sri Mundiyah mengatakan bahwa siswa harus dibiasakan 

dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat religius seperti mengaji, sholat berjamaah, 

mengucap salam setiap masuk kelas, bersalaman setiap bertemu guru dan 

sebagainya. 

 

 

4.1.9 Tenaga Pendidik SD Negeri Pringsari 1 

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen sekolah tentang tenaga 

pendidik di SD Negeri Pringsari 1, diketahui bahwa jumlah tenaga pendidik di SD 

Negeri pringsari 1 ada sepuluh orang termasuk kepala sekolah. Sepuluh tenaga 

pendidik tersebut mempunyai tugas masing-masing dengan rincian tujuh orang 

sebagai guru kelas dan tiga orang sebagai guru penjaga. Sementara untuk status 

pegawai didapati bahwa tujuh orang sebagai pegawai negeri dan tiga orang 

merupakan guru wiyata. Berikut adalah daftar tenaga pendidik di SD Negeri 

Pringsari 1: 
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Tabel 4.3 

Daftar Guru SD Negeri Pringsari 1 
No Nama  NIP jabatan Ijazah Terakhir 

Dasar Tambahan 

1 Sri Mundiyah, S.Pd 19630204 198304 2 001 Kepsek S1/04 PGSD  

2 Mufid,A.Ma 19610820 198304 1 002 Guru SPG D2/02 PGSD 

3 Sri Lestari,S.Pd 19690107 200501 2 009 Guru S1/10 PGSD  

4 Siti Muawanah, A.Ma 19690503 200701 2 039 Guru PGA D2/01 

5 Puji Utami,S.Pd 19860723 200902 2 004 Guru D2/06 PGSD S1 

6 Lucy Sulistyowati - Guru SLTA/95 

IPS 

 

7 Desilowati - G.B. Jawa SLTA/ 07 

IPS 

 

8 Baety Fitria A, S.Pd - G. B.Ing S1/10  

9 Ahmad Zabidi, S.Pd.I 19630325 198405 1 001 G.PAI PGA S1/05 PAI 

10 Zuliyan Faqih S.Pd 19850721 200902 1 006 G.Or S1/07 PJKR  

Sumber : Dokumentasi Sekolah 

  Dari latar belakang pendidikan diketahui sebanyak  lima orang guru 

berjenjang  pendidikan  S1 yakni Sri Mundiyah S.Pd, Sri Lestari S.Pd, Puji Utami 

S.Pd, Zuliyan Faqih S.Pd, Baety Fitria.A, S.Pd dan Ahmad Zabidi S.Pd. 

Kemudian sebanyak dua orang berjenjang  pendidikan D2, yakni Mufid,A.Ma, 

dan Siti Muawanah, A.Ma. Sementara itu dua orang berjenjang pendidikan SMA 

yakni Lucy Sulistiyowati dan Desilowati. Dari latar belakang pendidikan  yang 

telah dipaparkan, dapat disimpulkan  bahwa sebagian besar guru SD Negeri 

Pringsari 1 berjenjang S1. 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, kemampuan guru 

yang mengajar di SD Negeri Pringsari 1 sudah baik. Guru memiliki kedisiplinan 
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yang tinggi. Selain itu guru selalu hadir  di sekolah tepat waktu, guru juga selalu 

masuk ke dalam kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Guru SD 

Negeri Pringsari 1 mengajar sesuai dengan prosedur yang benar mulai dari 

persiapan pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran dan pasca pembelajaran 

dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Interaksi antar sesama guru juga tergolong baik. Hal ini ditunjukkan dari 

keakraban antar sesama guru ketika di dalam maupun di luar sekolah. Sesama 

guru sering bercanda ketika waktu istirahat. Meskipun demikian para guru tetap 

menggunakan bahasa yang sopan yakni bahasa krama inggil. Hal ini juga 

menunjukkan para guru juga menjunjung tinggi budaya sopan santun sesuai adat 

jawa. 

 

4.1.10 Keadaan Siswa SD Negeri Pringsari 1 

Siswa di SD Negeri Pringsari 1 berjumlah 158 dengan siswa berjenis 

kelamin laki-laki sebanya 72 dan siswa berjenis kelamin perempuan sebanyak 86. 

Dari 158 siswa tebagi menjadi enam jenjang kelas dengan rata-rata siswa perkelas 

sebanyak 26 kelas. Jumlah siswa yang paling banyak adalah kelas 4 dengan 

jumlah 40siswa. Sementara itu kelas yang paling sedikit siswanya adalah kelas 3 

dengan jumlah 15. 

Dari segi latar belakang ekonomi orang tua, sebagian besar siswa 

tergolong siswa yang mampu. Orang tua atau wali murid siswa sebagian besar 

bermata pencaharian sebagai buruh pabrik, karena memang kecamatan Pringapus 

adalah kawasan industri. Sementara itu untuk siswa yang tergolong kurang 
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mampu dari segi ekonomi biasanya berasal dari keluarga petani. Dengan keadaan 

siswa yang demikian pembelajaran di sekolah sudah dapat berjalan dengan baik. 

Interaksi antar sesama siswa SD negeri Pringsari 1 tergolong wajar 

layaknya anak-anak seusianya. Siswa sering bercanda dengan siswa lainnya. 

Ketika jam istirahat mereka berlarian kejar-kejaran dengan teman-temannya. Pada 

jam kosong siswa selalu memanfaatkan waktu untuk bermain. Selain itu siswa 

juga terlihat selalu rebutan ketika sedang jajan. Bahkan terkadang juga saling 

mengejek ketika sedang rebutan jajan. Akan tetapi ketika bertemu guru siswa 

terlihat santun, hal ini dapat dilihat ketika berpapasan dengan guru siswa selalu 

bersalaman dan mencium tangannya. Siswa juga membungkukkan badannya 

ketika lewat dihadapan guru. Ini menunjukkan sopan santun siswa kepada guru 

masih terjaga. 

 

Ditinjau dari segi kedisiplinan siswa di SD Negeri Pringsari 1 ini memiliki 

tingkat kedisiplinan yang cukup baik. Siswa selalu datang ke sekolah sebelum bel 

masuk. Siswa juga selalu berpakaian rapi ketika mengenakan seragam sekolah. 

Dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, siswa juga bisa menjaga 

ketenangan. Namun kadang ada beberapa siswa yang ramai sendiri saat pelajaran 

dan itu pun masih tergolong wajar. 

 

4.2 Pembelajaran Seni Rupa di SD Negeri Pringsari 1 

SD Negeri Pringsari 1 sudah menggunakan kurikulum 2013. Dalam 

pembelajarannya, kurikulum 2013 dirumuskan secara terpadu meliputi 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai peserta 
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didik. Pada kurikulum 2013 untuk jenjang sekolah dasar semua mata pelajaran 

terangkum dalam pembelajaran tematik. Begitu pula pada mata pelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan juga terangkum dalam satu tema dengan pelajaran lain. 

Dengan kata lain, kompetensi inti yang ingin dicapai antara pelajaran satu dan 

pelajaran lainnya adalah sama.  

Pembelajaran siswa di SD Negeri Pringsari 1 menggunakan sistem guru 

kelas, yang artinya semua mata pelajaran diajarkan oleh satu guru kecuali empat 

mata pelajaran yakni agama Islam, Bahasa Jawa, Bahasa Inggris dan Pendidikan 

Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes). Guru kelas V SD Negeri Pringsari 1 diampu 

oleh Puji Utami, S.Pd. Dengan demikian mata pelajaran seni budaya dan 

keterampilan juga diampu Puji Utami, S.Pd, karena tidak ada guru khusus untuk 

mata palajaran seni budaya di SD Negeri Pringsari 1, semua mata pelajaran seni 

budaya dari kelas 1 sampai kelas 6 semua diampu oleh guru kelas masing-masing. 

Guru yang mengajar di SD Negeri Pringsari 1 juga tidak ada yang berlatar 

pendidikan seni khususnya seni rupa. Tetapi menurut kepala sekolah SD Negeri 

Pringsari 1 Sri Mundiyah S.Pd, meskipun tidak ada guru yang berlatar belakang 

pendidikan seni, kegiatan pembelajaran seni budaya khususnya seni rupa berjalan 

dengan baik. Sri Mundiyah S.Pd mengungkapkan bahwa para guru menjalankan 

tugasnya dengan baik  dan para guru cukup kreatif. 

Pada pelajaran seni budaya khususnya seni rupa di SD Negeri Pringsari 1, 

siswa diajari menggambar dengan berbagai teknik dan tema. Selain diajarkan 

menggambar, siswa juga diajari keterampilan lain seperti menganyam dan 

membuat kerajinan dari barang bekas. Bahkan untuk mengapresiasi karya dari 



77 

 

 

siswa, guru memberi ruang khusus untuk menempel karya siswa. Hal ini ditujukan 

agar siswa bangga dengan karyanya. Selain itu siswa juga dapat mengapresiasi 

karya dari temannya. 

 
Gambar 4.17:Gambar topeng yang dibuat oleh siswa 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

 
 

Gambar 4.18 Tempat untuk menempel karya siswa 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

Mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan  di SD Negeri Pringsari 1 

dilaksanakan empat jam pelajaran dalam seminggu. Setiap satu jam pelajarannya 

berdurasi 45 menit. Dengan alokasi waktu demikian, dirasa cukup untuk 

menyampaikan teori dan juga praktek keterampilan pada siswa. Dalam melakukan 

pembelajaran siswa pada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan, guru 
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melakukan beberapa kegiatan terstruktur sebagai bagian dari kedisiplinan guru. 

Kegiatan itu meliputi: 

 

4.2.1 Kegiatan Perencanaan 

 Kegiatan perencanaan dilakukan sebelum adanya proses pembelajaran. 

Sebelum kegiatan pembelajaran, guru menyiapkan perangkat pembelajaran seperti 

silabus, program tahunan (prota), program semester (promes), serta rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Prota dibuat setahun sekali, promes dibuat 

setiap satu semester sekali, sedangakan RPP dibuat oleh guru sebelum proses 

pembelajaran berlangsung, RPP juga diperiksa oleh guru bidang kurikulum dan 

disahkan oleh kepala sekolah. 

Berdasarkan penelaahan terhadap RPP guru yang dilakukan oleh peneliti, 

guru telah membuat RPP sesuai dengan kurikulum yang berlaku yakni kurikulum 

2013. Guru membuat RPP dalam tiga lembar dengan kompetensi inti dan 

kompetensi dasar yang telah disesuaikan dengan kurikulum. Guru membuat RPP 

dengan cukup lengkap, RPP yang dibuat guru terdiri dari kompetensi inti, 

kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan evaluasi. 

Semua bagian dibuat dengan cukup baik hanya saja tidak ada penjabaran tentang 

materi ajar. Guru hanya menuliskan pokok-pokok materi yang akan diajarkan. 

Untuk lebih jelasnya RPP guru dapat dilihat dalam halaman lampiran. 

RPP dibuat setiap akan mengadakan pembelajaran. RPP berisi tentang hal-

hal yang perlu disiapkan sebelum kegiatan pembelajaran. RPP biasanya berisi 
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tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, 

indikator, kegiatan belajar, materi, sumber dan media belajar, metode yang 

digunakan, serta penilaian hasil belajar. RPP dibuat guru agar dalam pembelajaran 

siswa, dapat terorganisasi dengan baik. hal ini seperti yang diungkapkan ibu Puji 

Utami: 

RPP saya buat untuk mempermudah dalam mengajar. Jadi saat 

mengajar, pembelajaran dapat berlangsung dengan urut. Materi yang 

dijelaskan juga tidak loncat-loncat sehingga mudah dipahami oleh 

siswa. Selain itu RPP saya buat juga untuk memenuhi persyaratan 

dalam mengajar. 

 

Pembuatan perangkat pembelajaran sebelum mengajar ini menunujukkan 

guru telah melakukan tugasnya dengan baik. Selain untuk mempermudah guru 

dalam melaksanakan pembelajaran, guru juga telah memenuhi segala tanggungan 

dalam mengajar. 

 

4.2.2 Kegiatan Pembelajaran 

Pembelajaran siswa pada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan 

yang berlangsung di SD Negeri Pringsari 1 menurut rencana pelaksanaan 

pembelajaran, dilaksanakan menjadi tiga tahapan yaitu: kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan kegiatan akhir. Pembelajaran mengacu pada RPP yang telah dibuat oleh 

guru. Alokasi pelaksanaan pembelajarannya 180 menit yang terbagi oleh tiga 

kegiatan tersebut. Kegiatan awal berupa pembukaan dilakukan sekitar 15menit 

dengan beberapa kegiatan di antaranya guru mengucapkan salam, guru 

mengkondisikan kelas, guru memimpin doa, dan guru membuat apersepsi sebelum 

penyampaian materi.  
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Pada kegiatan inti dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan penyampaian materi 

secara lisan dan penugasan. Pembelajaran siswa dalam mata pelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan ini biasanya terbagi kedalam pembelajaran apresiasi 

dan kreasi. Guru melakukan penyampaian materi berupa apresiasi dengan durasi 

waktu 150 menit dengan metode, media, dan sumber belajar yang telah disiapkan. 

Sementara itu dalam pembelajaran kreasi biasanya dilakukan lebih dari satu kali 

pertemuan. Hal ini karena dalam berkarya, terkadang siswa tidak dapat 

menyelesaikannya dalam satu kali pertemuan yang bersurasi 90 menit. 

Kegiatan akhir, yakni penutup dilakukan dengan alokasi waktu 15 menit, 

kegiatan yang dilakukan diantaranya: guru bersama dengan murid menyimpulkan 

materi pembelajaran yang baru saja dilakukan, guru memberikan sedikit 

pertanyaan secara langsung kepada siswa terkait materi yang telah disampaikan, 

guru memberikan tugas terstruktur, dan guru mengucapkan salam. 

 
 

4.2.3 Kegiatan Evaluasi 

Evaluasi dilakukan pada setiap pembelajaran, maksudnya evaluasi 

diselenggarakan dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan maupun tulisan 

yang berupa penugasan, ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan 

akhir semester. Dalam penilaian pada pelajaran seni budaya dan keterampilan, 

terbagi menjadi dua yakni penilaian praktek dan teori. Sebelum menilai, guru 

sudah mempunyai kriteria penilaian atas tugas. Melalui evaluasi pembelajaran, 

guru dapat melihat keberhasilannya dalam mengajar. Guru dapat mengerti tujuan 

dari pembelajaran sudah tercapai atau belum, kalau belum, perlu diadakannya 
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remidi atau ujian ulang. Biasanya siswa yang perlu diremidi adalah siswa yang 

nilainya belum mencapai nilai kriteria kelulusan (KKM). 

Kriteria kelulusan minimal (KKM) adalah sebuah kriteria yang disepakati 

oleh guru tentang standar nilai minimal yang harus dicapai siswa untuk tiap mata 

pelajaran, KKM antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang 

lainnya tidak sama. Untuk mata pelajaran seni rupa standar KKM-nya adalah 70. 

Bila perolehan nilai siswa setelah melaksanakan ulangan harian, ulangan tengah 

semester atau ulangan akhir mendapatkan nilai kurang dari 70, maka siswa 

tersebut wajib mengikuti ulangan remidi 

 

4.3 Kegiatan Menggambar Karikatur dengan Teknik Montase  

4.3.1 Pengamatan Terfokus 1 

Pengamatan terfokus 1 merupakan  suatu tindakan berupa pengamatan 

terkendali setelah diberikan perlakuan. Dalam observasi ini peneliti menggunakan 

pedoman observasi yang didukung dengan pedoman wawancara dan dokumentasi 

foto. Hal yang diamati adalah aktivitas pendidik dengan bantuan guru kelas dan 

rekan peneliti, serta aktivitas siswa selama pelaksanaan pembelajaran siswa kolase 

dalam menggambar karikatur dengan teknik montase memanfaatkan gambar 

wajah pada media cetak, yang berlangsung dari awal sampai akhir pembelajaran. 

 

4.3.1.1 Perencanaan 

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti di lokasi 

penelitian, peneliti menemukan banyak koran bekas yang tidak terpakai di 
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perpustakaan sekolah. Peneliti bersama guru kelas V SD negeri Pringsari 1 Puji 

Utami S.Pd, berencana untuk memanfaatkan Koran itu untuk dijadikan media 

pembelajaran. Selanjutnya dari hasil kesepakatan dengan guru, peneliti 

mengembangkan materi tentang menggambar karikatur dengan memanfaatkan 

gambar wajah pada media cetak. Media yang digunakan sengaja tidak dibatasi 

dengan Koran bekas saja tetapi berkembang ke media cetak lainnya. Hal ini untuk 

memudahkan siswa dalam mencari gambar wajah yang akan digunakan untuk 

membuat karya karikatur dengan teknik montase. 

Selanjutnya peneliti membuat rancangan pembelajaran yang berupa RPP 

dan materi ajar dalam bentuk prosedur berkarya karikatur dengan teknik montase. 

Materi dikembangkan berdasarkan Kompetensi Inti yakni menyajikan 

pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

Sementara Kompetensi Dasar yang dikembangkan adalah menghayati 

karakter tokoh dan memvisualkan dalam bentuk gambar ilustrasi. Sebelum 

mengembangkan materi tentunya peneliti dan guru harus menentukan tujuan 

pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran siswa dalam menggambar karikatur 

dengan teknik montase ini adalah (1) Siswa mampu memilih gambar wajah  yang 

tepat pada media cetak untuk dijadikan gambar karikatur dengan teknik montase, 

(2) siswa mampu mengembangkan gambar wajah dari media cetak menjadi 

gambar karikatur dengan teknik montase. 
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Media berkarya yang akan digunakan dalam pembelajaran menggambar 

karikatur dengan teknik montase adalah (1) media cetak bekas (Koran, majalah, 

tabloid, buku dll) (2) gunting (3) lem, (4) kertas gambar, (5) pensil, dan (6) pensil 

warna atau crayon. Untuk media pembelajaran yang digunakan adalah papan tulis, 

dan contoh karya. Sementara metode pembelajaran yang digunakan guru adalah 

metode ceramah dan demonstrasi. Metode ceramah digunakan guru untuk 

menjelaskan bagaimana karya karikatur dengan teknik montase itu dibuat. Metode 

demonstrasi digunakan untuk memberikan contoh langsung tentang langkah-

langkah dalam membuat karya. 

Penilaian yang digunakan adalah tes keterampilan berkarya karikatur 

dengan teknik montase dari gambar wajah pada media cetak. Penilaiain ini 

berdasarkan beberapa aspek diantaranya (1) ide/gagasan, yakni berupa pemilihan 

tema dan keunikan gagasan, (2) visual karya, yang terbagi dalam kesesuaian 

gambar dengan tema, prinsip seni rupa dan unsur seni rupa (3) media, berupa 

penggunaan alat, bahan dan teknik (4) proses berkarya yang terbagi dalam 

keseriusan dalam berkarya serta pemanfaatan waktu. Untuk lebih jelasnya RPP 

dapat dilihat pada halaman lampiran. 

 

4.3.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Kegiatan pengamatan terfokus 1 pada tahap pelaksanaan pembelajaran 

dilaksanakan selama 2 hari  pada tanggal 11 dan 12 November 2014. Kegiatan 

pengamatan terfokus 1 pada tahap pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan untuk 

mengamati aktivitas pendidik dan aktivitas siswa. Dari pengamatan ini diharapkan 
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peneliti dapat mengetahui tentang kelemahan dan kelebihan pembelajaran siswa 

dalam menggambar karikatur dengan teknik montase, sebagai bahan evaluasi dan 

rekomendasi pada pengamatan terfokus 2. 

 

4.3.1.2.1 Aktivitas Pendidik 

4.3.1.2.1.1 Aktivitas Pendidik di Hari Pertama 

Kegiatan pembelajaran siswa pada mata pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan dimulai pada pukul 07.00 WIB. Kegiatan diawali dengan berdoa 

dan membaca Asmaul Husna yang dipimpim oleh ketua kelas atas intruksi 

pendidik (peneliti). Kegiatan membaca doa dan Asmaul Husna ini rutin dilakukan 

setiap awal pelajaran di jam pertama. Setelah kegiatan berdoa selesai, peneliti 

mengucapkan salam dengan berkata “Assalamu’alaikum warahmatullahi 

wabarokatuh, selamat pagi adik-adik”. Setelah itu peneliti memeriksa kehadiran 

siswa dengan memanggil namanya satu persatu. Pada hari pertama pengamatan 

terfokus 1, semua siswa hadir.  

Selanjutnya peneliti memulai pelajaran dengan memberi pertanyaan 

kepada siswa tentang pengertian karikatur. Peneliti berkata kepada siswa “Apakah 

kalian pernah mendengar kata karikatur? Apa itu karikatur?”. Peneliti menyuruh 

siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan mengangkat tangan terlebih 

dahulu. Akan tetapi siswa tidak ada yang berani menjawab karena malu untuk 

mengemukakan jawaban secara sendiri-sendiri. Kemudian peneliti menunjuk 

salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan  tadi. Siswa yang 

ditunjuk tadi menjawab bahwa karikatur itu adalah gambar kartun. Selanjutnya 
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peneliti menunjuk siswa lain, dan peneliti mendapatkan jawaban dari siswa itu 

bahwa karikatur adalah gambar yang lucu. Selanjutnya peneliti menyempurnakan 

jawaban siswa dengan berkata: 

“ Jawaban dari teman kalian tadi hampir benar, hanya saja masih perlu 

dilengkapi. Jika kalian pernah melihat koran, majalah atau buku 

lainnya kemudian kalian melihat gambar manusia yang kepalanya 

besar dan lucu, itulah yang disebut karikatur. Jadi karikatur itu adalah 

gambar manusia yang berupa gambar hasil distorsi atau dilebih-

lebihkan. Biasanya kepalanya digambar besar dan badannya kecil. 

Perwujudan gambar karikatur berbentuk lucu seperti yang dikatakan 

teman kalian tadi. 

 

Selanjutnya peneliti menjelaskan bahwa pada pelajaran kali ini siswa  

diajak untuk membuat gambar karikatur dengan teknik montase. Kemudian 

peneliti juga menjelaskan sedikit  tentang apa yang dimaksud dengan montase. 

Peneliti menjelaskan dengan berkata “montase itu adalah teknik yang digunakan 

dalam menggambar atau melukis dengan cara menempel gambar yang sudah 

jadi”. Peneliti kemudian menanyakan apakah semua siswa telah membawa alat-

alat yang pada hari sebelumnya telah diminta guru untuk membawa alat berupa 

lem, gunting, pensil, crayon dan buku gambar. Dari 21 siswa ada 3 orang siswa 

yang tidak membawa peralatan lengkap. Peneliti kemudian menasehati siswa agar 

pada pembelajaran selanjutnya siswa tidak lagi lupa ketika diminta membawa 

alat-alat untuk kegiatan praktek. Peneliti kemudian meminjami alat yang telah 

disiapkan untuk digunakan siswa yang tidak menggunakan peralatan lengkap 

secara bergantian. 

Peneliti kemudian menjelaskan di depan tentang langkah-langkah 

membuat karikatur dengan teknik montase dari gambar wajah pada media cetak. 

Peneliti mulai melakukan demonstrasi dengan berkata: 
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Sebelum memulai menggambar karikatur, kita nanti mencari gambar 

wajah pada koran dan majalah yang sudah kalian bawa. Perlu 

diperhatikan dalam memilih gambar wajah, kalian harus memilih 

gambar wajah yang ukurannya cukup besar jangan yang kecil-kecil. 

Ini karena nanti kita akan membuat gambar karikatur yang identik 

dengan kepala yang besar. 

 

Selanjutnya peneliti mulai memberikan contoh dengan mengunting 

gambar wajah yang ada pada media cetak yang sudah didapat. Peneliti kemudian 

menempel gambar wajah pada kertas gambar dengan lem. Untuk tahap 

selanjutnya peneliti hanya menjelaskan dengan bahasa lesan tentang bagaimana 

membuat badan pada karikatur. Peneliti berkata:  

Setelah gambar ditempel langkah selanjutnya adalah kita menggambar 

bagian badannya. Gambar badan dibuat kecil saja supaya tampak 

sebagai gambar karikatur. Perlu diperhatikan! dalam menggambar 

badan harus disesuaikan dengan ekspresi wajah serta tema dari 

gambar wajah yang nanti kalian pilih. Misal saja kalian menempel 

gambar wajah seorang pemain bola maka badannya juga harus 

disesuaikan. Jangan sampai nanti gambar wajahnya pemain bola terus 

badannya seorang penari, itu jangan. Ekspresi wajahnya juga 

diperhatikan, ekspresinya sedang bagaimana terus kita membuat 

gambar badan yang sesuai dengan ekspresi itu. 
 

Peneliti menjelaskan bahwa dalam menggambar badan harus disesuaikan 

dengan tema dan ekspresi gambar wajah yang diperoleh dari media cetak. 

Sebelum peneliti menyuruh siswa untuk mulai berkarya, peneliti terlebih dahulu 

memperlihatkan contoh hasil karya karikatur dengan teknik montase yang sudah 

jadi. Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih paham dan mendapatkan referensi 

karya yang akan dibuat. 
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Gambar 4.19:Peneliti menunjukkan contoh karya kepada siswa 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

Setelah selesai memberikan contoh tentang prosedur berkarya selanjutnya 

peneliti menyuruh siswa untuk memulai berkarya. Peneliti dibantu oleh guru ikut 

memandu siswa dalam berkarya. Peneliti juga menjawab pertanyaan-pertanyaan 

siswa yang kurang paham tentang prosedur berkarya. Hal yang paling sering 

ditanyakan siswa saat berkarya adalah apakah gambar wajah yang siswa pilih 

sudah tepat untuk dibuat karikatur atau belum. Setelah siswa memilih gambar 

wajah yang sesuai dan ditempel pada kertas gambar, selanjutnya peneliti 

mengintruksikan agar siswa menggambar bagian badannya dengan berkata 

“setelah selesai menempel gambar wajah lanjutkan dengan menggambar 

badannya”. Peneliti membantu siswa dengan penjelasan lesan agar siswa tidak 

bingung dalam menggambar bagian badan. 

Guru dan peneliti berkeliling untuk melihat pekerjaan siswa dan 

membantu siswa apabila ada kesulitan. Peneliti sesekali memperlihatkan contoh 

karya yang sudah jadi agar siswa tidak salah dalam membuat karya karikatur. 

Peneliti juga memperlihatkan karya dari salah seorang siswa yang melakukan 

pekerjaan dengan benar agar siswa yang lain mengikutinya.  
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Setelah waktu dua jam pelajaran hampir selesai, selanjutnya peneliti 

memberi intruksi kepada siswa dengan berkata “sebelum pelajaran diakhiri harap 

sisa potongan-potongan kertas dibersihkan dahulu, karyanya juga di simpan 

dahulu untuk dilanjutkan esok hari!”. Kemudian peneliti memberikan sedikit 

evaluasi tentang pembelajaran yang telah berlangsung. Peneliti juga mengingatkan 

siswa untuk tidak lupa membawa spidol, pensil warna atau crayon pada hari 

berikutnya. Selanjutnya peneliti mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

 

4.3.1.2.1.2 Aktivitas Pendidik di Hari Kedua 

Pada hari kedua pelajaran dimulai pada pukul 09.15 WIB. Peneliti 

membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. Kemudian peneliti memeriksa 

kehadiran siswa dengan menyebut namanya satu per satu. Setelah selesai 

memeriksa kehadiran siswa peneliti menginstruksikan kepada siswa untuk 

mengeluarkan pekerjaanya yang kemarin dengan berkata “sekarang kalian 

keluarkan lagi gambar kalian yang kemarin”. Peneliti juga menanyakan kepada 

siswa apakah telah membawa spidol, pensil warna atau crayon seperti yang telah 

dikemukakan pada hari sebelumnya. Pada hari itu semua siswa berangkat dan 

semua membawa peralatan lengkap. 

Selanjutnya peneliti segera menginstruksikan siswa untuk mulai mewarnai 

gambar badan yang telah dibuat pada hari sebelumnya. Peneliti berkata “untuk 

memaksimalkan waktu, sekarang kalian langsung lanjutkan saja pekerjaan 

kalian”. Hal ini dilakukan peneliti agar siswa dapat menyelesaikan karyanya 
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sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Sambil berkeliling mengamati 

pekerjaan siswa peneliti juga memberi masukan dalam mewarnai menggunakan 

crayon. Peneliti juga memberikan contoh mewarnai dengan crayon pada siswa 

yang kesulitan dalam mewarnai. 

 

 
Gambar 4.20: Peneliti membantu siswa yang mengalami kesulitan 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

Pada tahapan mewarnai ini siswa cukup cekatan sehingga memudahkan 

peneliti dalam mengajar. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Puji bahwa kelas 5 

memang sudah terbiasa menggunakan crayon. Peneliti terus berkeliling melihat 

pekerjaan siswa untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. 

Sesekali peneliti duduk di depan untuk mengetahui reaksi siswa ketika pengajar 

barada di depan. Apakah siswa tetap berkarya atau malah ramai sendiri. 

Sesekali peneliti menegur siswa yang ramai sendiri. Peneliti juga menegur 

siswa yang jalan berkeliling melihat karya teman-temanya, hal ini dilakukan agar 

tidak memicu siswa lain untuk melakukan hal yang sama. Peneliti terus 
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mengawasi dan membimbing siswa yang kesulitan dalam berkarya. Peneliti juga 

memberi motivasi pada siswa agar siswa dapat menyelesaikan pekerjaannya 

dengan baik. 

 Setelah waktu pelajaran hampir habis peneliti mengintruksikan agar siswa 

segera mengumpulkan hasil pekerjaannya.  Peneliti berkata “Bagi yang sudah 

selesai, karyanya bisa dikumpulkan di depan. Sedangkan yang belum selesai 

segera diselesaikan”. Peneliti menerima karya siswa satu per satu yang mulai 

dikumpulkan. Sementara untuk siswa yang belum mengumpulkan, peneliti 

memberi waktu lima menit bagi siswa untuk menyelesaikan karyanya. Setelah 

pekerjaan siswa terkumpul semua, peneliti melihat satu persatu pekerjaan siswa 

secara sekilas dan memberi apresiasi terhadap pekerjaan siswa. Peneliti juga 

memperlihatkan sebagian dari karya siswa agar siswa dapat mengapresiasinya. 

Setelah selesai selanjutnya guru menutup pelajaran dengan mengucapkan 

terimakasih dan mengucapkan salam. 

 

4.3.1.2.2 Aktivitas Siswa 

4.3.1.2.2.1 Aktivitas Siswa di Hari Pertama 

Pada pengamatan terfokus 1 yang dilakukan pada jam pertama peneliti 

juga mengamati aktivitas siswa dari awal sebelum mulai pelajaran sampai 

pelajaran usai. Sebelum bel jam pelajaran pertama berbunyi, siswa kelas V SD 

Negeri Pringsari 1 sudah hadir seluruhnya. Sebagian besar siswa bermain di luar 

ruangan. Sementara sebagian siswa yang mendapat giliran piket nampak 

membersihkan ruangan kelas. Namun sebagian besar siswa yang piket adalah 
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siswa putri. Dari hasil wawancara dengan salah seorang siswa, dalam kegiatan 

piket selalu dilakukan oleh siswa putri untuk yang putra sangat jarang. 

Setelah bel pelajaran masuk, seluruh siswa segera masuk kelas. Sembari 

menunggu pelajaran dimulai para siswa mengeluarkan kertas bertuliskan Asmaul 

Husna. Setelah peneliti bersama guru datang siswa nampak tenang dan kelas 

menjadi kondusif. Siswa mengawali kegiatan pembelajaran dengan menjawab 

salam dari peneliti dan membaca doa bersama-sama. Kegiatan berdoa berlangsung 

selama kurang lebih sepuluh menit. Siswa sangat bersemangat ketika membaca 

Asmaul Husna bersama-sama. Setelah kegiatan berdoa selesai, siswa segera 

memasukkan kertas bertuliskan Asmaul Husna dan mengambil buku pelajaran 

serta buku gambar. 

Di awal pelajaran siswa mendapat pertanyaan-pertanyaan  yang diberikan 

guru tentang pengertian karikatur. Ketika ditanyai peneliti tentang pengertian 

karikatur siswa tidak ada yang berani menjawab. Peneliti kemudian mengambil 

inisiatif dengan menunjuk siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Kemudian salah seorang siswa yang ditunjuk peneliti pada waktu itu  yakni Danu 

Adi Wijaya menjawab ”karikatur itu gambar kartun pak”. Selanjutnya ada siswa 

lain yang bernama Aria menjawab pertanyaan dari peneliti bahwa karikatur adalah 

gambar yang lucu. Dari jawaban yang diberikan oleh seorang siswa tadi kemudian 

peneliti melengkapi jawaban dengan jawaban yang lebih tepat. 

Selanjutnya siswa memperhatikan peneliti dalam memberikan 

demonstrasi tentang cara-cara menggambar karikatur dengan teknik montase. 

Semua siswa terlihat serius dalam memperhatikan demonstrasi. Beberapa siswa 
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tertawa ketika melihat gambar yang dibuat peneliti karena bentuknya yang lucu. 

Sari reaksi siswa tersebut nampak siswa tertarik dengan kegiatan pembelajaran 

menggambar karikatur dengan teknik montase. 

Setelah mendapat intruksi untuk mulai menggambar karikatur dari 

peneliti, selanjutnya siswa segera mengeluarkan alat dan bahan yang mereka 

bawa. Ada tiga orang siswa yang tidak membawa peralatan lengkap, yakni siswa 

yang bernama Dani Saputro, Aria Wibianto dan Catur Fitria yang masing-masing 

tidak membawa gunting, dan lem. Namun siswa yang tidak membawa peralatan 

lengkap itu tetap bisa membuat karya karena siswa tersebut dipinjami alat yang 

telah disiapkan oleh peneliti. 

 
Gambar 4.21:Siswa mengeluarkan koran yang telah dibawa 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

Setelah mengeluarkan alat dan bahan selanjutnya siswa mulai mencari 

gambar wajah sesuai dengan tema yang mereka pilih. Beberapa siswa tampak 

kesulitan dan bertanya “Pak, kalau gambar ini bisa digunakan atau tidak?”. Siswa 

nampak semangat dalam mencari gambar wajah, terkadang siswa memamerkan 

gambar wajah yang mereka peroleh pada temannya. Beberapa siswa terlihat 

berjalan melihat-lihat gambar wajah yang di peroleh teman-temannya sambil 

bercanda. Setelah siswa mendapatkan gambar yang diinginkan siswa kemudian 
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menggunting gambar wajah tersebut. Beberapa siswa bingung bagian mana yang 

harus mereka gunting. Siswa yang bingung tersebut bertanya kepada peneliti 

“Pak, ini yang harus digunting sampai mana pak?”. Setelah mendapat penjelasan 

dari peneliti selanjutnya siswa tersebut langsung menggunting gambar wajah dari 

media cetak yang mereka peroleh. 

Pada tahap selanjutnya siswa menempelkan gambar wajah yang telah 

digunting pada kertas gambar. Pada tahap ini tidak banyak kesulitan yang dialami 

siswa. Setelah gambar wajah tertempel pada kertas siswa melanjutkan berkarya 

pada tahap selanjutnya yakni membuat gambar badan. Tahapan ini merupakan 

tahapan yang paling sulit dialami siswa. Mereka berhenti sejenak dan berfikir apa 

yang harus mereka gambar. Banyak siswa yang bertanya pada peneliti bagaimana 

cara menggambar bagian badan. Selanjutnya peneliti menjelaskan bahwa gambar 

badan harus digambar sesuai dengan tokoh yang dipilih. Jika yang dipilih siswa 

adalah tokoh olahragawan maka gambar gestur tubuh, pakaian dan gerakan yang 

digambar juga harus menunjukkan seorang olahragawan. 

 
Gambar 4.22:Siswa mulai menggambar badan karikatur 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 
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Pada tahap inilah siswa dilatih untuk berimajinasi. Siswa banyak yang 

menggerakkan badannya seperti seorang tokoh pada gambar wajah yang mereka 

pilih dari media cetak. Situasi ini membuat keadaan kelas cukup ramai. Namun 

keadaan mulai tenang kembali ketika peneliti menasehati siswa untuk tidak 

berbicara keras-keras. Siswa boleh menirukan gaya tokoh yang akan digambar 

asal tidak ramai. Ketika siswa mulai menggambar badan siswa masih menirukan 

gaya tokoh yang mereka gambar. Hal ini menunnjukkan siswa semangat dalam 

berkarya. Dari pengamatan peneliti dalam menggambar badan ada beberapa anak 

yang mampu menggambar badan dengan baik. Meskipun anatomi masih kurang, 

tapi dari gambar yang dibuat siswa sudah mampu menunjukkan gambar badan 

dengan gaya yang baik. 

Setelah waktu hampir selesai siswa mendapat intruksi dari peneliti untuk 

membereskan alat dan bahan. Siswa diminta untuk melanjutkan gambar pada hari 

berikutnya. Setelah itu siswa memasukkan alat-alatnya kedalam tas sementara sisa 

koran kembali dirapikan oleh  siswa. Sebelum pelajaran diakhiri siswa 

mendengarkan sedikit evaluasi dari peneliti. Siswa diminta untuk membawa 

spidol hitam dan crayon pada hari berikutnya. Kemudian pelajaran diakhiri 

dengan menjawab salam dari peneliti 

 

4.3.1.2.2.2 Aktivitas Siswa di Hari Kedua 

Pada hari kedua pelajaran seni budaya dan keterampilan dimulai pukul 

09.15 WIB. Siswa duduk dengan tenang sambil mengeluarkan gambarnya yang 

telah dibuat kemarin sambil menunggu pelajaran dimulai. setelah peneliti 
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mengucapkan salam siswa menjawab salam dengan serempak dan semangat. 

Siswa kemudian mengeluarkan spidol, pensil warna maupun crayonnya sesuai 

dengan intruksi peneliti. 

Kemudian pelajaran diawali dengan penjelasan peneliti secara singkat 

tentang cara mewarnai gambar dengan crayon. Siswa mendengarkan penjelasan 

peneliti dengan serius. Setelah diminta bertanya oleh peneliti siswa tidak ada yang 

bertanya. Karena tidak ada yang bertanya selanjutnya siswa segera memulai 

mewarnai gambar yang telah dibuat pada hari sebelumnya. Siswa segera 

mengambil pensil warna dan crayon kemudian menggoreskannya pada gambar 

dengan penuh hati-hati. Awalnya siswa nampak ragu dalam menggoreskan 

crayon. Akan tetapi setelah mendapat saran dari peneliti, siswa mulai lancar 

dalam mewarnai dengan crayon.  

 
Gambar 4.23: Siswa mulai melanjutkan karyanya 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

Pada saat proses  mewarnai banyak siswa yang berdiri untuk melihat karya 

punya temannya. Bahkan ada yang berkeliling untuk melihat karya temannya satu 

persatu. Namun siswa mendapat teguran dari peneliti untuk segera mengerjakan 
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karyanya sendiri karena hal itu dapat memicu temannya  untuk melakukan hal 

yang sama. Setelah itu siswa nampak serius dalam menyelesaikan gambarnya. 

Tidak terlalu lama bagi sejumlah siswa untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

Sementara itu siswa lainnya tampak sedikit kesulitan dalam mewarnai, terutama 

dalam memilih warna. Hal ini ditunjukkan dari sejumlah siswa yang meminta 

saran pada teman dan pada peneliti tentang warna yang bagus untuk digunakan. 

Setelah waktu hampir selesai siswa diminta untuk segera menyelesaikan 

gambarnya. Ada beberapa anak yang sudah selesai dan langsung 

mengumpulkannya di depan. Melihat teman yang sudah selesai nampak membuat 

siswa lain terpacu untuk segera menyelesaikan gambarnya. Selanjutnya satu per 

satu siswa selesai dalam mewarnai dan segera mengumpulkan gambarnya. Namun 

masih ada beberapa anak yang masih serius dalam mewarnai. Mereka tampak 

mempercepat kerjanya agar selesai tepat waktu. Peneliti kemudian memberi 

waktu lima menit pada siswa yang belum selesai. Siswa tampak semakin 

mempercepat proses mewarnainya. Setelah waktu selesai siswa semuanya tampak 

telah menyelesaikan gambarnya dan segera mengumpulkan gambarnya di depan. 

Di akhir pelajaran peneliti memberikan sedikit evaluasi tentang pelajaran 

yang telah berlangsung. Siswa tampak memperhatikan dengan serius. Peneliti juga 

memperlihatkan sebagian karya-karya siswa. Siswa tertawa melihat karya-karya 

temannya karena bentuk dan gaya tokoh yang dibuat siswa lucu dan unik. 

Selanjutnya pelajaran diakhiri dengan menjawab salam dari peneliti. 
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4.3.1.3 Evaluasi dan Rekomendasi 

4.3.1.3.1 Evaluasi 

 Berdasarkan hasil pengamatan terfokus 1 oleh guru dan rekan peneliti pada 

pertemuan pertama dan kedua, diketahui bahwa  peneliti memiliki kemampuan 

mengajar yang cukup baik, hal ini ditunjukkan dari catatan Ibu Puji Utami S.Pd 

terhadap aktivitas peneliti yang menyatakan bahwa “ peneliti mampu menjelaskan 

materi secara sistematis dan mudah dipahami”. Hal senada di sampaikan oleh 

rekan peneliti yang bernama Diar Ary Yulianto yang menyatakan: 

Peneliti mengajar dengan penuh semangat, peneliti mampu 

menjelaskan materi dengan baik dan mudah dipahami oleh siswa. 

Selain itu peneliti menjelaskan materi dengan suara yang cukup 

keras sehingga terdengar oleh siswa yang duduk di bangku 

belakang. 

 

Selain itu di awal pelajaran juga diketahui peneliti melakukan pengkondisian 

kelas dengan baik. berdasarkan catatan dari Ibu Puji Utami S.Pd yang 

menyatakan: 

Peneliti selama kurang lebih sepuluh menit mengatur siswa untuk 

duduk dengan tenang dan rapi yang dilanjutkan dengan  mengucap 

salam, berdoa, dan presensi siswa sehingga dapat diketahui siswa 

yang sudah masuk kelas dan yang belum masuk ke kelas, serta 

tercipta suasana pembelajaran yang kondusif.  

 

 Pada kegiatan inti pembelajaran, peneliti mempunyai kesiapan yang cukup 

baik hal ini ditunjukkan dengan peneliti yang telah menyiapkan alat untuk 

persiapan jika ada siswa yang tidak membawa peralatan lengkap. Selain itu dari 

catatan guru yang mengamati peneliti juga mampu menjelaskan materi dengan 

baik dan suara peneliti terdengar jelas sampai bangku siswa yang paling belakang. 

Kemudian dalam melakukan demonstrasi, kemampuan peneliti dinilai sudah 
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cukup baik. Peneliti bisa memberikan contoh menggambar dengan baik, hanya 

saja peneliti kurang mampu mengiringinya dengan penjelasan lesan. Hal ini 

seperti catatan guru yang menyatakan: 

Saat melakukan demonstrasi, peneliti dapat memberikan contoh 

berkarya dengan baik. Namun peneliti tidak banyak memberi 

penjelasan. 

 

  Selama proses berkarya, peneliti senantiasa memberikan arahan dan 

bimbingan pada siswa yang mengalami kesulitan, sehingga siswa mendapatkan 

kemudahan dalam berkarya karikatur dengan teknik montase. Akan tetapi pada 

saat melakukan pendampingan berkarya, peneliti kurang mampu mengkondisikan 

kelas. Ini terlihat dari adanya siswa yang jalan-jalan sendiri sehingga siswa tidak 

dapat memanfaatkan waktu berkarya secara optimal. Peneliti juga diketahui 

kurang mampu memperhatikan kemampuan awal siswa, hal ini dibuktikan dengan 

tidak ada salah satu pun siswa yang berani menjawab pertanyaan kecuali ditunjuk 

oleh peneliti. Hal ini sesuai dengan catatan yang diberikan guru yang menyatakan: 

Peneliti memberi pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk 

memulai kegiatan inti pembelajaran. Tidak ada satu pun siswa yang 

berani menjawab. Siswa berani menjawab ketika ditunjuk oleh 

peneliti 

 

  Sedangkan untuk  pengamatan yang dilakukan terhadap siswa dari 

pertemuan pertama dan kedua adalah berupa aktivitas siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung sampai dengan berakhirnya waktu pembelajaran. Dari 

hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ketika sedang mengajar, didapati 

kesimpulan bahwa siswa kurang tanggap ketika diberi pertanyaan oleh peneliti. 

Ketika diberi kesempatan bertanya siswa tidak memanfaatkannya untuk bertanya. 
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Akan tetapi siswa justru sering bertanya ketika kegiatan berkarya sudah 

berlangsung.  

  Ketidaksiapan siswa dalam membawa peralatan berkarya juga dapat 

menghambat kegiatan berkarya siswa. Dalam berkarya, siswa juga kurang dapat 

memanfaatkan waktu secara optimal karena siswa masih bingung dengan apa 

yang akan mereka gambar. Hal ini terlihat ketika siswa akan menggambar badan, 

siswa berpfikir cukup lama. Selain itu hal yang dapat mengurangi efisiensi waktu 

dalam berkarya adalah seringnya siswa melihat karya teman-temannya.  

  Hal lain yang menjadi catatan peneliti adalah respon siswa dalam kegiatan 

menggambar karikatur dengan teknik montase. Dari pengamatan peneliti terlihat 

siswa sangat senang saat memdapat materi pembelajaran tentang menggambar 

karikatur dengan teknik montase ini. Siswa tampak semangat dalam mengikuti 

pelajaran. Kegiatan yang paling menonjol adalah saat menggambar, siswa seperti 

berimajinasi menjadi seperti figur yang sedang digambar. Siswa dengan semangat 

menirukan gaya-gaya tokoh yang sedang digambar bahkan ada pula siswa yang 

bernyanyi lagu milik tokoh yang digambarnya.  

  Sementara itu untuk hasil karya siswa dalam menggambar karikatur 

dengan teknik montase, menurut peneliti tergolong cukup baik hanya ada 

beberapa siswa yang mempunyai kemampuan menggambar yang sangat baik. 

Dalam penilaian terhadap karya siswa ini, peneliti  meminta bantuan kepada dua 

orang untuk memberi nilai terhadap karya siswa. Dengan demikian ada tiga orang 

penilai yang menilai hasil karya siswa. Ketiga orang tersebut adalah peneliti (P1), 

guru kelas 5 yakni Puji Utami, S.Pd ( P2), dan guru Seni Budaya dan 
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Keterampilan MTs Manba’ul Qur’an Pringapus yakni Ibu Ira Setyawati, S.Pd 

(P3). Penilaian dilakukan dengan pedoman penskoran yang telah disiapkan oleh 

peneliti seperti berikut ini 

 

Tabel 4.4 

Pedoman Penskoran 

No Aspek yang dinilai Skor 

maksimal 

Skor riil jumlah 

1 Ide/ gagasan 

 

Pemilihan tema 40   

Keunikan gagasan 60  

2 Visual Karya Kesesuaian dengan 

tema 

40   

• Unsur seni  rupa 

• Prinsip seni rupa 

60  

3 Media • Kesiapan bahan 

• Penggunaan alat 

• Teknik 

30   

30  

40  

4 Proses berkarya • Keseriusan 

berkarya 

• Pemanfaatan 

waktu 

50   

50  

Jumlah keseluruhan  

Nilai (jumlah keseluruhan  : 4)  

 

Berdasarkan  pedoman penskoran di atas terdapat empat aspek umum 

yang menjadi dasar penilaian yakni ide atau gagasan, visual karya, media dan 

proses berkarya. Setiap aspek dibagi lagi ke dalam beberapa aspek-aspek khusus 

dengan bobot nilai yang berbeda-bada. Pada aspek ide atau gagasan dibagi 

menjadi dua aspek lagi yakni pemilihan tema dengan nilai maksimal 40 dan 

keunikan gagasan dengan nilai maksimal 60. Pada aspek visual karya di bagi 
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menjadi dua aspek yakni kesesuaian gambar dengan tema serta unsur dan prinsip 

seni rupa dengan nilai maksimal masing-masing 40 dan 60. Pada aspek media 

dibagi menjadi tiga aspek lagi yakni penggunaan bahan, penggunaan alat dan 

menggunaan teknik dengan nilai maksimal masing-masing 30, 30, dan 40. 

Sementara itu untuk aspek proses berkarya dibagi menjadi dua yakni keseriusan 

siswa dalam berkarya dengan nilai maksimal 50 dan pemanfaatan waktu dengan 

nilai maksimal 50. 

Nilai akhir yang akan didapat siswa adalah jumlah semua aspek kemudian 

dibagi empat. Sementara itu untuk menentukan ketuntasan nilai serta kategori 

nilai yang diperoleh siswa, penilai menggunakan panduan yang telah disesuaikan 

dengan daftar kategori serta KKM yang telah ditentukan sekolah. Berikut adalah 

tabel kategori nilai yang digunakan. 

 

Tabel 4.5 

Kategori Nilai 

No Rentang nilai kategori Keterangan 

1 >85 Sangat baik Tuntas 

2 70-85 baik Tuntas 

3 60-69 cukup Tidak Tuntas 

4 <60 kurang Tidak Tuntas 

 

Berdasarkan tabel di atas, siswa yang tuntas adalah siswa yang 

memperoleh nilai 70 ke atas dengan kategori nilai baik dan sangat baik. 

Sementara itu siswa yang mendapat nilai dibawah 70 termasuk kategori tidak 

tuntas. Berdasarkan pedoman penilaian yang telah dibuat, tiga orang penilai 

memberikan nilai terhadap karya siswa dengan hasil seperti pada halaman 

lampiran. Sementara itu nilai akhir dari karya yang dibuat siswa adalah rata-rata 

dari nilai yang diberikan dari ketiga penilai tersebut. Berikut merupakan rekap 

nilai dari karya karikatur dengan teknik montase yang telah dibuat siswa. 
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No Nama N P1* NP2* NP3* Nilai 

Rata-

rata 

Kategori Karya Ket 

1 Adtya Putri 

Febrianti 
75.25 75 78 76.08 Baik 

 

Tuntas  

2 Ahmad 

Khoirul Munif 
82.25 80 83 81.75 Baik 

 

Tuntas  

3 Alfanada 

Riavril 

Angelia 

82.25 80.75 83.75 82.25 Baik 

 

Tuntas  

4 Anindya 

Kusuma Rani 
82.5 78.5 80 80.33 Baik 

 

Tuntas  

Tabel 4.6 

Rekap Nilai Siswa 

pada Pengamatan Terfokus 1 
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5 Aria Wibianto 74 72.25 75 73.75 Baik 

 

Tuntas  

6 Catur Fitria 72.25 70.25 74.5 72.33 Baik 

 

Tuntas  

7 Chandra 

Alimatul 

Latifah 

77 73.75 76.75 75.83 Baik 

 

Tuntas  

8 Citra Anggun 

Pramissty 
69.5 68.75 70 69.42 Cukup 

 

Tidak 

tuntas 

9 Dani Saputro 68 66.75 68.5 67.75 Cukup 

 

Tidak 

tuntas 
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10 Danu Adi 

Wijaya 
73.75 72 74.5 73.42 Baik 

 

Tuntas  

11 Dinda Ayu 

Setiyani 
77.25 77.5 79 77.92 Baik 

 

Tuntas  

12 Hasanah Fitri 

Anisa 
76.5 76.75 78.5 77.25 Baik 

 

Tuntas  

13 Helvi Herawati 86 85.5 87.75 86.42 Sangat 

baik 

 

Tuntas  

14 Intan Ayu 

Wulandari 
84.75 85.25 87 85.67 Sangat 

baik 

 

Tuntas  
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15 Muhamad 

Safii 
79.75 78.5 79 79.08 Baik 

 

Tuntas  

16 Prima Abdi 

Nurdiansah 
72.5 71.75 72.25 72.17 Baik 

 

Tuntas  

17 Raka Ichsan 

Pambudi 
67.75 66.25 68.75 67.58 Cukup 

 

Tidak 

tuntas  

18 Reyzal Wirya 

Tama 
78.75 77.5 78 78.08 Baik 

 

Tuntas  

19 Tasya 

Arbentina 
70.5 71.25 73.5 71.75 Baik 

 

Tuntas  
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Keterangan : 

(*)P1= peneliti (Muhamad Saefudin) 

    P2= guru kelas 5 (Puji Utami S.Pd) 

    P3= Guru Seni Budaya dan Keterampilan (Ira Setyawati,S.Pd) 

 

  Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 21 siswa ada 3 siswa 

yang mendapat nilai dibawah nilai tuntas. Ketiga siswa tersebut adalah Citra 

Anggun Pramissty, Dani Saputro, dan Raka Ichsan Pambudi. Sementara itu untuk 

kategori nilai yang diperoleh siswa, ada 2 orang siswa yang memperoleh nilai 

sangat baik, 16 siswa mendapat kategori nilai baik dan 3 siswa mendapat kategori 

nilai cukup. Pada pengamatan terfokus 1 ini nilai tertinggi diperoleh oleh Helvi 

Herawati dengan nilai 86,42 sementara itu untuk nilai terendah diperoleh oleh 

Raka Ichsan Pambudi dengan nilai 67,58. Rata-rata kelas pada pengamatan 

terfokus 1 adalah 75,83 yang termasuk kategori baik. Dari hasil di atas maka dapat 

disimpulkan masih perlu adanya perbaikan karena masih ada siswa yang 

20 Tina Sherly 

Audrina 
72.5 71.5 73.75 72.58 Baik 

 

Tuntas  

21 Zogi Dian 

Purnomo 
71.5 70.25 71.5 71.08 Baik 

 

Tuntas  

Rata-rata kelas 75.83 Baik Keterangan Tuntas  
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mendapat nilai dibawah KKM. Perbaikan diperlukan agar siswa mendapatkan 

hasil yang lebih baik. 

 

4.3.1.3.2 Rekomendasi    

  Dari hasil pengamatan pada pembelajaran siswa dalam menggambar 

karikatur dengan teknik montase pada pengamatan terfokus 1 ini dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran memperoleh hasil dengan kategori sedang. 

Meninjau dari hasil tersebut maka masih perlu penelitian lanjutan supaya ada 

perbaikan dalam hal strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran 

dengan lebih baik. Peneliti harus memperhatikan hal-hal kecil yang kiranya bisa 

menghambat kegiatan pembelajaran. Peneliti perlu membenahi cara penyampaian 

yang lebih dapat dicerna dengan baik oleh siswa sehingga tidak terlalu banyak 

siswa yang bertanya saat kegiatan berkarya dimulai. Peneliti juga harus mampu 

menciptakan suasana kondusif saat kegiatan berkarya agar siswa dapat berkarya 

secara maksimal. 

 Kemudian dari hasil gambar yang dibuat siswa, dapat dilihat bahwa gambar 

siswa ada yang diberi background ada pula yang tidak. Kemudian dari pewarna 

yang digunakan juga berbeda ada yang menggunakan pensil warna ada yang 

menggunakan crayon. Dari pengamatan peneliti, karya siswa yang diberi gambar 

background lebih menarik daripada yang tidak. Selain itu karya siswa yang 

menggunakan pewarna dari crayon juga tampak lebih baik. Menurut ibu Puji 

Utami, siswa kelas 5 memang lebih terbiasa menggunakan crayon daripada pensil 

warna. 
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  Dari hasil gambar tersebut, peneliti perlu mengkaji ulang instrument soal, 

supaya siswa dapat berkarya dengan media menggambar yang sama. Sehingga 

dapat diketahui siswa mana yang benar-benar bisa menggambar dengan baik dan 

siswa mana yang kurang mampu menggambar dengan baik. Peneliti juga harus 

menentukan apakah gambar yang dibuat harus diberi backgroung atau tidak. 

Sehingga semua siswa mendapat kesempatan berkarya dengan tingkat kesulitan 

yang sama. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penelitian lanjutan 

dengan memperbaiki hal-hal mengenai pembelajaran karikatur dengan teknik 

montase. Beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain (1) pemaksimalan 

kegiatan demonstrasi dengan memberikan contoh berkarya yang disertai 

penjelasan lesan yang mudah dipahami (2) penciptaan suasana kondusif selama 

siswa berkarya agar siswa dapat memaksimalkan waktu yang ada (3) perbaikan 

instrument soal agar lebih jelas aturan-aturan dalam berkarya. 

 

4.3.2 Pengamatan Terfokus 2 

Pengamatan terfokus 2 merupakan suatu tindakan berupa pengamatan 

terkendali dengan pedoman observasi, dengan didukung oleh pedoman 

wawancara, dan dokumentasi foto. Dalam pengamatan terfokus 2 ini peneliti 

menerapkan perlakuan baru sebagai upaya perbaikan pada pengamatan terfokus 1. 

Adapun hal yang diamati adalah aktivitas peneliti dan siswa selama 

pelaksanaan pembelajaran menggambar karikatur dengan teknik montase 
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memanfaatkan gambar wajah pada media cetak, yang berlangsung dari awal 

sampai akhir pembelajaran. 

 

4.3.2.1 Perencanaan  

 Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi pengamatan terfokus 1 serta 

diketahuinya kelemahan dan kelebihan peneliti dan siswa dalam pembelajaran 

menggambar karikatur dengan teknik montase, perlakuan yang akan diberikan 

pada pengamatan terfokus 2 adalah berupa pemaksimalan peneliti dalam mengajar 

dengan ketentuan lebih memaksimalkan kegiatan demonstrasi berkarya, 

menciptakan susasana kondusif di kelas, dan pemerian instrument soal yang lebih 

jelas kepada siswa. 

 Dari perlakuan di atas diharapkan kegiatan pembelajaran dapat 

berlangsung dengan lancar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain 

itu dari pengamatan terfokus 2 ini juga diharapkan dapat ditemukan kelemahan 

dan kelebihan pembelajaran menggambar karikatur dengan teknik montase, 

sehingga peneliti dapat menentukan apakah pembelajaran menggambar karikatur 

bisa diterapkan pada siswa kelas 5 SD atau tidak 

Selanjutnya untuk media berkarya yang akan digunakan sebagian besar 

masih sama dengan pengamatan terfokus 1 hanya saja peneliti menentukan untuk 

pewarna yang digunakan diharuskan memakai crayon. Media berkarya yang 

digunakan dalam pembelajaran menggambar karikatur dengan teknik montase 

tersebut adalah (1) media cetak bekas, (Koran, majalah, tabloid, buku dll) (2) 

gunting, (3) lem, (4) kertas gambar, (5) pensil, dan (6) crayon. Selanjutnya 
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peneliti memberi aturan baru dalam menggambar karikatur dengan teknik 

montase, yakni gambar harus diberi background.  

 Untuk media pembelajaran yang digunakan adalah papan tulis, dan contoh 

karya. Sementara metode pembelajaran yang digunakan guru adalah metode 

ceramah dan demonstrasi. Metode ceramah digunakan guru untuk menjelaskan 

bagaimana karya karikatur dengan teknik montase itu dibuat. Metode demonstrasi 

digunakan untuk memberikan contoh langsung tentang langkah-langkah dalam 

membuat karya. 

Penilaian yang digunakan adalah tes keterampilan berkarya karikatur 

dengan teknik montase dari gambar wajah pada media cetak. Penilaiain ini 

berdasarkan beberapa aspek diantaranya (1) ide/gagasan, yakni berupa pemilihan 

tema dan keunikan gagasan, (2) visual karya, yang terbagi dalam kesesuaian 

gambar dengan tema, prinsip seni rupa dan unsur seni rupa (3) media, berupa 

penggunaan alat, bahan dan teknik (4) proses berkarya yang terbagi dalam 

keseriusan dalam berkarya serta pemanfaatan waktu. Untuk lebih jelasnya RPP 

dapat dilihat pada halaman lampiran. 

 

4.3.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Kegiatan pengamatan terfokus 2 pada tahap pelaksanaan pembelajaran 

dilaksanakan selama 2 hari yakni pada hari Selasa dan Rabu pada tanggal 24 dan 

25 November 2014. Kegiatan pengamatan terfokus 2 pada tahap pelaksanaan 

pembelajaran ini dilakukan untuk mengamati aktivitas pendidik dan aktivitas 

siswa. Dari pengamatan ini diharapkan peneliti dapat mengetahui tentang 
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kelemahan dan kelebihan pembelajaran siswa dalam menggambar karikatur 

dengan teknik montase. Sehingga dapat diketahui tentang kelayakan materi 

pembelajaran menggambar karikatur dengan teknik montase. 

 

4.3.2.2.1 Aktivitas pendidik 

4.3.2.2.1.1 Aktivitas Pendidik di Hari Pertama 

Kegiatan pembelajaran siswa dalam pengamatan terfokus 2 ini 

dilaksanakan mulai hari selasa 24 November 2014 tepat pukul 07.00 WIB. 

Kegiatan pembelajaran diawali oleh peneliti dengan memberi intruksi kepada 

siswa untuk berdoa dan membaca Asmaul Husna sebagaimana yang dilakukan 

siswa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Setelah kegiatan berdoa selesai 

peneliti memeriksa kehadiran siswa dengan memanggilnya satu per satu. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui siapa saja siswa yang tidak hadir dalam 

pembelajaran. 

Peneliti memulai pelajaran dengan menyampaikan tujuan dari 

pembelajaran. Selanjutnya peneliti menguji ingatan siswa dengan berkata “Dulu 

saya sudah pernah menjelaskan tentang karikatur, ayo siapa diantara kalian yang 

masih ingat apa itu karikatur? yang berani jawab tunjuk jari!”. Setelah ada siswa 

yang berani menjawab peneliti pun membenarkan jawaban siswa dengan berkata 

“Ya, jawabanmu benar, bahwa karikatur itu memang gambar yang identik dengan 

kepala yang besar dan lucu”. Peneliti juga menanyakan tentang pengertian dari 

montase. Peneliti kemudian melanjutkan pelajaran dengan memberikan contoh 

berkarya karikatur dengan teknik montase. Tidak seperti pada pengamatan 
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terfokus 1, pada pengamatan terfokus 2 ini peneliti memberikan prosedur berkarya 

dengan pelan-pelan dan lebih jelas. 

Pertama-tama peneliti menempelkan kertas gambar pada papan tulis. 

Selanjutnya peneliti mengambil gambar wajah yang sudah disiapkan dan langsung 

ditempel pada kertas gambar tadi. Peneliti melakukan demonstrasi dengan 

memberi penjelasan: 

Adik-adik, dalam menempel gambar wajah harus di perhatikan tata 

letaknya agar gambar yang kita buat nanti posisinya pas. Tidak 

terlalu keatas, tidak terlalu kebawah dan tidak terlalu kesamping. 

Diusahakan gambar wakah ditempel diposisi tengah agak ke atas 

karena nanti dibagian bawahnya kita buat gambar badannya.  

 

. Peneliti kemudian melanjutkan berdemonstrasi tentang tahap membuat 

karikatur dengan teknik montase. Pada tahap mewarnai peneliti memberikan 

contoh pada beberapa bagian saja sambil berkata: 

Dalam mewarnai dengan crayon, kita tidak perlu ragu dalam 

menggoreskannya. Kita goreskan crayon dengan agak ditekan 

sampai semua bagian yang ingin kita warnai tertutup. Kalau sudah 

jelas silahkan keluarkan alat-alat kalian terlebih dahulu. 

 

Peneliti melanjutkan pelajaran dengan meminta siswa untuk mengeluarkan 

alat dan bahan untuk berkarya. Kemudian peneliti menanyakan apakah siswa ada 

yang tidak membawa alat dan bahan untuk berkarya. Hal ini bertujuan untuk 

melihat kesiapan dari siswa. Pada hari itu semua siswa membawa alat dan bahan 

untuk berkarya secara lengkap. Setelah semua siswa mengeluarkan alat dan bahan 

peneliti mulai membagikan instrument soal kepada semua siswa. Selanjutnya 

peneliti juga membacakan soal itu dan menjelaskan maksud dari soal tersebut 

kepada siswa.  Sebelum peneliti menginstruksikan kepada siswa untuk mulai 
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berkarya, terlebih dahulu peneliti bertanya kepada siswa “adakah yang belum jelas 

dengan soal yang saya berikan?”. 

Setelah tidak ada siswa yang bertanya, peneliti kemudian berkata “jika 

tidak ada yang bertanya silahkan kalian mulai untuk berkarya dengan tenang”. 

Peneliti kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk membuat karya. 

Peneliti duduk di depan sambil mengamati aktivitas dari siswa. Setelah itu peneliti 

berkeliling melihat pekerjaan siswa sambil berkata “jika ada yang mengalami 

kesulitan silahkan bertanya”. Seperti halnya pada pengamatan terfokus 1 peneliti 

juga membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam berkarya. Peneliti sesekali 

juga memperlihatkan contoh karya milik temannya yang dinilai sudah cukup baik. 

Saat kegiatan berkarya peneliti masih menjumpai siswa yang bertanya 

tentang kesuliatan menggambar badan. Peneliti dengan sigap menjawab 

pertanyaan siswa dengan jelas. Peneliti tidak hanya menanggapi pertanyaan siswa 

dengan jawaban lesan saja tapi juga memberikan contoh di depan menggunakan 

papan tulis. Hal ini dimaksudkan  agar tidak hanya siswa yang bertanya saja yang 

tahu tetapi siswa yang lainnya juga ikut mengerti. 

Sesekali peneliti berhenti berkeliling dan berdiri di belakang untuk 

mengamati aktivitas siswa. Saat peneliti berdiri di belakang tampak beberapa anak 

berbicara sendiri dan bergurau dengan teman sebelahnya. Peneliti tidak langsung 

mengingatkan siswa tersebut tetapi peneliti mengubah posisinya menuju ke depan 

dalam ruang kelas. Dengan demikian siswa yang tadinya bergurau dengan 

temannya kembali melanjutkan karyanya.  
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Setelah kiranya waktu hampir selesai peneliti kemudian meminta siswa 

untuk menghentikan kegiatannya. Peneliti berkata: 

Sekarang semua kegiatan dihentikan dulu, kalian kalian ambil 

sisa koran yang berserakan disekitar kalian. Kalau masih 

digunakan silahkan disimpan dulu dan yang tidak digunakan 

silahkan dimasukkan di tempat sampah. Setelah itu kalian simpan 

dengan baik karya kalian dan jangan sampai rusak karena besok 

kita lanjutkan lagi.  

 

Peneliti kemudian memberikan evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang 

telah berlangsung. Peneliti mengingatkan siswa untuk melanjutkan pekerjaanya di 

esok hari dengan membawa pewarna berupa crayon. Menjelang pelajaran usai 

peneliti memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Namun dalam hal ini 

tidak ada satupun siswa yang bertnanya dan akhirnya peneliti mengakhiri 

pelajaran dengan mengucap salam. 

 

4.3.2.2.1.2 Aktivitas Pendidik di Hari Kedua 

Pada hari kedua tepatnya hari Rabu tanggal 25 November 2014, pelajaran 

dimulai pada pukul 07.00 WIB. Seperti biasanya peneliti mengawali pelajaran 

dengan memberi kesempatan berdoa dan membaca Asmaul Husna. Kemudian 

setelah selesai peneliti  mengecek kehadiran siswa dengan memanggilnya satu 

persatu. Kemudian peneliti meminta siswa untuk mengeluarkan gambar dan 

perlengkapannya. Peneliti menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan siswa 

pada pelajaran itu, yakni peneliti meminta siswa untuk melanjutkan gambar 

dengan penyelesaian mewarnai menggunakan crayon. 
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Gambar 4.24:Peneliti memberi penjelasan kepada siswa 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

Tidak seperti pada hari pertama dihari kedua peneliti tidak banyak 

memberikan penjelasan karena penjelasan tentang materi sudah disampaikan di 

hari pertama. Peneliti segera meminta siswa untuk melanjutkan karyanya. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa dapat memanfaatkan waktu berkarya secara maksimal. 

Setelah itu peneliti tidak langsung berkeliling untuk melihat dan mendampingi 

siswa. Peneliti duduk di depan dan memberi kesempatan siswa berkarya sendiri.  

Setelah melihat siswa yang bertanya karena kesulitan, peneliti kemudian 

beranjak menuju tempat siswa tersebut dan membantu kesulitan yang dialami 

siswa. Setelah dirasa siswa sudah paham, peneliti kemudian melihat-lihat karya 

yang sedang dibuat oleh siswa lainnya. Peneliti sesekali berhenti ketika melihat 

karya siswa yang perlu diperbaikai. Peneliti mengambil karya tersebut dan 

menjelaskan kepada seluruh siswa tentang kesalahan dalam teknik mewarnai yang 

dibuat siswa. Peneliti berkata kepada siswa lainnya  

Tolong diperhatikan sebentar, ini ada karya dari teman kalian. Dalam 

mewarnainya masih sangat tipis, ini malah seperti menggunakan 

pensil warna padahal kita menggunakan crayon. Kalau bisa mewarnai 
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dengan crayon itu jangan ragu-ragu, agak ditekan sedikit saja tidak 

apa-apa supaya warnanya jelas. 

 

Setelah semua paham peneliti mengembalikan karya itu kepada siswa untuk 

dilanjutkan dan diperbaiki. 

 
Gambar 4.25: Peneliti berkeliling untuk melihat karya siswa 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

Peneliti kemudian kembali duduk di depan kelas untuk mengamati 

aktivitas siswa sekaligus memberi kesempatan berkarya siswa. Dari posisinya 

peneliti mengkondisikan kelas agar siswa tetap tenang saat berkarya. Peneliti juga 

meminta siswa untuk bertanya jika mengalami kesulitan. Setelah waktu kurang 15 

menit lagi, peneliti memberitahukan kepada siswa untuk segera 

menyelesaikannya. Namun sudah ada siswa yang telah menyelesaikan karyanya 

sebelum waktu habis. Penliti kemudian meminta siswa yang telah selesai 

menggambar untuk mengumpulkan karyanya. Peneliti kemudian mengamati karya 

siswa yang telah dikumpulkan dan meminta siswa lain untuk segera 

menyelesaikannya. 

Setelah waktu yang ditentukan peneliti sudah hampir selesai satu per satu 

siswa mengumpulkan karyanya. Peneliti segera menghitung karya yang terkumpul 
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untuk mengetahui siapa saja siswa yang belum mengumpulkan karya. Setelah 

semua siswa mengumpulkan karya, peneliti kemudian mengevaluai pembelajaran 

dan memberi apresiasi tehadap karya yang dibuat siswa seteleh selesai kemudian 

peneliti mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan terimakasih dan memberi 

salam. 

 

4.3.2.2.2 Aktivitas Siswa 

4.3.2.2.2.1 Aktivitas Siswa di Hari Pertama 

Pada pengamatan terfokus 2 yang dilakukan pada hari selasa 24 

November 2014 di jam pertama peneliti juga mengamati aktivitas siswa dari awal 

sebelum mulai pelajaran sampai pelajaran usai. Setelah bel tanda masuk berbunyi 

semua siswa kelas V masuk ke kelas dan duduk di tempatnya masing-masing. Di 

dalam kelas siswa bercanda dan berbicara dengan teman-teman di sebelahnya. 

kemudian peneliti bersama guru masuk ke kelas dan semua siswa diam tidak ada 

yang berbicara. 

Siswa kemudian mengawali pelajaran dengan membaca doa dan Asmaul 

Husna. Siswa terlihat semangat ketika membaca Asmaul Husna. Hal ini dilihat 

dari siswa yang membaca Asmaul Husna dengan kompak dan keras. Setelah 

selesai kemudian siswa kembali tenang dan mendengarkan peneliti yang 

memanggil namanya satu per satu. Siswa yang di panggil namanya segera 

mengangkat tangannya sambil berkata “hadir” untuk menunjukkan bahwa dirinya 

berangkat. 
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Setelah kegiatan pembuka selesai kemudian siswa diberi  pertanyaan 

tentang pengertian karikatur dan montase. Siswa yang bernama Intan menjawab 

“karikatur itu gambar yang kepalanya besar pak”. Jawaban dari siswa tersebut 

dibenarkan oleh peneliti kemudian peneliti juga memberi jawaban yang lebih 

lengkap. Siswa kemudian kembali diam dan mengamati peneliti yang 

mengeluarkan alat untuk demonstrasi. Selanjutnya siswa mengamati demonstrasi 

yang dilakukan guru dengan serius. Sesekali siswa tampak tersenyum dan terlihat 

kagum dengan apa yang dilakukan peneliti. Siswa terlihat berbicara dengan teman 

sebelahnya setelah melihat apa yang dilakukan peneliti. 

Siswa kemudian menerima selembar kertas yang berisi instrument soal 

tentang ketentuan berkarya. Siswa membaca soal itu dan kemudian mendengarkan 

penjelasan dari peneliti tentang instrument soal tersebut. Setelah paham dengan 

tugas yang diberikan siswa segera mulai berkarya. Mereka mengeluarkan media 

cetak yang mereka bawa. Kebanyakan siswa membawa koran bekas dan hanya 

tiga orang yang membawa majalah. Siswa kemudian mencari gambar wajah 

sesuai dengan tema yang mereka pilih. Karena pernah membuat karya di 

pengamatan terfokus 1, pada pengamatan terfokus 2 ini siswa tidak terlalu banyak 

mengalami kesulitan. 

Siswa segera memotong gambar wajah yang mereka peroleh. Beberapa 

siswa tampak memamerkan gambar wajah yang diperoleh kepada temannya. 

Siswa terlihat senang dengan gambar wajah tokoh yang dia dapatkan dan 

terkadang menirukan gaya dari tokoh tersebut. Siswa kemudian mulai 

menempelkan gambar wajahnya pada kertas gambar. Siswa nampak memiring-
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miringkan kertasnya untuk mendapatkan posisi yang tepat. Beberapa siswa 

meminta pendapat kepada peneliti dan guru tentang posisi menempel gambar  

dengan berkata “ini ditempel sebelah mana pak?”. Sementara beberapa siswa lagi 

langsung menempelkannya pada kertas gambar tanpa minta pendapat dari peneliti 

maupun guru. 

Setelah selesai menempel selanjutnya siswa mulai memikirkan bentuk 

badan yang akan mereka gambar. Sejumlah siswa membuat bentuk badan sesuai 

dengan saran peneliti yakni mencontoh bentuk badan yang ada pada koran tapi 

dengan ukuran yang lebih kecil dari gambar wajah yang mereka tempel. Sebagian 

siswa lainnya membuat bentuk badan dengan imajinasi sendiri. Siswa yang 

membuat gambar badan berdasarkan imjinasi sendiri terlihat lebih lama dibanding 

siswa yang mencontoh gambar badan yang sudah ada di koran atau majalah. 

 
Gambar 4.26:Siswa dengan serius mulai mewarnai gambar 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

Siswa yang kesulitan menggambar badan meminta bantuan kepada guru 

maupun peneliti untuk memberikan contoh dan memperbaiki gambar yang telah 
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dibuatnya. Siswa nampak serius mendengarkan dan melihat penjelasan dari 

peneliti dan guru yang sedang membantunya. Pada kegiatan berkarya di hari 

pertama ini siswa terlihat serius dalam berkarya meskipun terkadang juga 

bercanda sendiri dengan temannya.pada hari pertama ada beberapa siswa yang 

telah menyelesaikan gambar badan dan mulai mewarnainya dengan crayon. 

Sementara siswa lainnya masih membuat gambar badan dan backgroundnya. 

Setelah waktu hampir selesai siswa diminta peneliti untuk menghentikan 

pekerjaannya. Siswa diminta untuk membersihkan tempat duduk dan 

sekelilingnya dari sisa potongan-potongan koran bekas dan majalah. Setelah sisa 

potongan koran bekas dan majalah bekas diambil kemudian siswa membuangya di 

tempat sampah yang ada di depan kelas. Kemudian siswa dengan tertib kembali 

ke tempat duduknya untuk mendengarkan evaluasi dari peneliti. Siswa dengan 

serius mendengarkan penjelasan dari peneliti. Siswa diminta untuk melanjutkan 

gambarnya di hari berikutnya. Siswa juga diingatkan untuk tidak lupa membawa 

peralatan gambarnya di esok hari. Setelah paham tentang penjelasan peneliti dan 

tidak ada siswa yang bertanya kemudian pelajaran ditutup dengan menjawab 

salam dari peneliti. 

 

4.3.2.2.2.2 Aktivitas Siswa di Hari Kedua 

Pada hari kedua, pelajaran seni budaya dan keterampilan dimulai pukul 

07.00 WIB. Siswa duduk dengan tenang dan mulai pelajaran dengan membaca 

doa dan Asmaul Husna. Setelah selesai siswa mendengarkan peneliti yang sedang 

memeriksa kehadiran siswa dengan memanggil namanya satu per satu. Setiap 
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siswa yang dipanggil namanya selalu mengangkat tangannya sambil berkata 

“hadir”. Setelah semua siswa dipanggil namanya satu per satu siswa segera 

mengeluarkan gambar beserta alat-alatnya.  

Siswa tidak langsung melanjutkan gambarnya tapi menunggu intruksi dari 

peneliti terlebih dahulu.  Sambil menunggu intruksi dari peneliti siswa nampak 

melihat-lihat karya temannya. Ada beberapa siswa yang malu ketika karyanya 

dilihat oleh  temannya. Hal tersebut terlihat dari siswa yang menutupi karyanya 

dengan kedua tangannya saat karyanya dilihat oleh siswa lain. Siswa kemudian 

kembali ke tempat duduknya masing-masingdan mendengarkan sedikit penjelasan 

dari peneliti. 

 
Gambar 4.27:Banyak siswa yang berdiri umtuk melihat karya temannya 

(sumber: Dokumentasi penulis) 

 

Setelah peneliti meminta siswa untuk melanjutkan gambarnya, siswa 

langsung mengambil alat gambarnya dan mulai melanjutkan karyanya. Sebagian 

besar siswa sudah mulai di tahap mewarnai bahkan ada pula yang sebagian 

gambar sudah diwarnai di hari sebelumnya. Pada hari kedua ini siswa tampak 

serius dan tenang dalam berkarya. Mereka dapat menjaga ketenangan kelas. 
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Seperti di hari-hari sebelumnya saat berkarya siswa sering menirukan gaya 

tokoh yang ia gambar. Meskipun demikian hal tersebut tidak menggangu aktivitas 

temannya karena peneliti sudah mengingatkan untuk tidak berbicara keras-keras. 

Hal tersebut justru memperlihatkan bahwa siswa larut dalam karyanya dan 

mampu berimajinasi dengan baik. Pada proses pewarnaan ini tidak terlalu banyak 

kendala yang dialami oleh siswa. Hanya beberapa siswa yang meminta bantuan 

dan pendapat dari peneliti tentang karyanya. 

Di hari kedua ini siswa mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Mereka 

dapat menyelesaikan karyanya tepat waktu bahkan ada beberapa siswa yang telah 

menyelesaikan karyanya sebelum waktu yang ditentukan habis. Siswa yang telah 

menyelesaikan karyanya segera mengumpulkan karya yang mereka buat kepada 

peneliti. Sementara siswa yang lain tetap melanjutkan karyanya. Setelah waktu 

hampir habis satu per satu siswa mengumpulkan karyanya di meja guru. Siswa 

kemudian duduk kembali di tempatnya masing-masing. Mereka dengan tenang 

mendengarkan evaluasi dari peneliti. Saat peneliti menunjukkan hasil karya dari 

siswa semua siswa tertawa karena gambar yang mereka buat terlihat lucu. Setelah 

itu pelajaran di akhiri denga menjawab salam dari peneliti. 

 

4.3.2.3 Evaluasi dan Rekomendasi 

4.3.2.3.1 Evaluasi 

Dari hasil pengamatan terhadap pengamatan terfokus 2 diketahui bahwa 

pembelajaran berlangsung lebih baik. hal ini karena kekurangan-kekurangan di 

pengamatan terfokus 1 telah diperbaiki baik itu dari segi aktivitas pendidik 
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maupun aktivitas siswa. Dalam hal mengajar, peneliti mampu mengkondisikan 

kelas dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari catatan guru tehadap peneliti yang 

menyatakan “peneliti melakukan pengkondisian kelas dengan baik diawal 

pelajaran sehingga murid menjadi tenang dan tertib.” 

Peneliti juga mampu mengkondisikan siswa ketika siswa melakukan 

kegiatan berkarya. Peneliti menegur siswa dengan sedikit candaan ketika ada 

siswa yang mulai ramai. Hal ini agar tidak membuat siswa merasa tertekan. 

Seperti pada catatan yang ditulis oleh rekan peneliti yang mengatakan: 

Peneliti mampu membuat suasana kelas menjadi kondusif. Peneliti 

menegur siswa yang ramai agar tidak memicu teman lainnya untuk 

melakukan hal yang sama. Dalam menegur siswa, peneliti tidak 

memarahinya langsung tapi dengan sedikit candaan.  

 

Dalam hal demonstrasi yang dilakukan peneliti, juga lebih jelas dibanding 

pada pengamatan terfokus 1. Peneliti menjelaskan tahap-tahap berkarya dengan 

suara yang jelas dan keras. Tahap-tahap berkarya dilakukan dengan pelan-pelan 

sehingga siswa lebih mudah untuk memahami. 

Pada inti pembelajaran peneliti juga melakukan pendampingan dengan 

baik. peneliti membantu siswa yang mengalami kesulitan dengan memberikan 

sedikit contoh menggambar yang disertai dengan penjelasan lesan. Seperti pada 

catatan yang dituliskan oleh ibu puji yang mengatakan “peneliti selalu membantu 

siswa yang mengalami kesulitan dalam menggambar karikatur dengan 

menjelaskannya secara pelan-pelan”. Peneliti juga tidak hanya melakukan 

pendampingan berkarya dengan berkeliling untuk melihat karya siswa, tapi 

terkadang juga memberi kesempatan siswa untuk berkarya sendiri. Hal ini 
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dilakukan peneliti dengan cara duduk di bangku depan sambil mengamati 

aktivitas dari siswa. 

Instrument soal yang diberikan pada pengamatan terfokus 2 ini juga lebih 

jelas mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan siswa. Dari hasil 

evaluasi pada pengamatan terfokus 1, peneliti memberikan ketentuan baru pada 

siswa dalam hal media berkarya dan pemberian background pada gambar. Dalam 

hal media berkarya peneliti menentukan siswa harus menggunakan crayon, ini 

merupakan hasil evaluasi dari pengamatan terfokus 1 dimana siswa yang 

mewarnai gambarnya dengan crayon terlihat lebih menarik dibanding yang 

menggunakan pensil warna.   

Selain itu, pada karya siswa di pengamatan terfokus 1 ada karya yang 

diberi banckground ada yang tidak. selanjutnya peneliti menentukan agar karya 

siswa diberi gambar background pada pengamatan terfokus 2.  Dengan memberi 

ketentuan yang sama diharapkan peneliti mampu melihat kemampuan siswa mana 

yang baik dalam berkarya dan siswa mana yang kurang baik dalam berkarya. 

Sementara itu dari hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa, diketahui 

bahwa beberapa siswa mengalami peningkatan dalam hal pemanfaatan waktu dan 

kualitas karya. Siswa mampu menyelesaikan karya gambarnya sebelum waktu 

yang diberikan habis. Selain itu siswa juga lebih serius dalam mengikuti pelajaran. 

Siswa mampu menjaga kondusifitas kelas meskipun terkadang ada beberapa anak 

yang sedikit bergurau dengan temannya. Hasil karya siswa juga mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Rekap nilai dari penilaian yang dilakukan 
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oleh peneliti, guru kelas 5 SD Negeri Pringsari 1 serta guru seni budaya MTs 

Manba’ul Qur’anterhadap karya siswa diperoleh hasil seperti berikut.  

 

Tabel 4.07 

Rekap Nilai Siswa 

pada Pengamatan Terfokus 2 

No Nama N  P1* N P2* N P3* Nilai 

Rata-

rata 

Kategori Karya Ket 

1 Adtya Putri 

Febrianti 
82 80 82.25 81.42 baik 

 

Tuntas 

2 Ahmad 

Khoirul Munif 
85.25 83 85 84.42 baik 

 

Tuntas 

3 Alfanada 

Riavril 

Angelia 

84.5 81.5 84 83.33 baik 

 

Tuntas 
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4 Anindya 

Kusuma Rani 
84.25 82.5 83 83.25 baik 

 

Tuntas 

5 Aria Wibianto 76 76.25 77 76.42 baik 

 

Tuntas 

6 Catur Fitria 78.25 79.5 79.5 79.08 baik 

 

Tuntas 

7 Chandra 

Alimatul 

Latifah 

78.25 76.75 77.25 77.42 baik 

 

Tuntas 

8 Citra Anggun 

Pramissty 
83 82.25 82.75 82.67 baik 

 

Tuntas 
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9 Dani Saputro 86.5 87 89 87.50 Sangat 

baik 

 

Tuntas 

10 Danu Adi 

Wijaya 
88 88.25 89.75 88.67 Sangat 

baik 

 

Tuntas 

11 Dinda Ayu 

Setiyani 
81.75 81.25 83.25 82.08 baik 

 

Tuntas 

12 Hasanah Fitri 

Anisa 
84 83 84.75 83.92 baik 

 

Tuntas 

13 Helvi Herawati 87 85.5 87.5 86.67 Sangat 

baik 

 

Tuntas 
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14 Intan Ayu 

Wulandari 
88 86 87.25 87.08 Sangat 

baik 

 

Tuntas 

15 Muhamad 

Safii 
78.25 77.25 78 77.83 baik 

 

Tuntas 

16 Prima Abdi 

Nurdiansah 
80 78.75 81.75 80.17 baik 

 

Tuntas 

17 Raka Ichsan 

Pambudi 
77.5 77.25 78.25 77.67 baik 

 

Tuntas 

18 Reyzal Wirya 

Tama 
81.5 81 80.75 81.08 baik 

 

Tuntas 
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Keterangan :   

 (*)  P1= peneliti (Muhamad Saefudin) 

        P2= guru kelas 5 (Puji Utami S.Pd) 

        P3= Guru Seni Budaya dan Keterampilan (Ira Setyawati,S.Pd) 

 

 

 Berdasarkan hasil di atas, banyak peningkatan yang dicapai pada 

pengamatan terfokus 2. Dari 21 siswa semua memperoleh nilai di atas KKM yang 

di tentukan guru yakni 70. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik 

sejumlah 16 orang dan siswa yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik 

sebanyak 5 orang. Rata-rata kelas yang diperoleh pada pengamatan terfokus 2 ini 

sebesar 82,31. Rata-rata kelas pada pengamatan terfokus 2 ini lebih baik jika 

dibandingkan dengan pengamatan terfokus 1 yang hanya sebesar 75,83. Hal ini 

19 Tasya 

Arbentina 
84.75 85 86 85.25 Sangat 

baik 

 

Tuntas 

20 Tina Sherly 

Audrina 
84 83 83.25 83.42 baik 

 

Tuntas 

21 Zogi Dian 

Purnomo 
78.75 79.75 79 79.17 baik 

 

Tuntas 

Rata-rata kelas 82.31 baik Keterangan Tuntas  
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menunjukkan bahwa pada pengamatan terfokus 2 ini mengalami banyak 

peningkatan terutama di bidang kualitas visual dari karya yang dibuat siswa. 

 

4.3.2.3.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil evaluasi pengamatan terfokus 2 peneliti bersama guru 

menyimpulkan untuk menghentikan penelitian karena sudah dianggap cukup 

dalam mengupayakan kreativitas berkarya karikatur dengan teknik montase. 

Meskipun demikian masih ada kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran yang 

dilaksanakan. Kelemahan itu antara lain (1) masih ditemukannya karya siswa 

yang antara wajah tokoh dan bentuk badan tidak sesuai tema (2) ada beberapa 

siswa yang masih asal-asalan dalam mewarnai (3) ada beberapa siswa yang tidak 

terlalu jelas dengan penjelasan peneliti. 

Beberapa kekurangan dalam pembelajaran menggambar karikatur dengan 

teknik montasetersebut merupakan masukan untuk kajian lanjutan sekaligus 

sebagai pertimbangan peneliti lain dalam melakukan penelitian khususnya di 

dunia seni rupa. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi 

pertimbangan guru dalam menggunakan materi pembelajaran siswa khususnya 

dalam hal menggambar ilustrasi 

 

4.4 Perbandingan Karya pada Pengamatan Terfokus Satu dengan Karya 

Pengamatan Terfokus 2 

Pengamatan terkendali atau pengamatan terfokus yang dilakukan peneliti 

dilakukan sebanyak dua kali. Pengamatan terfokus 1 dilakukan untuk melihat 
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sejauhmana kemampuan yang dimiliki siswa. Sementara pengamatan terfokus 2 

dilakukan untuk melihat perkembangan siswa setelah dilakukannya evaluasi 

terhadap pengamatan terfokus 1. Evaluasi ini berfungsi untuk  melihat 

kekurangan-kekurangan yang ada dalam pembelajaran sehingga dapat diperbaiki 

pada penelitian selanjutnya. 

Setelah diadakannya pembelajaran siswa dalam menggambar karikatur 

dengan teknik montase pada pengamatan terfokus 1 dan pengamatan terfokus 2 

maka peneliti memperoleh sejumlah karya dari siswa. Dari hasil yang diperoleh 

peneliti, didapati adanya sejumlah perkembangan yang ditunjukkan siswa pada 

kualitas karyanya. Dalam pengamatan terfokus 1 ada tiga anak yang memperoleh 

nilai dibawah KKM, 16 anak mendapat nilai dengan kategori baik dan 2 orang 

mendapat kategori sangat baik. rata-rata kelas yang diperoleh pada pengamatan 

terfokus 1 adalah 75,83. 

Sementara itu pada pengamatan terfokus 2 peneliti memperoleh ada 

perkembangan yakni 4 orang mendapat nilai dengan kategori sangat baik dan 17 

orang mendapat nilai dengan kategori sangat baik. Rata-rata kelas yang diperoleh 

adalah 82,31. Pada pengamatan terfokus 2 tidak ada siswa yang mendapat nilai 

dibawah KKM. 

Dari rata-rata kelas yang diperoleh pada pengamatan terfokus 1 dan 2 

terlihat bahwa ada perkembangan yang dialami oleh siswa. Selain itu jumlah 

siswa yang tidak tuntas juga berhasil diperbaiki menjadi tuntas seemua pada 

Pengamatan terfokus 2.  Berikut ini adalah tabel perkembangan nilai siswa dari 

pengamatan terfokus 1 ke pengamatan terfokus 2. 
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No Nama Karya 

Pengamatan 

Terfokus 1 

Nilai Kategori Karua 

Pengamatan 

Terfokus 2 

Nilai Kategori Ket. 

1 Adtya Putri 

Febrianti 

 

76.08 Baik 

 

81.42 Baik Naik 

2 Ahmad 

Khoirul 

Munif 

 

81.75 Baik 

 

84.42 Baik Naik 

3 Alfanada 

Riavril 

Angelia 

 

82.25 Baik 

 

83.33 Baik Naik 

4 Anindya 

Kusuma 

Rani 

 

80.33 Baik 

 

83.25 Baik Naik 

5 Aria 

Wibianto 

 

73.75 Baik 

 

76.42 Baik Naik 

6 Catur Fitria 

 

72.33 Baik 

 

79.08 Baik Naik 

Tabel 4.8 

Perbandingan Nilai 

pada Pengamatan Terfokus 1 dan 2 
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7 Chandra 

Alimatul 

Latifah 

 

75.83 Baik 

 

77.42 Baik Naik 

8 Citra 

Anggun 

Pramissty 

 

69.42 Cukup 

 

82.67 Baik Naik 

9 Dani Saputro 

 

67.75 Cukup 

 

87.50 Sangat 

Baik 

Naik 

10 Danu Adi 

Wijaya 

 

73.42 Baik 

 

88.67 Sangat 

Baik 

Naik 

11 Dinda Ayu 

Setiyani 

 

77.92 Baik 

 

82.08 Baik Naik 

12 Hasanah 

Fitri Anisa 

 

77.25 Baik 

 

83.92 Baik Naik 
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13 Helvi 

Herawati 

 

86.42 Sangat 

Baik 

 

86.67 Sangat 

Baik 

Naik 

14 Intan Ayu 

Wulandari 

 

85.67 Sangat 

Baik 

 

87.08 Sangat 

Baik 

Naik 

15 Muhamad 

Safii 

 

79.08 Baik 

 

77.83 Baik Turun 

16 Prima Abdi 

Nurdiansah 

 

72.17 Baik 

 

80.17 Baik Naik 

17 Raka Ichsan 

Pambudi 

 

67.58 Cukup 

 

77.67 Baik Naik 

18 Reyzal 

Wirya Tama 

 

78.08 Baik 

 

81.08 Baik Naik 
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Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan secara keseluruhan ada 

peningkatan yang dialami siswa. Hanya ada satu orang siswa yang mengalami 

penurunan nilai yakni Muhamad Syafii dari 79,08 menjadi 77,83. Peningkatan 

yang paling signifikan diperoleh oleh Dani Saputro yakni dari nilai 67,75 yang 

termasuk kategori cukup menjadi 87,50 yang termasuk kategori sangat baik. 

Selain itu siswa yang pada pengamatan terfokus 1 tidak tuntas juga mengalami 

kenaikan menjadi tuntas yakni Citra Anggun Pramisty dari dari 69,42 menjadi 

82,67, Dani Saputro dari 67,75 menjadi 87,50, dan Raka Ichsan Pambudi dari 

67,58 menjadi 77,67. 

Dengan hasil yang demikian maka peneliti memutuskan untuk 

menghentikan kegiatan penelitian lanjutan. Peneliti menganggap bahwa 

19 Tasya 

Arbentina 

 

71.75 Baik 

 

85.25 Sangat 

Baik 

Naik 

20 Tina Sherly 

Audrina 

 

72.58 Baik 

 

83.42 Baik Naik 

21 Zogi Dian 

Purnomo 

 

71.08 Baik 

 

79.17 Baik Naik 

Rata-rata kelas 75.83 Baik  82.31 Baik Naik 
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pembelajaran yang dilangsungkan pada pengamatan terfokus 2 sudah berhasil. 

Kekurangan yang didapati pada pengamatan terfokus satu berhasil diperbaiki 

sehingga pada pengamatan terfokus 2 siswa memperoleh hasil karya yang lebih 

baik.   

 

4.5 Analisis hasil karya Menggambar Karikatur dengan Teknik Montase 

dari Gambar Wajah pada Media Cetak 

Setelah dilakukan pengamatan terkendali di SD Negeri Pringsari 1, maka 

diperoleh beberapa karya karikatur dengan teknik montase. Berdasarkan hasil 

penilaian, karya-karya tersebut terbagi dalam beberapa kategori yakni kategori 

sangat baik, baik, cukup dan kurang. Setiap karya yang dibuat siswa memiliki 

kelebihan maupun kekurangan. Berikut ini beberapa contoh karya yang dibuat 

siswa pada berdasarkan kategori nilai yang diperoleh. 

 

4.5.1 Karya Pengamatan Terfokus 1 

4.5.1.1 Kategori Sangat Baik 

 
 

Spesifikasi Karya 
Nama : Helvi Herawati 

Tema : Hiburan 

Media : Koran dan crayon 

Ukuran : A4 

Tahun : 2014 

 

Gambar 4.28: Karya Helvi Herawati 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 
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Karya di atas adalah karya dari Helvi Herawati. Karya tersebut berukuran 

A4 dengan crayon sebagai media pewarnanya. Dari penilaian yang dilakukan oleh 

tiga orang penilai, karya tersebut mendapatkan rata-rata nilai 86,42 yang termasuk 

kategori sangat baik. Karya dari Helvi ini mengambil tema entertainment atau 

hiburan dengan memanfaatkan wajah dari seorang artis yang diperoleh dari koran. 

Ditinjau dari unsur seni rupa, gambar terlihat menggunakan perpaduan 

garis lurus dan lengkung. Garis lurus terdapat pada gambar jalan di belakang 

objek utama, pada pakaian dan pohon. Sementara yang lain menggunakan garis-

garis lengkung. Dengan perpaduan garis lengkung dan garis lurus membuat 

gambar lebih menarik dan tidak membosankan. Garis yang terdapat dalam gambar 

kebanyakan merupakan garis nyata yang terbentuk dari goresan spidol. Sementara 

itu warna yang digunakan adalah warna yang cukup kontras yaitu biru dan coklat 

kekuningan. Hal ini membuat gambar terlihat jelas dan tidak monoton. Bidang-

bidang yang terbentuk didominasi oleh bidang tak beraturan. Gambar jalan yang 

membentuk bidang persegi panjang terlihat menonjol dan membuat gambar lebih 

menarik. Ruang semu tampak dalam gambar di bagian bawah jalan. Hal ini karena 

penggunaan garis miring pada bagian bawah jalan dapat menunjukkan perspektif 

sehingga gambar terligat memiliki volume. Akan tetapi pada bagian atas justru 

terlihat datar karena gambar jalan dibuat sama lebar dari ujung ke ujung. Gelap 

terang yang terbentuk dari perbedaan intensitas warna memberikan kesan gambar 

lebih berisi dan tidak datar. Penerapan gelap terang pada backround langit dapat 

menunjukkan jauh dekatnya suatu objek yang digambar.Tekstur yang ditunjukkan 

pada gambar bagian atas terlihat kasar karena terlihat goresan-goresan warna yang 
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membentuk banyak garis. Sementara itu pada bagian bawah gambar tekstur yang 

ditunjukkan terlihat halus. 

Sementara itu ditinjau dari segi prinsip seni rupa gambar di atas 

mempunyai kesatuan yang baik, antara warna, bidang dan garis dapat menyatu 

dengan padu. Proporsi karya di atas sedikit kurang tepat, gambar objek utamanya 

terlalu kecil jika dibanding luas bidang gambar. Selain itu juga proporsi pada 

objek utamanya kurang tepat untuk dikatakan sebagai gambar karikatur. Hal ini 

dilihat dari ukuran kepala yang kurang besar sehingga lebih tampak seperti 

gambar kartun biasa. Posisi objek utamanya juga sedikit kurang ke bawah. 

Gambar di atas didominsi oleh background karena ukuran objek utama sedikit 

kurang besar. Background yang mendominasi gambar adalah gambar langit dan 

air yang menggunakan warna biru. Sementara itu untuk irama yang dapat 

ditangkap dari gambar di atas cukup harmonis. Hal ini dikarenakan penggunaan 

warna yang tepat. Keseimbangan yang ditunjukkan sedikit kurang imbang antara 

bagian kiri dan kanan, di bagian kanan gambar terdapat gambar pohon sedangkan 

dibagian kiri tampak kosong. 

 
 

Spesifikasi Karya 
Nama : Intan Ayu Wulandari 

Tema : Hiburan 

Media : Koran dan crayon 

Ukuran : A4 

Tahun : 2014 

 

Gambar 4.29: Karya Intan Ayu Wulandari 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 
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 Gambar di atas dibuat oleh Intan Ayu Wulandari. Gambar tesebut 

berukuran A4 dengan memanfaatkan media crayon dan koran bekas. Karya 

tersebut memperoleh nilai rata-rata 85,67 yang termasuk kategori sangat baik. 

Karya tersebut mengambil tema entertainment (hiburan). Karya ini mendapat 

kategori nilai sangat baik karena beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari 

penilai. 

Ditinjau dari unsur rupa pada gambar, terlihat banyak garis-garis maya 

atau semu yang terbentuk dari perbatasan warna. Garis nyata hanya tampak pada 

gambar badan karikatur yang digores dengan spidol. Sementara pada background 

garis terbentuk dari perbatasan warna. Dari segi warna yang digunakan cukup 

menarik. Hal ini ditunjukkan dari pemilihan warna langit yang menggunakan 

warna kuning dan jingga sehingga dapat menunjukkan bahwa latar gambar 

berwaktu senja. Pada bagian tanah menggunakan warna coklat yang hampir 

senada dengan warna langit sehingga memberi kesan yang cukup harmonis 

Gambar di atas banyak terdapat bidang-bidang yang berbentuk memanjang 

dengan posisi horisontal sehigga gambar terlihat lebar. Gelap terang gambar 

ditunjukkan dari perbedaan intensitas warna, bagian bawah didominasi warna-

warna gelap sementara bagian atas didominasi warna terang. Pewarnaan yang 

tidak merata terutama pada bagian langit memberi kesan tekstur kasar pada 

gambar. Namun dengan tekstur yang demikian justru membuat gambar lebih 

menarik dan enak untuk dilihat. Pada gambar background tanah memberikan 

terdapat ruang semu yang cukup luas sehingga gambar terlihat tidak 

membosankan. 
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 Ditinjau dari prinsip seni rupa, gambar di atas didominasi warna kuning 

dan jingga. Kesan yang ditimbulkan pun terlihat panas karena menggunakan 

warna-warna hangat. Kesatuan pada gambar terlihat cukup baik karena bagian-

bagian gambar dapat diikat dengan penggunaan warna-warna senada. Sementara 

itu keseimbangan yang ditunjukkan gambar di atas terlihat tidak seimbang. Bagian 

kanan gambar terlihat lebih berat karena adanya tulisan. Penekanan yang 

ditunjukkan gambar tidak terlihat pada objek utama atau gambar karikatur tapi 

justru pada tulisan. Komposisi gambar menjadi kurang menarik dengan 

penempatan tulisan dan pewarnaan tulisan di sebelah kanan kurang tepat. Akan 

tetapi irama yang ditunjukkan gambar di atas tetap terlihat harmonis karena 

pemilihan warna yang cukup berani sehingga kekurangan-kekurangan yang ada 

dapat tersamarkan. 

  

4.5.1.2 Kategori Baik 

 
 

 

Gambar di atas dibuat oleh Ahmad Khoirul Munif. Gambar di atas 

memanfaatkan media koran dan crayon. Gambar berukuran A4 dengan tema 

Spesifikasi Karya 
Nama : Ahmad Khoirul Munif 

Tema : Olahraga  

Media : Koran dan crayon 

Ukuran : A4 

Tahun : 2014 

 

Gambar 4.30: Karya Ahmad Khoirul Munif 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 
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olahraga. Siswa mengambil tokoh Lionel Messi sebagai tokoh karikaturnya. Dari 

penilaian yang dilakukan oleh tiga orang penilai, gambar di atas memndapat rata-

rata nilai 81.75 dengan kategori baik. 

Ditinjau dari unsur seni rupa, gambar di atas didominasi warna primer 

yang terlihat jelas pada gambar pakaian karikatur. Warna sekunder digunakan 

pada bagian rumput yakni warna hijau. Dengan warna komplementer (merah dan 

hijau) gambar menjadi terlihat kelas yang dipilih siswa, gambar terlihat jelas 

tetapi kurang menarik. Garis yang digunakan berupa garis nyata yakni kontur 

yang dibuat dengan spidol. Garis ini mempertegas dan memperjelas gambar. 

Sementara itu kualitas garis yang dibuat masih terlihat agak kaku sehingga 

mengurangi unsur estetis pada gambar. Gambar yang dibuat terlihat banyak 

membentuk bidang yang bersudut. Hal ini membuat tampilan gambar menjadi 

kaku. Sementara itu tekstur yang tampak terlihat halus karena pewarnaan yang 

cukup merata.  

Ditinjau dari segi prinsip seni rupa, gambar di atas memiliki proporsi yang 

sudah cukup baik, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Posisi objek utama 

berada di tengah sehingga menghasilkan keseimbangan yang baik. penekanan 

gambar terlihat pada penggunaan warna-warna primer yang sangat menonjol pada 

objek utama.Selain itubackground yang digambarkan hanya sedikit, maka 

penekanan gambar langsung tertujupada objek karikatur.Irama yang tampak pada 

gambar terlihat kurang harmonis karena perpaduan warna komplementer yang 

kurang tepat.Kesatuan gambar terlihat kurang serasi karena gambar terpecah oleh 

warna-warna yang tidak menyatu dengan baik 
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Gambar di atas dibuat oleh Reyzal Wirya Tama. Gambar tersebut 

memanfaatkan media koran dan pensil warna. Karya yang dibuat  Reyzal Wirya 

Tama ini berukuran A4 dan bertema hiburan atau entertaiment. Gambar dari 

Reyzal ini mendapat nilai 78.08 dengan kategori baik. berikut adalah analisis dari 

gambar yang dibuat Reyzal. 

Dilihat dari unsur seni rupa, warna yang digunakan terlihat pucat atau 

tidak terlalu tajam. Gambar terlihat tidak ada perpaduan warna yang menarik. 

Warna hanya digoreskan pada bagian-bagian tertentu saja. Pewarnaan gambar 

yang tidak secara menyeluruh menjadikan gambar terasa kosong. Garis yang 

dibuat terlihat masih kaku. Sementara itu pada gambar banyak terdapat bidang tak 

beraturan, bidang yang seharusnya geometris pun terlihat kurang sempurna karena 

garis yang dibuat terlihat tidak lurus terutama pada gambar rumah. Tekstur yang 

tampak merupakan tekstur semu. Tekstur terlihat halus karena warna terlihat soft 

dan tidak tajam. Kesan gelap terang tidak tampak pada gambar sehingga gambar 

terlihat datar. 

Spesifikasi Karya 
Nama : Reyzal Wirya Tama 

Tema : Hiburan 

Media : Koran dan pensil warna 

Ukuran : A4 

Tahun : 2014 

 

Gambar 4.31: Reyzal Wirya Tama 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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Dilihat dari prinsip seni rupa gambar di atas memiliki komposisi yang 

cukup menarik. Siswa menggambar banyak objek untuk mengisi backround. 

Akan tetapi objek-objek gambar tidak memiliki kesatuan yang baik. Bagian-

bagian gambar terlihat terpencar-pencar tanpa ada warna yang mengikat.Dengan 

adanya bagian-bagian gambar yang telihat seperti terpencar, menjadikan 

penekanan gambar tidak terfokus pada objek utamanya. Sementara itu irama yang 

ditunjukkan juga kurang menarik, hal ini dikarenakan penempatan bagian-bagian 

gambar dan pemilihan warna yang kurang tepat. Proporsi gambar secara 

keseluruhan terlihat kurang tepat karena gambar pohon yang terpotong dibagian 

samping sehingga gambar nampak tidak proporsional. Keseimbangan yang 

ditunjukkan merupakan keseimbangan asimetri. bagian kiri dan kanan banyak 

terdapat objek yang tidak sama tetapi tetap menunjukkan kesimbangan yang 

cukup baik. 

 

4.5.1.3 Kategori Cukup 

 
 

 

Spesifikasi Karya 
Nama : Citra Anggun Pramisty 

Tema : Olahraga 

Media : Koran dan pensil warna 

Ukuran : A4 

Tahun : 2014 

 

Gambar 4.32: Citra Anggun Pramisty 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 
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 Gambar di atas dibuat oleh Citra Anggun Pramisty. Gambar tersebut 

adalah salah satu gambar yang termasuk tidak tuntas pada pengamatan terfokus 1. 

Gambar yang dibuat oleh Citra mendapat nilai 69,42 dengan kategori cukup. 

Gambar ini menggunakan media pensil warna dan mengambil tema olahraga.  

Ditinjau dari unsur seni rupa, gambar di atas terlihat kurang ada keseriusan 

dalam pembuatannya. Hal ini dapat dilihat dari kualitas garis yang dibuat tidak 

terlalu jelas dan tampak kaku. Begitu pula warna yang ditampilkan pada gambar 

yang kurang jelas dan menunjukkan keragu-raguan siswa dalam mewarnai. Selain 

itu warna putih kertas pada background dan warna yang kurang jelas pada objek 

utama membuat gambar tampak kosong dan ringan. Gambar juga tidak 

menampilkan gelap terang sehingga terlihat datar. Tekstur yang nampak terlihat 

halus karena pewarnaan yang kurang jelas sehingga terlihat lembut. 

 Berdasarkan prinsip seni rupa gambar tersebut memiliki kualitas estetis 

yang kurang memuaskan. Komposisi yang ditunjukkan masih sangat kurang, baik 

itu komposisi warna, garis, maupun bidang. Pada segi proporsi sebenarnya 

gambar di atas sudah memiliki proporsi yang cukup baik. perbandingan ukuran 

gambar dengan bidang gambar sudah cukup tepat. Untuk proporsi gambar 

karikatur juga sudah baik jika ditinjau dari ukuran kepala dan badan sudah dapat 

menunjukkan bahwa gambar tersebut adalah gambar karikatur. Sementara itu 

irama yang ditunjukkan terlihat monoton, hal ini karena garis dan warna yang 

ditunjukkan tidak begitu jelas. Kesimbangan yang ditunjukkan merupakan 

keseimbangan asimetri dimana kanan dan kiri gambar tidak sama namun tetap 

terlhat seimbang. 
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 Gambar di atas dibuat oleh Dani Saputro. Gambar tersebut termasuk 

kategori tidak tuntas karena hanya mendapat nilai 67,75. Hal ini cukup layak 

karena jika dilihat gambar di atas kurang menunjukkan keseriusan siswa. Gambar 

dari Dani Saputro mengambil tema olahraga dengan memilih gambar wajah dari 

atlet sepak bola Cristiano Ronaldo.  

Ditinjau dari segi unsur seni rupa, garis yang dibuat siswa sebenarnya 

sudah cukup baik pada bagian gambar badan. Akan tetapi pada bagian tangan dan 

kaki justru terlihat kaku. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan siswa dalam 

menggambar. Dalam pewarnaan gambar di atas terlihat sangat kurang. Banyak 

bagian yang dibiarkan putih atau tidak diwarnai. Hal ini membuat gambar terasa 

ringan dan kosong. Sementara itu pada bagian yang diwarnai yakni tangan, kaki 

dan tulisan pada kaos pun terlihat masih asal-asalan. Bidang yang terbentuk  

merupakan bidang  tidak beraturan dengan terdapat banyak sudut. Pada bagian 

badan tidak ada penerapan gelap terang sehingga gambar tampak datar. 

Sementara itu berdasarkan prinsip seni rupa gambar di atas di dominasi 

oleh ruang kosong. Hal ini terjadi karena banyaknya bagian yang tidak diwarnai 

Spesifikasi Karya 
Nama : Dani Saputro 

Tema : Olahraga 

Media : Koran dan pensil warna 

Ukuran : A4 

Tahun : 2014 

 

Gambar 4.33: Dani Saputro 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 
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atau dibiarkan putih. Sementara itu untuk proporsi gambar sudah cukup baik. 

Ukuran gambar sudah sesuai dengan ukuran kertas. Keseimbangan gambar juga 

sudah baik karena siswa hanya menggambarkan objek utama dan ditempatkan di 

tengah. Adapun gambar background hanya berupa gambar rumput kecil dalam 

jumlah sedikit yang tidak terlalu mempengaruhi keseimbangan pada gambar. 

Untuk irama yang ditunjukkan terlihat monoton. Hal ini karena kurang adanya 

variasi warna, selain itu juga karena bentuk dari gambar badan yang kurang baik. 

 

4.5.2 Karya Pengamatan Terfokus 2 

4.5.2.1 Kategori Sangat Baik 

 
 

 

Gambar di atas dibuat oleh Danu Adi Wijaya. Gambar berukuran A4 

dengan tema politik. Gambar tersebut menggunakan media koran bekas dan 

crayon sebagai pewarna. Gambar yang dibuat Danu memperoleh nilai 88,67 

dengan kategori sangat baik. Gambar di atas merupakan gambar dengan nilai 

tertinggi pada pengamatan terfokus 2. 

Spesifikasi Karya 
Nama : Danu Adi Wijaya 

Tema : Politik 

Media : Koran dan crayon 

Ukuran : A4 

Tahun : 2014 

 

Gambar 4.34: Danu Adi Wijaya 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 
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Ditinjau dari unsur yang menyusunnya, gambar di atas mempunyai 

kualitas yang sangat baik. Dari segi warna terlihat tampak pekat dan cerah, Warna  

satu dengan warna lainnya dapat menyatu dengan baik. Hal ini karena siswa 

mampu memanfaatkan crayon dengan teknik yang benar. Kualitas garis yang 

dibuat sudah cukup baik meskipun terlihat kaku pada beberapa bagian. Gelap 

terang terbentuk dari perbedaan intensitas warna. Gelap terang ini membuat 

gambar terlihat mempunyai volume sehingga terlihat lebih menarik. Tekstur yang 

tampak  pada gambar bagian bawah terlihat halus dan lembut karena perpaduan 

warna yang halus pula. Sementara itu pada bagian langit justru tampak kasar 

karena goresan warna yang membentuk banyak garis-garis runcing. Penggunaan 

perspektif pada background memperlihatkan gambar mempunyai ruang semu 

yang cukup luas sehingga gambar terlihat tidak membosankan. 

 Sementara itu berdasarkan prinsip seni rupa, gambar terlihat memiliki 

proporsi yang pas. Penempatan objek-objek gambar terlihat sangat baik dengan 

ukuran yang proporsional. Irama yang ditimbulkan gambar juga terlihat harmonis. 

Warna-warna yang digunakan terlihat cerah dan tidak monoton. Kesatuan antar 

objek gambar dan warna juga terlihat padu. Keseimbangan yang ditunjukkan 

merupakan keseimbangan asimetri dengan tingkat keseimbangan yang baik. Hal 

ini dikarenakan penempatan objek utama dan background yang tepat. Penekanan 

gambar tampak pada objek utamanya karena bentuk dan gaya karikatur yang 

menarik menjadikan gambar karikatur menjadi paling menonjol. 
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 Gambar di atas dibuat oleh Intan Ayu Wulandari. Karya yang dibuat Intan 

Ayu Wulandari menggunakan media koran dan crayon. Gambar tersebut 

mendapat nilai 87,08 dan termasuk kategori sangat baik. Gambar dari Intan 

mengambil tema entertainment dengan mengambil gambar wajah dari seorang 

artis. Gambar di atas termasuk kategori sangat baik pada pengamatan terfokus 2 

karena gambar tersebut memiliki kualitas visual yang baik pula. 

 Ditinjau dari unsur seni rupa, garis yang ditunjukkan pada gambar sudah 

terlihat baik. garis yang ada pada objek utama (karikatur) terlihat cukup luwes. 

Akan tetapi pada bagian backround terlihat sedikit kaku terutama pasa gambar 

pohon. Gambar di atas menggunakan garis-garis nyata berupa kontur yang dibuat 

dengan spidol. Sementara itu untuk warna yang digunakan terlihat padat. Siswa 

menggunakan warna-warna senada sehingga gambar terlihat harmonis. Selain itu 

dalam pemilihan warna juga tergolong berani. Hal ini ditunjukkan pada warna 

langit yang menggunakan warna kuning dan jingga. Siswa menggunakan teknik 

gradasi dalam pewarnaannya sehingga perpaduan warna menjadi lebih menarik. 

Gelap terang yang terbentuk dari perbedaan intensitas warna menjadikan gambar 

Spesifikasi Karya 
Nama : Intan Ayu Wulandari 

Tema : Hiburan 

Media : Koran dan crayon 

Ukuran : A4 

Tahun : 2014 

 

Gambar 4.35: Intan Ayu Wulandari 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 
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lebih berisi. Sementara itu tekstur yang tampak terlihat halus dan lunak. Hal ini 

karena penggunaan warna yang pekat dan penggunaan gradasi warna yang cukup 

halus. 

 Berdasarkan prinsip seni rupa, gambar tersebut memiliki komposisi yang 

menarik baik itu komposisi warna maupun bidang-bidang yang digambar siswa. 

Proporsi yang ditunjukkan juga sudah baik. Hal ini ditunjukkan dari perbandingan 

ukuran antar objek yang tidak terlalu timpang. Gambar di atas memiliki 

keseimbangan asimetri yang baik, meskipun penempatan objek utama tidak 

diletakkan di tengah tetapi gambar masih terlihat seimbang. Hal ini karena di 

bagian yang berlawanan dengan objek utama, terdapat gambar pohon sebagai 

penyeimbang. Irama yang ditunjukkan juga terlihat harmonis. Perpaduan warna-

warna yang tepat sehingga gambar tampak tidak membosankan. Kesatuan yang 

ditunjukkan pada gambar sudah baik karena objek-objek pada gambar dapat 

dipadukan dengan penggunaan warna yang pas.  

 

4.5.2.2 Kategori Baik 

 
 

 

Spesifikasi Karya 
Nama : Citra Anggun Pramistry 

Tema : Olahraga 

Media : Koran dan crayon 

Ukuran : A4 

Tahun : 2014 

 

Gambar 4.36: Citra Anggun Pramistry 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 
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 Karya yang dibuat  Citra Anggun Pramistry di atas termasuk kategori baik 

karena mendapat nilai 82,67. Gambar dari Citra mengambil tema olahraga dengan 

tokoh seorang pembalap yang bernama Jorge Lorenzo. Gambar di atas 

menggunakan media crayon sebagai pewarna. Berikut ini deskripsi serta analisis 

dari karya di atas. 

Ditinjau dari unsur yang menyusun karya, banyak terdapat garis maya 

yang terbentuk dari perbatasan dua warna.  Hal ini mengakibatkan objek yang 

digambarkan kurang begitu jelas. Sebenarnya akan lebih baik jika gambar di atas  

menggunakan garis kontur sehingga gambar akan tampak lebih jelas. Dalam 

pemilihan warna tergolong cukup berani, akan tetapi  penempatan warnanya 

kurang menarik terutama pada bagian langit. Warna disusun berjajar secara 

vertikal dan membuat gambar menjadi monoton. Gelap terang yang dibuat pada 

gambar terlihat kurang berhasil. Hal ini mengakibatkan gambar masih tampak 

datar. Sementara itu dibagian background tampak banyak bidang persegi panjang 

yang tersusun berjajar dengan posisi vertikal. Hal ini memberi kesan gambar 

telihat memanjang ke atas. Secara keseluruhan tekstur yang tampak terlihat halus 

hanya saja pada bagian jalan terlihat sedikit kasar karena pewarnaan yang tidak 

merata. Sedikitnya objek yang digambar membuat kesan ruang semu yang cukup 

luas dan mengakibatkan gambar terlihat kurang berisi. 

Ditinjau dari prinsip seni rupa, proporsi gambar di atas sudah cukup baik. 

Hal ini ditunjukkan ukuran gambar yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 

Selain itu proporsi ukuran kepala dan badan pada objek utama juga sudah dapat 

menunjukkan bahwa gambar tersebut adalah gambar karikatur. Namun untuk 
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komposisi yang ada pada gambar tersebut kurang menarik, penempatan gambar 

bengkel membuat gambar terlihat kurang enak dipandang. Irama yang 

ditunjukkan menjadi kurang menarik karena perpaduan warna yang kurang tepat 

sehingga terlihat monoton. Selain itu juga kurang ada penekanan dalam gambar di 

atas karena pada gambar objek utama tidak di kontur dengan jelas sehingga objek 

utama kurang menonjol. Keseimbangan yang ditunjukkan terlihat berat sebelah, 

pada bagian kiri terdapat gambar bengkel sementara dibagian kanannya tidak ada 

objek sebagai penyeimbang. Secara keseluruhan kesatuan gambar yang 

ditunjukkan kurang menarik karena perpaduan warna yang tidak tepat. 

 
 

 

 Gambar yang dibuat oleh Ahmad Khoirul Munif di atas termasuk kategori 

baik dalam pengamatan terfokus 2. Hal ini ditunjukkan dari nilai yang diperoleh 

oleh Munif yakni 84,42. Gambar di atas mengambil tema hiburan (entertainment). 

Karya di atas menggunakan media crayon dan koran. Gambar di atas memiliki 

kualitas visual yang cukup baik. Berikut adalah analisis dari gambar yang dibuat 

oleh Ahmad Khoirul Munif. 

Spesifikasi Karya 
Nama : Ahmad Khoirul Munif 

Tema : Hiburan 

Media : Koran dan crayon 

Ukuran : A4 

Tahun : 2014 

 

Gambar 4.37: Ahmad Khoirul Munif 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 
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Dari segi unsur seni rupa, karya di atas menggunakan warna-warna yang 

kurang berani. Siswa menggunakan warna-warna yang umum digunakan seperti 

biru, hijau, kuning dan coklat. Perpaduan dari warna-warna tersebut juga terlihat 

kurang menarik. Untuk garis yang ada terlihat cukup baik pada bagian badan 

tetapi terlihat kaku pada bagian background.  Garis berupa garis nyata yang dibuat 

dengan spidol hanya saja kurang tegas sehingga konturnya tidak begitu terlihat. 

Tekstur yang tampak terlihat kasar karena terlihat seperti banyak bercak terutama 

pada bacjgroung langit. Gelap terang yang digunakan juga kurang berhasil dan 

menyebabkan gambar tetap terlihat datar. 

 Ditinjau dari prinsip seni rupa, proporsi yang ditunjukkan pada gambar di 

atas sudah cukup baik. Objek utama tidak terlalu kecil dan tidak terlalu 

besar.Akan tetapi posisi gambar karikatur sebagai objek utama sedikit kurang ke 

bawah. Gambar di atas memiliki komposisi yang kurang menarik. Perpaduan 

warna dan objek  terlihat kurang serasi.Gambar di atas memiliki keseimbangan 

asimetri yang cukup baik. Penempatan objek-objek gambar sebagai background 

yang tepat membuat gambar terlihat seimbang. Sementara itu untuk Irama yang 

ditunjukkan pada gambar terlihat monoton. Hal ini karena dominasi warna biru 

yang kurang menarik. Kesatuan yang ditunjukkan pada gambar terlihat kurang 

serasi, perpaduan unsur warna, garis, dan bidang tampak tidak harmonis. 
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4.6 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat pada Pembelajaran Siswa 

dalam Menggambar Karikatur dengan Teknik Montase dari Gambar Wajah 

pada Media Cetak 

 Dalam suatu pembelajaran siswa yang dilakukan di sekolah sudah pasti 

mempunyai kelemahan dan kelebihan. Hal ini tidak lepas dari faktor-faktor yang 

mendukung maupun yang menghambatnya. Faktor yang mempengaruhi suatu 

pembelajaran dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal pada suatu pembelajaran merupakan faktor-faktor yang  berhubungan 

langsung dalam suatu pembelajaran. Sementara itu faktor eksternal dalam suatu 

pembelajaran merupakan faktor yang tidak berhubungan secara langsung dalam 

kegiatan belajar mengajar.  

Faktor penghambat dan pendukung dalam suatu pembelajaran juga terdiri 

dari faktor internal dan eksternal. Hal ini karena dalam kegiatan belajar mengajar 

sudah pasti berhubungan dengan hal-hal yang ada di dalam kegiatan maupun 

diluar kegiatan belajar mengajar. Pada penelitian tentang pembelajaran siswa 

dalam menggambar karikatur dengan teknik montase, peneliti menemui beberapa 

faktor yang mendukung dan menghambat kegiatan pembelajaran. Berikut adalah 

faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan pembelajaran siswa dalam 

menggambar karikatur dengan teknik montase yang dilakukan di SD Negeri 

Pringsari 1. 
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4.6.1 Faktor Pendukung 

 Faktor pendukung merupakan hal-hal yang membuat kegiatan 

pembelajaran berjalan dengan lancar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Selama kegiatan penelitian berlangsung baik pada pengamatan terfokus 1 maupun 

pengamatan terfokus 2, faktor pendukung kegiatan pembelajaran siswa dalam 

menggambar karikatur dengan teknik montase yang didapati peneliti adalah 

sebagai berikut: 

 

4.6.1.1 Faktor Internal 

a. Kesiapan Siswa dalam Mengikuti Pelajaran 

Pada saat kegiatan pembelajaran dsilaksanakan di kelas 5 SD Negeri 

Pringsari 1, Peneliti mendapati siswa yang tampak siap dalam mengikuti 

pelajaran. Hal ini ditunjukkan siswa yang telah mempersiapkan alat dan bahan 

secara lengkap sesuai dengan perintah guru. Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran dengan membawa peralatan berkarya, tentu akan membatu kelancaran 

dalam kegiatan belajar mengajar.  

b. Antusias Siswa dalam Mengikuti Pelajaran 

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, peneliti mendapati bahwa 

siswa sangat senang dalam mengikuti kegiatan menggambar karikatur dengan 

teknik montase. Hal ini tampak dari ekspresi yang ditunjukkan siswa yang terlihat 

gembira. Selain itu dari gesture siswa yang menirukan gambar yang dibuatnya 

dapat menunjukkan bahwa siswa menghayati kegiatan yang dilakukannya.  

Antusiasme siswa dalam mengikuti pelajaran juga ditunjukkan dengan siswa yang 
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aktif bertanya saat mengalami kesulitan dalamn berkarya. Dengan anusiasme 

siswa yang baik maka pembelajan pun jadi lebih hidup dan menarik. 

c. Kemampuan Siswa dalam Menggambar 

Pada kegiatan menggambar karikatur dengan teknik montase ini siswa 

menunjukkan kemampuan menggambar dengan cukup baik. Saat kegiatan 

menggambar badan karikatur siswa mampu menggambar badan dengan berbagai 

macam gaya dan ekspresi. Meskipun secara anatomi belum begitu baik tetapi 

siswa setidaknya mampu menggambar badan dengan gaya sesuai yang 

diimajinasikan. Hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti bahwa siswa 

mampu berimajinasi dalam kegiatan menggambar karikatur dengan teknik 

montase. 

d. Keterampilan Siswa dalam Menggunakan Crayon 

Setelah kegiatan pengamatan terfokus 1 selesai, peneliti mendapatai bahwa 

karya siswa yang menggunakan media warna crayon memperoleh nilai yang lebih 

baik. Hal ini karena visual karya yang menggunakan crayon memang lebih naik 

dibanding dengan karya yang menggunakan pensil warna. Setelah penggunaan 

crayon ditetapkan sebagai media pewarna pada pengamatan terfokus 2, maka 

karya yang dihasilkan pun banyak mengalami peningkatan dalam segi kualitas 

visualnya. Dengan hasil yang demikian dapat menunjukkan  bahwa siswa lebih 

mahir dalam menggunakan crayon dari pada pensil warna. Hal ini juga diperkuat 

dengan pengakuan guru kelas 5 SD Negeri Pringsari 1 (Puji Utami, S.Pd) yang 

menyatakan bahwa siswa memang sudah terbiasa menggunakan crayon dalam 

kegiatan menggambar ilustrasi. 
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e. Kesiapan Pendidik dalam Mengajar 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam kegiatan belajar 

mengajar adalah kesiapan dari pendidik. Dalam hal ini peneliti sebagai pengajar 

atau pendidik telah mempersiapkan segala sesuatu sebelum kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan. Peneliti membuat RPP supaya kegiatan pembelajaran berlangsung 

dengan terstruktur. Peneliti menyiapkan bahan ajar agar lebih mudah dalam 

menyampaikan materi. Selain itu peneliti juga menyiapkan contoh-contoh karya 

untuk dijadikan referensi bagi siswa. Peneliti juga menyiapkan peralatan seperti 

gunting, lem, dan alat tulis sebagai media dalam demonstrasi serta untuk cadangan 

jika siswa ada yang tidak membawa peralatan lengkap. 

 

4.6.1.2 Faktor Eksternal 

a. Lingkungan Sekolah yang Tenang 

Lokasi sekolah yang berada di area persawahan dan jauh dari keramaian 

warga memberikan kenyamanan dalam belajar. Dengan kondisi yang tenang di 

sekitar sekolah membantu siswa dalam berkonsentrasi sehingga siswa dapat 

belajar dengan maksimal. 

b. Kondisi Prasarana Sekolah yang Cukup Baik 

Kondisi prasarana sekolah terutama ruang kelas sebagai ruang praktek 

yang baik akan memberi kenyamanan belajar bagi siswa maupun guru. Kondisi 

ruang kelas yang baik akan menghindarkan siswa dan guru dari rasa tidak aman 

karena kondisi gedung. Dengan demikian kegiatan pembelajaran dapat 
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berlangsung nyaman karena tidak ada rasa kekhawatiran akibat takut terjadi 

kecelakaan akibat kerrusakan gedung. 

c. Kondisi Ekonomi Orang Tua Siswa yang Cukup Mumpuni 

Sebagian besar pekerjaan orang tua siswa adalah buruh pabrik dengan gaji 

yang cukup baik. Dengan kondisi ekonomi yang demikian tentunya orang tua 

siswa dapat membantu siswa dalam membiayai segala kebutuhan belajar 

siswanya. Dengan terpenuhinya kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

dapat mempermugah jalannya pembelajaran. Seperti pada kegiatan menggambar 

karikatur dengan teknik montase siswa juga memerlukan alat dan bahan seperti 

crayon gunting dan lem. Ketika siswa mampu membawa peralatan tersebut maka 

pembelajaran menggambar karikatur dengan teknik montase pun dapat berjalan 

dengan lancar. 

 

4.6.2 Faktor Penghambat 

 Faktor penghambat merupakan faktor yang mempersulit tercapainya 

tujuan pembelajaran. Selama kegiatan pengamatan terfokus 1 dan 2, faktor 

penghambat dalam kegiatan pembelajaran siswa dengan teknik montase yang 

dilaksanakan di SD Negeri Pringsari 1 adalah sebagai barikut. 

 

4.6.2.1 Faktor Internal 

a. Kondisi Pembelajaran yang Kurang Kondusif 

Pada saat kegiatan pembelajaran siswa dalam menggambar karikatur 

dengan teknik montase berlangsung, peneliti menemukan sedikit kendala yakni 
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siswa yang sering ramai sendiri saat pelajaran. Kondisi seperti ini tentu akan 

mengganggu jalannya pelajaran. Siswa yang serius saat bekarya pun dapat 

terganggu oleh siswa lainnya. Selain itu dengan siswa yang ramai sendiri juga 

dapat menyianyiakan alokassi waktu yang diberikan. 

b. Kemampuan dalam Menggunakan Pensil Warna yang Masih Rendah 

Pada saat kegiatan pengamatan terfokus 1, peneliti memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk memilih crayon atau pensil warna sebagai media pewarna. 

Dari hasil karya yang telah dibuat siswa tampak bahwa karya yang menggunakan 

pensil warna mendapat nilai lebih rendah dari karya yang menggunakan crayon. 

Bahkan dari 3 orang yang mendapat niali tidak tuntas pada pengamatan terfokus 

1, semuanya menggunakan media pensil warna. Kemampuan siswa dalam 

menggunakan pensil warna yang kurang baik menjadi salah satu faktor kurang 

berhasilnya kegiatan pembelajaran pada pengamatan terfokus 1. 

c. Pengetahuan tentang Seni Rupa yang Masih Rendah 

Dalam membuat karya yang baik perlu pengetahuan dasar tentang 

kesenirupaan seperti prinsip dan unsur seni rupa. Akan tetapi karena siswa tidak 

pernah mendapatkan materi yang demikian karena memang masih jenjang sekolah 

dasar maka dalam membuat karya siswa pun kurang maksimal. Banyak siswa 

yang menggambar karikatur dengan teknik montase tanpa memperhatikan prinsip-

prinsip seni rupa.  Dengan demikian karya yang dihasilkan pun kurang maksimal. 

d. Alokasi Waktu pada Pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan yang Terbatas. 

Alokasi waktu mata pelajaran Seni Budaya dan Ketermpilan di SD Negeri 

Pringsari 1 adalah dua kali 45 menit. untuk kegiatan praktek waktu yang demikan 
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dirasa masih kurang. Karena alakosi waktu tersebut masih terpotong oleh kegiatan 

berdoa dan penjelasan materi. Dengan demikian pengajar harus pandai dalam 

memanajemen waktu. Pada kegiatan pengamatan terfokus 1 dan 2 peneliti harus 

memnfaatkan dua kali pertemuan. Hal ini tentu mempunyai kelemahan karena 

terkadang siswa kehilangan momen semangat ketika kegiatan berkarya dihentikan 

dan harus dilanjutkan dihari berikutnya. 

 

4.6.2.2 Faktor eksternal 

a. Sekolah Tidak Memiliki Ruang Khusus untuk Kegiatan Kesenirupaan 

Seperti yang telah dituliskan di depan bahwa SD Negeri Pringsari 1 tidak 

memiliki ruang khusus untuk kegiatan praktek seni rupa. Semua kegiatan praktek 

seni rupa dilaksanakan di dalam ruang kelas. Hal ini tentunya kurang memberikan 

keleluasaan dalam kegiatan berkarya karena siswa juga harus selalu menjaga 

kebersihan kelas. 

b. Sekolah Tidak Memiliki Guru yang Berlatar Pendidikan Seni Rupa 

Tidak adanya guru yang berlatar pendidikan seni rupa tentu akan 

berpengaruh pada kemampuan siswa di bidang kesenirupaan. Siswa tidak 

mendapat pengetahuan tentang teknik atau cara berkarya yang baik sehingga 

siswa kurang dapat mengembangkan kreatifitasnya. Selain itu tentu materi yang 

diberikan juga jurang variatif sehingga siswa tidak mempunyai banyak referensi 

tentang karya-karya seni rupa. 

c. Sekolah Tidak Memiliki Sarana Sekolah yang Berhubungan dengan Kegiatan 

Kesenirupaan. 
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Selain sekolah tidak mempunyai prasarana khusus untuk kegiatan 

senirupa, sekolah juga tidak memiliki sarana yang menunjang kegiatan seni rupa. 

Sarana yang bisa digunakan untuk kegiatan seni rupa yang ada di SD Negeri 

Pringsari 1 adalah sarana-sarana umum yang juga dapat digunakan untuk 

pelajaran selain seni rupa seperti papan tulis, spidol, dan proyektor. Sementara 

alat-alat khusus untuk kegiatan praktek seni rupa, sekolah tidak menyediakan. 

Sehingga pada saat kegiatan praktek siswa yang harus menyediakan sendiri. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan terhadap 

hasil penelitian menggambar karikatur dengan teknik montasedi SD Negeri 

Pringsari 1, dapat disimpulkan sebagai berikut.   

   Pertama pada proses pembelajaran menggambar karikatur dengan teknik 

montase berlangsung sesuai prosedur yang diawali dengan pembuatan perangkat 

pembelajaran berupa RPP serta menyiapkan media untuk kegiatan demonstrasi. 

Pembelajaran siswa dikelas, dimulai dengan kegiatan tanya jawab yang 

dilanjutkan kegiatan demonstrasi yang dilakukan penulis. Penulis memberikan 

contoh berkarya tahap demi tahap secara perlahan agar dapat dipahami oleh siswa. 

Setelah dilakukan demonstrasi, kemudian penulis menunjukkan contoh karya 

yang telah jadi kepada siswa. Kegiatan pembelajaran kemudian dilanjutkan 

dengan memberi tugas kepada siswa untuk menggambar karikatur dengan teknik 

montase. Selama kegiatan menggambar karikatur dengan teknik montase, siswa 

tampak serius. Bahkan sebagian siswa mengekspresikan diri dengan gerakan 

tubuh yang menirukan tokoh yang digambarnya. Penulis melakukan 

pendampingan terhadap siswa saat kegiatan menggambar dengan membantu siswa 

yang mengalami kesulitan. Setelah kegiatan pembelajaran selasai, penulis 

menutup pelajaran dengan memberikan evaluasi. Meskipun dalam kegiatan 
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pembelajaran menggambar karikatur dengan teknik montase terdapat beberapa 

siswa yang ramai sendiri, tetapi pembelajaran tetap berlangsung sesuai prosedur. 

Kedua, hasil yang diperoleh siswa pada pembelajaran menggambar 

karikatur dengan teknik montase tergolong baik. Selama dua kali dilakukan 

pengamatan terfokus diperoleh karya sebanyak 42 karya, dengan rincian 11 karya 

pada pengamatan terfokus 1 dan 11 karya pada pengamatan terfokus 2. Rata-rata 

nilai yang diperoleh pada pengamatan terfokus 1 adalah 75,83 dengan kategori 

baik. Sementara itu rata-rata nilai pada pengamatan terfokus 2 adalah 82,31 

dengan kategori baik. Hasil yang diperoleh pada pengamatan terfokus 1 dan 

pengamatan terfokus 2, dapat disimpulkan bahwa kualitas visual karya siswa 

mengalami peningkatan. Hasil karya yang telah dibuat siswa dapat menunjukkan 

bahwa kegiatan menggambar karikatur dengan teknik montase dapat 

meningkatkan kreatifitas dan daya imajinasi siswa. 

Ketiga, selama kegiatan pembelajaran dilaksanakan, terdapat faktor yang 

mendukung dan menghambat kegiatan pembelajaran. Faktor internal yang 

mendukung kegiatan pembelajaran adalah kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran, antusias siswa dalam mengikuti pelajaran, kemampuan siswa dalam 

menggambar, keterampilan siswa dalam menggunakan crayon, dan kesiapan 

pendidik dalam mengajar. Sementara itu faktor eksternal yang mendukung 

keberhasilan pembelajaran adalah kondisi sekolah yang tenang, kondisi prasarana 

sekolah yang cukup baik, kondisi ekonomi orang tua yang cukup mumpuni. 

Faktor internal yang menghambat keberhasilan pembelajaran adalah kondisi 

pembelajaran yang kurang kondusif, kemampuan menggunakan pensil warna 
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yang masih rendah, pengetahuan siswa tentang seni yang masih rendah dan 

alokasi waktu yang terbatas. Sementara itu faktor eksternal yang menghambat 

keberhasilan pembelajaran adalah sekolah tidak memiliki ruang khusus untuk 

kegiatan kesenirupaan, sekolah tidak memiliki guru yang berlatar pendidikan seni 

rupa dan sekolah tidak memiliki sarana yang berhubungan dengan kesenirupaan. 

 

5.2 Saran 

Selama kegiatan penelitian menggambar karikatur dengan teknik montase, 

terdapat hambatan dalam pembelajaran. Pada proses menggambar karikatur 

dengan teknik montase didapati beberapa siswa yang ramai sendiri sehingga 

memicu temannya untuk melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu penulis 

menyarankan selama kegiatan berkarya, pendidik harus selalu mendampingi siswa 

dengan berkeliling untuk meninjau keadaan siswa. Dengan demikian kondisi kelas 

lebih terkontrol sejingga tercipta suasana kondusif. 

Pada hasil karya yang telah dievaluasi oleh tim penilai pada pengamatan 

terfokus 1 didapati bahwa karya siswa yang menggunakan pensil warna sebagian 

besar mendapat nilai lebih rendah daripada yang menggunakan media crayon. 

Dengan demikian penulis memberi saran agar pendidik harus menentukan media 

berkarya yang sama pada semua siswa. Hal ini agar siswa mendapat peluang yang 

sama untuk memperoleh hasil karya yang baik. 

Selama kegiatan menggambar karikatur dengan teknik montase, banyak 

siswa yang bingung saat menentukan gambar badan dan menentukan warna. Oleh 

sebab itu penulis menyarankan agar pendidik sering memperlihatkan contoh-
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contoh karya seni rupa untuk menambah referensi siswa serta menambah 

pengalaman estetis siswa. Sehingga ketika berkarya siswa sudah mempunyai 

banyak pandangan tentang ide dan gagasan. 
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4. RPP Guru Kelas 5 SD Negeri Pringsari 1 
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5. RPP Pengamatan terfokus 1 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SATUAN PENDIDIKAN : Sekolah Dasar 

KELAS/ SEMESTER : V/ 1 

TEMA : Benda-benda di Lingkungan Sekitar 

SUB TEMA : Manusia dan Lingkungan 

WAKTU : 4 x 45 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

• Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

• Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

• Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah, dan tempat bermain. 

• Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR/ INDIKATOR 

Seni budaya dan Keterampilan 

• Menyebutkan benda-benda sekitar yang dapat dipakai untuk membuat gambar 

ilustrasi 

• Membuat gambar ilustrasidari benda-benda sekitar 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

• Setelah mendengar penjelasan guru siswa mampu menyebutkan benda-benda 

sekitar yang dapat dibuat menjadi gambar ilustrasi 

• Setelah melihat demonstrasi guru siswa mampu membuat gambar ilustrasi karikatur 

dengan teknik montase dari gambar wajah pada media cetak 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

A. Karikatur dengan Teknik Montase. 

1.Pengertian Karikatur 
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Ditinjau dari segi bahasa Karikatur atau caricature (bahasa Inggris), 

Caricatuur (bahasa Belanda), kaikatur (bahasa Jerman) berasal dari bahasa 

Italia caricare,yang berarti memuat atau berisi, dalam hal ini berarti berlebihan 

(Lariar, 1941:1). Sementara itu jika ditinjau dari karikatur merupakan gambar 

yang menampilkan figur yang lucu akibat dari pendistorsian bentuk wajah dan 

badan. Bentuk karikatur yang lucu biasanya dimaksudkan untuk membuat 

lawakan atau ejekan terhadap seseorang. 

2. Fungsi Karikatur 

Karikatur merupakan karya ilustrasi yang mempunyai beberapa fungsi. 

Karikatur dapat difungsikan sebagai sebuah lelucon atau hal yang dapat 

mengundang tawa. Hal ini ditunjukkan dari perwujudan gambar karikatur yang 

nampak lucu dari hasil distorsi wajah dan badan. Karikatur juga dapat 

difungsikan untuk menggambarkan suatu fenomena yang sedang aktual atau 

sedang hangat dibicarakan masyarakat. Biasanya fenomena itu merupakan 

kejadian yang sering ditampilkan dalam media massa sehingga beritanya 

menyebar luas dan menjadi topik pembicaraan di masyarakat. Karikatur juga 

dapat difungsikan sebagai sebuah kritikan dan sindiran. Hal ini sangat berkaitan 

dengan sesuatu yang sedang menjadi topik pembicaraan di masyarakat. 

Karikatur dengan fungsi ini merupakan bentuk protes terhadap hal yang terjadi 

yang digambarkan dalam visual karikatur. 

3. Pengertian Karikatur dengan Teknik Montase 

Karikatur dengan teknik montase merupakan pembuatan karikatur 

dengan memanfaatkan gambar atau foto yang sudah ada kemudian digunting 

pada bagian kepalanya selanjutnya ditempelkan lalu dipadukan dengan bentuk 

badan yang ditambahkan dengan ukuran yang sangat kontras atau dengan kata 

lain tidak proporsional (Muharrar, 2003:33). Karikatur jenis ini memiliki 

kekurangan karena 
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tidak mampu menunjukkan kadar distorsi pada bagian wajahnya. Kelucuan dalam 

karikatur dengan teknik montase merupakan hasil distorsi dari bagian badannya 

saja. 

 

B. Prosedur Pembuatan Karikatur dengan Teknik Montase 

o Menentukan Tema 

Hal pertama yang harus dilakukan sebelum menggambar karikatur 

dengan teknik montase adalah memilih tema sesuai yang telah ditentukan. 

Tema yang ditentukan yakni politik, olahraga dan hiburan (entertainment). 

Pemilihan tema dilihan tema ini berhubungan dengan pemilihan gambar 

wajah pada media cetak. Karena dalam memilih gambar wajah pada media 

cetak harus sesuai dengan tema yang dipilih 

o Persiapan Alat dan Bahan 

Bahan yang digunakan dalam membuat karikatur dengan teknik 

montase adalah media cetak bekas bisa berupa koran, majalah, maupun 

buku. Untuk pewarna yang digunakan bisa menggunakan crayon atau 

pensil warna. Sementara itu alat yang digunakan antara lain: pensil, 

penghapus, spidol, gunting dan lem 
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o Memilih Gambar Wajah pada Media Cetak 

Pemilihan gambar wajah dalam media cetak harus sesuai dengan 

tema yang dipilih. Sebagai contoh jika tema yang diambil adalah olahraga 

maka gambar wajah yang harus dipilih adalah wajah dari tokoh seorang 

atlet atau orang yang bergerak dibidang olahraga. Dalam pemilihan wajah 

harus memperhatikan beberapa kriteria diantaranya ukuran gambar harus 

besar dan diusahakan cari gambar dengan ekspresi yang menarik. 

 

o Proses Pemotongan Gambar Wajah pada Media Cetak 

Proses pemotongan gambar wajah harus dilakukan dengan hati-hati. 

Sebelum melakukan pemotongan gambar wajah harus direncanakan dulu 

bagian mana yang harus dipotong. Bagian yang sulit biasanya adalah bagian 

rambut, apalagi jika gambar rambut pada tokoh yang dipilih terurai dan 

tidak teratur. Setelah direncanakan dan tahu bagian mana saja yang harus 

dipotong maka ganbar dapat dilakukan proses pengguntingan.  
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o Penempelan Gambar Wajah pada Media Cetak 

Setelah gambar wajah dipotong selanjutnya adalah penempelan 

gambar pada kertas gambar. Sebelum gambar wajah ditempel harus 

direncanakan dulu bagaimana posisi gambar yang akan dibuat. 

Pertimbangan terhadap gambar background yang akan dibuat juga 

nenpengaruhi penempatan gambar wajah yang akan ditempel. Hal ini 

supaya gambar yang dihasilkan mempunyai proporsi dan keseimbangan 

yang tepat. 

 

 

o Menggambar Bagian Badan. 

Menggambar bagian badan merupakan tahap yang cukup sulit. Hal 

ini karena disini dituntut imajinasi dan kreativitas. Selain itu juga 

dibutuhkan skill menggambar yang cukup baik. dalam menggambar badan 

pada karikatur juga harus memperhatikan tema yang telah dipilih. Jadi  

gambar badan yang dibuat harus bisa menunjukkan bahwa tokoh yang 

dibuat karikatur itu bergerak dibidang tertentu. 

 
o Proses Pewarnaan dengan Pensil Warna atau Crayon 

Setelah sketch karikatur telah selesai selanjutnya adalah tahap 

pewarnaan. Dalam mewarnai dibutuhkan pula kreativitas dan tentunya harus 

disesuaikan dengan sketch yang dibuat. Selain itu dalam dalam menentukan 

teknik pewarnaan juga harus disesuaikan dengan media yang digunakan 

sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. 
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E. PENDEKATAN/ STRATEGI/ METODE 

Pendekatan : Tematik terpadu,  

Metode : Demonstrasi, tanya jawab, tugas. 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan (15 menit) 

o Salam dan doa 

o Cek kehadiran 

o Tanya jawab tentang materi yang akan disajikan. 

o Menyampaikan tema, tujuan, manfaat, dan proses pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (150 menit) 

o kegiatan demonstrasi singkat tentang cara menggambar karikatur dengan teknik 

montase 

o menunjukkan karya karikatur dengan teknik montase yang sudah jadi 

o Guru memberikan tugas kepada siswa untuk menggambar karikatur dengan 

teknik montase 

o Guru melakukan pendampingan selama berkarya 

o pemberian problem solving terhadap kesulitan yang dialami siswa 

 
o Siswa mengumpulkan tugas berupa gambar karikatur dengan teknik montase 

o Guru memberi ulasan singkat terhadap hasil karya siswa 

3. Penutup (15 menit) 

o Guru menanyakan tentang kesulitan-kesulitan yang dialami siswa 

o kegiatan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung 

o Guru mengakhiri pelajaran dengan salam 

G. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media Pembelajaran : papan tulis, contoh karya, alat peraga 

2. Sumber Pembelajaran : Muharrar,Syakir dan Mujiono.2007. Gambar    

1.Semarang:UNNES 
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Muharrar,Syakir.2013. Kreasi Kolase, Montase, 

Mozaik Sederhana. Semarang:Erlanga 

Group 

 

Muharrar,Syakir.2003. Hand OutIlustrasi. 

Semarang: UNNES 

H. PENILAIAN 

Teknik           : Tes Praktek 

Tagihan          : karya karikatur dengan teknik montase 

 

Contoh instrument 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel Penilaian 

No Aspek yang dinilai Skor 

maksimal 

Skor riil Jumlah 

1 Ide/ gagasan 

 

Pemilihan tema 40   

Keunikan gagasan 60  

2 Visual Karya Kesesuaian dengan tema 40   

• Unsur seni  rupa 

• Prinsip seni rupa 

60  

3 Media • Penggunaan bahan 

• Penggunaan alat 

• Penggunaan teknik 

30   

30  

40  

4 Proses berkarya • Keseriusan berkarya 

• Pemanfaatan waktu 

50   

50  

Jumlah keseluruhan  

Nilai (jumlah keseluruhan  :4)  

 
 

Buatlah gambar karikatur dengan  teknik montase dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Pilihlah satu tema di antara tema berikut : 1. Politik 

 2. olahraga  

 3. hiburan (entertainment) 

2. Gambar dibuat pada kertas gambar ukuran A4 

3. Cari gambar wajah  dengan ukuran yang cukup besar pada media cetak 

4. Pilih gambar wajah seorang tokoh yang sesuai dengan tema yang 

dipilih. 

5. Gambar badan dibuat secara manual dengan bentuk sesuai tema yang 

dipilih 

6. Gambar harus diwarnai dengan menggunakan pensil warna atau crayon 
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                       Semarang, 11 November 2014 

                Peneliti      Guru KelasV 

 

 

 Muhamad Saefudin       Puji Utami,S.Pd 
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6. RPP Pengamatan Terfokus 2 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SATUAN PENDIDIKAN : Sekolah Dasar 

KELAS/ SEMESTER : V/ 1 

TEMA : Benda-benda di Lingkungan Sekitar 

SUB TEMA : Manusia dan Lingkungan 

WAKTU : 4 x 45 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

• Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

• Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

• Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah, dan tempat bermain. 

• Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR/ INDIKATOR 

Seni budaya dan Keterampilan 

• Menyebutkan benda-benda sekitar yang dapat dipakai untuk membuat gambar 

ilustrasi 

• Membuat gambar ilustrasidari benda-benda sekitar 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

• Setelah mendengar penjelasan guru siswa mampu menyebutkan benda-benda 

sekitar yang dapat dibuat menjadi gambar ilustrasi 

• Setelah melihat demonstrasi guru siswa mampu membuat gambar ilustrasi karikatur 

dengan teknik montase dari gambar wajah pada media cetak 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

A. Karikatur dengan Teknik Montase. 

1.Pengertian Karikatur 
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Ditinjau dari segi bahasa Karikatur atau caricature (bahasa Inggris), 

Caricatuur (bahasa Belanda), kaikatur (bahasa Jerman) berasal dari bahasa 

Italia caricare,yang berarti memuat atau berisi, dalam hal ini berarti berlebihan 

(Lariar, 1941:1). Sementara itu jika ditinjau dari karikatur merupakan gambar 

yang menampilkan figur yang lucu akibat dari pendistorsian bentuk wajah dan 

badan. Bentuk karikatur yang lucu biasanya dimaksudkan untuk membuat 

lawakan atau ejekan terhadap seseorang. 

2. Fungsi Karikatur 

Karikatur merupakan karya ilustrasi yang mempunyai beberapa fungsi. 

Karikatur dapat difungsikan sebagai sebuah lelucon atau hal yang dapat 

mengundang tawa. Hal ini ditunjukkan dari perwujudan gambar karikatur yang 

nampak lucu dari hasil distorsi wajah dan badan. Karikatur juga dapat 

difungsikan untuk menggambarkan suatu fenomena yang sedang aktual atau 

sedang hangat dibicarakan masyarakat. Biasanya fenomena itu merupakan 

kejadian yang sering ditampilkan dalam media massa sehingga beritanya 

menyebar luas dan menjadi topik pembicaraan di masyarakat. Karikatur juga 

dapat difungsikan sebagai sebuah kritikan dan sindiran. Hal ini sangat berkaitan 

dengan sesuatu yang sedang menjadi topik pembicaraan di masyarakat. 

Karikatur dengan fungsi ini merupakan bentuk protes terhadap hal yang terjadi 

yang digambarkan dalam visual karikatur. 

3. Pengertian Karikatur dengan Teknik Montase 

Karikatur dengan teknik montase merupakan pembuatan karikatur 

dengan memanfaatkan gambar atau foto yang sudah ada kemudian digunting 

pada bagian kepalanya selanjutnya ditempelkan lalu dipadukan dengan bentuk 

badan yang ditambahkan dengan ukuran yang sangat kontras atau dengan kata 

lain tidak proporsional (Muharrar, 2003:33). Karikatur jenis ini memiliki 

kekurangan karena 
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proporsional (Muharrar, 2003:33). Karikatur jenis ini memiliki kekurangan 

karena tidak mampu menunjukkan kadar distorsi pada bagian wajahnya. Kelucuan 

dalam karikatur dengan teknik montase merupakan hasil distorsi dari bagian 

badannya saja. 

 

B. Prosedur Pembuatan Karikatur dengan Teknik Montase 

o Menentukan tema 

Hal pertama yang harus dilakukan sebelum menggambar karikatur 

dengan teknik montase adalah memilih tema sesuai yang telah ditentukan. 

Tema yang ditentukan yakni politik, olahraga dan hiburan (entertainment). 

Pemilihan tema dilihan tema ini berhubungan dengan pemilihan gambar 

wajah pada media cetak. Karena dalam memilih gambar wajah pada media 

cetak harus sesuai dengan tema yang dipilih 

o Persiapan alat dan bahan 

Bahan yang digunakan dalam membuat karikatur dengan teknik 

montase adalah media cetak bekas bisa berupa koran, majalah, maupun 

buku. Untuk pewarna yang digunakan bisa menggunakan crayon atau pensil 

warna. Sementara itu alat yang digunakan antara lain: pensil, penghapus, 

spidol, gunting dan lem 
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o Memilih gambar wajah pada media cetak 

Pemilihan gambar wajah dalam media cetak harus sesuai dengan tema 

yang dipilih. Sebagai contoh jika tema yang diambil adalah olahraga maka 

gambar wajah yang harus dipilih adalah wajah dari tokoh seorang atlet atau 

orang yang bergerak dibidang olahraga. Dalam pemilihan wajah harus 

memperhatikan beberapa kriteria diantaranya ukuran gambar harus besar dan 

diusahakan cari gambar dengan ekspresi yang menarik. 

 

o Proses pemotongan gambar wajah pada media cetak 

Proses pemotongan gambar wajah harus dilakukan dengan hati-hati. 

Sebelum melakukan pemotongan gambar wajah harus direncanakan dulu 

bagian mana yang harus dipotong. Bagian yang sulit biasanya adalah bagian 

rambut, apalagi jika gambar rambut pada tokoh yang dipilih terurai dan tidak 

teratur. Setelah direncanakan dan tahu bagian mana saja yang harus dipotong 

maka ganbar dapat dilakukan proses pengguntingan.  
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o Penempelan gambar wajah pada media cetak 

Setelah gambar wajah dipotong selanjutnya adalah penempelan 

gambar pada kertas gambar. Sebelum gambar wajah ditempel harus 

direncanakan dulu bagaimana posisi gambar yang akan dibuat. 

Pertimbangan terhadap gambar background yang akan dibuat juga 

nenpengaruhi penempatan gambar wajah yang akan ditempel. Hal ini 

supaya gambar yang dihasilkan mempunyai proporsi dan keseimbangan 

yang tepat. 

 

 

o Membuat sketch badan dan background. 

Membuat sketch badan dan background dituntut imajinasi dan 

kreativitas. Selain itu juga dibutuhkan skill menggambar yang cukup baik. 

Hal ini karena gambar badan dan background harus dapat menunjang tema 

yang dipilih. Dalam tahapan membuat sketch badan dan backround harus 

benar-benar baik. Hal ini karena  pembuatan sketch juga menentukan 

kualitas proporsi dan komposisi dari gambar. Sekiranya sketch yang dibuat 

sudah baik selanjutnya memperjelas sketch dengan menggunakan spidol. 
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o Proses pewarnaan dengan crayon 

Setelah sketch karikatur telah selesai selanjutnya adalah tahap 

pewarnaan. Dalam mewarnai dibutuhkan pula kreativitas dan tentunya harus 

disesuaikan dengan sketch yang dibuat. Selain itu dalam dalam menentukan 

teknik pewarnaan juga harus disesuaikan dengan media yang digunakan 

sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. Crayon merupakan media 

warna yang mengandung lilin dan bersifat lunak. Warna-warna yang dihasilkan 

cukup cerah. Dalam menggunakan crayon harus sedikit ditekan agar warna 

yang dihasilkan rata dan pekat. 

 

 

E. PENDEKATAN/ STRATEGI/ METODE 

Pendekatan : Tematik terpadu,  

Metode : demonstrasi, tanya jawab, tugas. 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan (15 menit) 

o Salam dan doa 

o Cek kehadiran 

o Tanya jawab tentang materi yang akan disajikan. 

o Menyampaikan tema, tujuan, manfaat, dan proses pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (150 menit) 

o kegiatan demonstrasi singkat tentang cara menggambar karikatur dengan teknik 

montase 

o menunjukkan karya karikatur dengan teknik montase yang sudah jadi 

 
o Guru memberikan tugas kepada siswa untuk menggambar karikatur dengan teknik 

montase 

o Guru melakukan pendampingan selama berkarya 
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o pemberian problem solving terhadap kesulitan yang dialami siswa 

o Siswa mengumpulkan tugas berupa gambar karikatur dengan teknik montase 

o Guru memberi ulasan singkat terhadap hasil karya siswa 

3. Penutup (15 menit) 

o Guru menanyakan tentang kesulitan-kesulitan yang dialami siswa 

o kegiatan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung 

o Guru mengakhiri pelajaran dengan salam 

G. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media Pembelajaran : papan tulis, contoh karya, alat peraga 

2. Sumber Pembelajaran : Muharrar,Syakir dan Mujiono.2007. Gambar    

1.Semarang:UNNES 

Muharrar,Syakir.2013. Kreasi Kolase, Montase, 

Mozaik Sederhana. Semarang:Erlanga 

Group 

 

Muharrar,Syakir.2003. Hand OutIlustrasi. 

Semarang: UNNES 

H. PENILAIAN 

Teknik           : Tes Praktek 

Tagihan          : karya karikatur dengan teknik montase 

 

Contoh instrument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Penilaian 

Buatlah gambar karikatur dengan  teknik montase dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Pilihlah satu tema di antara tema berikut : 1. Politik 

 2. olahraga  

 3. hiburan (entertainment) 

2. Gambar dibuat pada buku gambar ukuran A4 

3. Cari gambar wajah  dengan ukuran yang cukup besar pada media cetak 

4. Pilih gambar wajah seorang tokoh yang sesuai dengan tema yang dipilih. 

5. Potong gambar wajah kemudian tempel pada kertas gambar dengan posisi yang 

menarik. 

6. Gambar badan dibuat secara manual dengan bentuk sesuai tema yang dipilih 

7. Gambar harus diberi backround sesuai dengan tema yang dipilih 

8. Gambar harus diwarnai dengan crayon 
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No Aspek yang dinilai Skor 

maksimal 

Skor riil jumlah 

1 Ide/ gagasan 

 

Pemilihan tema 40   

Keunikan gagasan 60  

2 Visual Karya Kesesuaian dengan tema 40   

• Unsur seni  rupa 

• Prinsip seni rupa 

60  

3 Media • Penggunaan bahan 

• Penggunaan alat 

• Penggunaan teknik 

30   

30  

40  

4 Proses berkarya • Keseriusan berkarya 

• Pemanfaatan waktu 

50   

50  

Jumlah keseluruhan  

Nilai (jumlah keseluruhan  :4)  

 

 

                                                        Semarang, 24 November 2014 

                Peneliti      Guru KelasV 

 

 

 Muhamad Saefudin       Puji Utami,S.Pd 
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Nilai Siswa dari Penilai 1 

pada Pengamatan Terfokus 1 

 

 

 

 

Pemilihan 

Tema

Keunikan 

Gagasan

Kesesuaian 

dengan Tema

Unsur & 

Prinsip Seni 

Rupa

Penggunaan 

bahan

Penggunaan 

Alat

Penggunaan 

Teknik

Keseriusan 

Berkarya

Pemanfaatan 

Waktu

1

Adtya Putri 

Febrianti
35 45 25 37 24 25 30 40 40 301 75.25

2

Ahmad Khoirul 

Munif
35 45 38 45 26 26 32 42 40 329 82.25

3

Alfanada Riavril 

Angelia
35 46 35 43 27 26 32 45 40 329 82.25

4

Anindya Kusuma 

Rani
37 43 27 44 28 27 35 46 43 330 82.5

5

Aria Wibianto
36 40 37 33 20 24 28 38 40 296 74

6

Catur Fitria
32 40 26 35 23 25 30 38 40 289 72.25

7

Chandra 

Alimatul Latifah
35 38 34 41 25 25 30 40 40 308 77

8

Citra Anggun 

Pramissty
35 43 34 28 23 23 25 30 37 278 69.5

9

Dani Saputro
35 40 35 25 23 23 24 30 37 272 68

10

Danu Adi Wijaya
35 38 30 37 24 23 28 38 42 295 73.75

11

Dinda Ayu 

Setiyani
32 47 28 42 25 25 30 40 40 309 77.25

12

Hasanah Fitri 

Anisa
33 45 30 38 25 25 30 40 40 306 76.5

13

Helvi Herawati
35 50 34 53 27 25 35 43 42 344 86

14

Intan Ayu 

Wulandari
35 50 28 52 27 25 35 45 42 339 84.75

15

Muhamad Safii
37 45 30 45 25 25 32 40 40 319 79.75

16

Prima Abdi 

Nurdiansah
35 40 32 33 20 24 28 38 40 290 72.5

17

Raka Ichsan 

Pambudi
35 35 35 25 23 23 23 32 40 271 67.75

18

Reyzal Wirya 

Tama
35 45 30 43 25 25 32 40 40 315 78.75

19

Tasya Arbentina
32 38 25 32 23 25 29 38 40 282 70.5

20

Tina Sherly 

Audrina
35 40 30 30 23 25 29 40 38 290 72.5

21

Zogi Dian 

Purnomo
35 38 28 30 23 25 29 38 40 286 71.5

Jumlah

Nilai 

Rata-

rata

Penilai 1
ide/gagasan visual karya media proses berkarya

No Nama
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Nilai Siswa dari Penilai 2 

pada Pengamatan Terfokus 1 

 
 

 

 

 

 

Pemilihan 

Tema

Keunikan 

Gagasan

Kesesuaian 

dengan Tema

Unsur & 

Prinsip Seni 

Rupa

Penggunaan 

bahan

Penggunaan 

Alat

Penggunaan 

Teknik

Keseriusan 

Berkarya

Pemanfaatan 

Waktu

1

Adtya Putri 

Febrianti
36 45 26 33 24 25 31 40 40 300 75

2

Ahmad Khoirul 

Munif
35 43 38 42 26 26 30 42 38 320 80

3

Alfanada Riavril 

Angelia
35 45 35 40 27 26 30 45 40 323 80.75

4

Anindya Kusuma 

Rani
35 40 27 40 25 27 35 45 40 314 78.5

5

Aria Wibianto
35 40 35 32 20 24 28 35 40 289 72.25

6

Catur Fitria
32 38 26 33 23 25 28 38 38 281 70.25

7

Chandra 

Alimatul Latifah
32 35 34 38 25 25 28 38 40 295 73.75

8

Citra Anggun 

Pramissty
35 40 34 27 23 23 25 28 40 275 68.75

9

Dani Saputro
35 38 35 25 23 23 24 27 37 267 66.75

10

Danu Adi Wijaya
35 35 30 35 24 23 28 38 40 288 72

11

Dinda Ayu 

Setiyani
30 47 28 42 25 25 31 42 40 310 77.5

12

Hasanah Fitri 

Anisa
33 42 30 40 25 25 30 42 40 307 76.75

13

Helvi Herawati
35 48 34 53 27 25 35 45 40 342 85.5

14

Intan Ayu 

Wulandari
35 50 30 53 27 25 35 44 42 341 85.25

15

Muhamad Safii
35 45 28 46 25 25 30 40 40 314 78.5

16

Prima Abdi 

Nurdiansah
35 38 32 31 23 24 26 38 40 287 71.75

17

Raka Ichsan 

Pambudi
35 32 35 24 23 23 23 32 38 265 66.25

18

Reyzal Wirya 

Tama
35 43 30 40 25 25 32 40 40 310 77.5

19

Tasya Arbentina
32 38 25 32 25 25 30 38 40 285 71.25

20

Tina Sherly 

Audrina
35 38 30 28 23 25 29 40 38 286 71.5

21

Zogi Dian 

Purnomo
35 35 28 28 23 25 29 38 40 281 70.25

Penilai 2

No Nama

ide/gagasan visual karya media proses berkarya

Jumlah

Nilai 

Rata-

rata
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Nilai Siswa dari Penilai 3 

pada Pengamatan Terfokus 1 

 
 

 

 

 

 

Pemilihan 

Tema

Keunikan 

Gagasan

Kesesuaian 

dengan Tema

Unsur & 

Prinsip Seni 

Rupa

Penggunaan 

bahan

Penggunaan 

Alat

Penggunaan 

Teknik

Keseriusan 

Berkarya

Pemanfaatan 

Waktu

1

Adtya Putri 

Febrianti
36 48 26 38 24 25 33 42 40 312 78

2

Ahmad Khoirul 

Munif
35 48 38 42 26 26 35 42 40 332 83

3

Alfanada Riavril 

Angelia
35 50 35 45 27 26 32 45 40 335 83.75

4

Anindya Kusuma 

Rani
35 45 27 42 25 26 35 45 40 320 80

5

Aria Wibianto
35 43 35 35 25 24 28 35 40 300 75

6

Catur Fitria
32 42 26 38 25 25 32 40 38 298 74.5

7

Chandra 

Alimatul Latifah
35 38 34 40 25 25 30 40 40 307 76.75

8

Citra Anggun 

Pramissty
35 40 34 30 23 23 25 30 40 280 70

9

Dani Saputro
35 40 35 28 23 23 25 28 37 274 68.5

10

Danu Adi Wijaya
35 38 32 35 24 24 30 40 40 298 74.5

11

Dinda Ayu 

Setiyani
35 50 28 42 25 25 31 40 40 316 79

12

Hasanah Fitri 

Anisa
35 42 35 40 25 25 32 40 40 314 78.5

13

Helvi Herawati
35 52 36 54 27 25 37 45 40 351 87.75

14

Intan Ayu 

Wulandari
35 50 35 53 27 25 36 45 42 348 87

15

Muhamad Safii
35 45 30 46 25 25 30 40 40 316 79

16

Prima Abdi 

Nurdiansah
35 38 32 33 23 24 26 38 40 289 72.25

17

Raka Ichsan 

Pambudi
35 35 36 25 23 23 23 35 40 275 68.75

18

Reyzal Wirya 

Tama
35 42 32 41 25 25 32 40 40 312 78

19

Tasya Arbentina
32 40 30 32 25 25 32 38 40 294 73.5

20

Tina Sherly 

Audrina
35 40 30 31 25 25 29 40 40 295 73.75

21

Zogi Dian 

Purnomo
35 38 28 30 23 25 29 38 40 286 71.5

Penilai 3

No Nama

ide/gagasan visual karya media proses berkarya

Jumlah

Nilai 

Rata-

rata



192 

 

 

 

Nilai Siswa dari Penilai 1 

pada Pengamatan Terfokus 2 

 
 

 

 

Pemilihan 

Tema

Keunikan 

Gagasan

Kesesuaian 

dengan Tema

Unsur & 

Prinsip Seni 

Rupa

Penggunaan 

bahan

Penggunaan 

Alat

Penggunaan 

Teknik

Keseriusan 

Berkarya

Pemanfaatan 

Waktu

1

Adtya Putri 

Febrianti
35 50 32 48 24 25 34 40 40 328 82

2

Ahmad Khoirul 

Munif
35 52 35 50 26 26 35 42 40 341 85.25

3

Alfanada Riavril 

Angelia
35 48 35 48 27 26 34 45 40 338 84.5

4

Anindya Kusuma 

Rani
37 50 30 48 28 27 35 42 40 337 84.25

5

Aria Wibianto
36 42 34 40 20 24 30 38 40 304 76

6

Catur Fitria
35 40 33 43 25 25 32 40 40 313 78.25

7

Chandra 

Alimatul Latifah
35 42 34 42 25 25 30 40 40 313 78.25

8

Citra Anggun 

Pramissty
35 45 34 48 25 25 35 45 40 332 83

9

Dani Saputro
35 50 35 53 25 26 35 45 42 346 86.5

10

Danu Adi Wijaya
38 53 35 55 25 25 37 42 42 352 88

11

Dinda Ayu 

Setiyani
35 48 35 45 25 25 34 40 40 327 81.75

12

Hasanah Fitri 

Anisa
35 50 36 50 25 25 35 40 40 336 84

13

Helvi Herawati
35 50 37 55 27 25 35 42 42 348 87

14

Intan Ayu 

Wulandari
35 50 35 57 27 25 36 45 42 352 88

15

Muhamad Safii
35 40 35 43 25 25 30 40 40 313 78.25

16

Prima Abdi 

Nurdiansah
38 44 35 48 25 24 28 38 40 320 80

17

Raka Ichsan 

Pambudi
35 42 35 40 25 25 30 38 40 310 77.5

18

Reyzal Wirya 

Tama
36 50 30 48 25 25 32 40 40 326 81.5

19

Tasya Arbentina
32 50 35 53 25 25 37 42 40 339 84.75

20

Tina Sherly 

Audrina
35 50 32 50 26 25 35 43 40 336 84

21

Zogi Dian 

Purnomo
35 48 32 40 25 25 32 38 40 315 78.75

Penilai 1

No Nama

ide/gagasan visual karya media proses berkarya

Jumlah

Nilai 

Rata-

rata
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Nilai Siswa dari Penilai 2 

pada Pengamatan Terfokus 2 

 
 

 

 

Pemilihan 

Tema

Keunikan 

Gagasan

Kesesuaian 

dengan Tema

Unsur & 

Prinsip Seni 

Rupa

Penggunaan 

bahan

Penggunaan 

Alat

Penggunaan 

Teknik

Keseriusan 

Berkarya

Pemanfaatan 

Waktu

1

Adtya Putri 

Febrianti
35 48 30 48 24 25 30 40 40 320 80

2

Ahmad Khoirul 

Munif
35 48 32 50 26 26 35 40 40 332 83

3

Alfanada Riavril 

Angelia
35 50 30 48 25 26 32 40 40 326 81.5

4

Anindya Kusuma 

Rani
35 50 30 48 25 27 35 40 40 330 82.5

5

Aria Wibianto
36 45 32 38 24 24 28 38 40 305 76.25

6

Catur Fitria
35 45 33 43 25 25 32 40 40 318 79.5

7

Chandra 

Alimatul Latifah
35 40 30 42 25 25 30 40 40 307 76.75

8

Citra Anggun 

Pramissty
35 43 34 50 25 25 35 42 40 329 82.25

9

Dani Saputro
35 48 35 55 25 26 37 45 42 348 87

10

Danu Adi Wijaya
38 50 35 56 25 25 37 45 42 353 88.25

11

Dinda Ayu 

Setiyani
35 48 32 45 25 25 35 40 40 325 81.25

12

Hasanah Fitri 

Anisa
35 48 36 48 25 25 35 40 40 332 83

13

Helvi Herawati
35 48 37 53 25 25 35 42 42 342 85.5

14

Intan Ayu 

Wulandari
35 48 35 54 27 25 36 42 42 344 86

15

Muhamad Safii
35 40 35 43 25 25 28 38 40 309 77.25

16

Prima Abdi 

Nurdiansah
35 45 35 45 25 24 28 38 40 315 78.75

17

Raka Ichsan 

Pambudi
35 40 35 43 25 25 28 38 40 309 77.25

18

Reyzal Wirya 

Tama
35 45 30 48 25 25 35 41 40 324 81

19

Tasya Arbentina
32 50 35 53 25 25 38 42 40 340 85

20

Tina Sherly 

Audrina
35 48 32 48 26 25 35 43 40 332 83

21

Zogi Dian 

Purnomo
35 48 32 42 25 25 32 40 40 319 79.75

Penilai 2

No Nama

ide/gagasan visual karya media proses berkarya

Jumlah

Nilai 

Rata-

rata
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Nilai Siswa dari Penilai 3 

pada Pengamatan Terfokus 2 

 
 

 

 

 

 

Pemilihan 

Tema

Keunikan 

Gagasan

Kesesuaian 

dengan Tema

Unsur & 

Prinsip Seni 

Rupa

Penggunaan 

bahan

Penggunaan 

Alat

Penggunaan 

Teknik

Keseriusan 

Berkarya

Pemanfaatan 

Waktu

1

Adtya Putri 

Febrianti
36 50 30 52 24 25 32 40 40 329 82.25

2

Ahmad Khoirul 

Munif
35 52 32 52 26 26 35 42 40 340 85

3

Alfanada Riavril 

Angelia
35 50 30 53 25 26 35 42 40 336 84

4

Anindya Kusuma 

Rani
35 50 30 50 25 27 35 40 40 332 83

5

Aria Wibianto
36 48 32 40 25 24 25 38 40 308 77

6

Catur Fitria
35 45 33 43 25 25 32 40 40 318 79.5

7

Chandra 

Alimatul Latifah
35 42 30 42 25 25 30 40 40 309 77.25

8

Citra Anggun 

Pramissty
36 43 35 52 25 25 33 42 40 331 82.75

9

Dani Saputro
35 53 35 57 25 26 37 46 42 356 89

10

Danu Adi Wijaya
36 55 35 57 25 25 37 47 42 359 89.75

11

Dinda Ayu 

Setiyani
35 48 35 48 25 25 35 40 42 333 83.25

12

Hasanah Fitri 

Anisa
35 52 35 50 25 25 35 42 40 339 84.75

13

Helvi Herawati
35 52 37 55 26 25 35 43 42 350 87.5

14

Intan Ayu 

Wulandari
35 52 35 55 27 25 36 42 42 349 87.25

15

Muhamad Safii
35 42 35 42 25 25 28 40 40 312 78

16

Prima Abdi 

Nurdiansah
35 52 35 48 25 24 28 40 40 327 81.75

17

Raka Ichsan 

Pambudi
35 42 35 43 25 25 28 40 40 313 78.25

18

Reyzal Wirya 

Tama
35 45 30 47 25 25 35 41 40 323 80.75

19

Tasya Arbentina
32 52 35 55 25 25 38 42 40 344 86

20

Tina Sherly 

Audrina
35 48 32 50 26 25 35 42 40 333 83.25

21

Zogi Dian 

Purnomo
35 43 32 44 25 25 32 40 40 316 79

Penilai 3

No Nama

ide/gagasan visual karya media proses berkarya

Jumlah

Nilai 

Rata-

rata
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