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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

“Nilai kreativitas yang tertanam pada diri anak merupakan bekal yang sangat 

berharga dalam mengembangkan imajinasi yang dapat menumbuhkan semangat 

dalam melakukan eksploratif seni lukis pada kaos ” (Taufiq, Nashruddin. 2015) 
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SARI 

Taufiq, Nashruddin. 2015. Studi Eksploratif: Pemanfaatan Pewarna 

Tekstil Dalam Melukis Ekspresif Pada Kaos T-shirt Di Kelas IX A SMP N 1 

Wedarijaksa Pati. Skripsi. Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Triyanto, M.A.  

Kata Kunci: Pembelajaran, seni lukis, media, kaos t-shirt 

Pada tingkat SMP guru umumnya hanya mengajarkan melukis pada media kanvas 

ataupun kertas sehingga anak-anak merasa bosan.Untuk itu dibutuhkan media 

berkarya yang dapat mendorong minat siswa untuk berkarya dengan eksplorasi 

media alternatif dalam pembelajaran seni lukis. Masalah yang diteliti adalah: (1) 

bagaimana kaos t-shirt dapat digunakan sebagai media berkarya seni lukis, (2) 

bagaimana hasil melukis menggunakan media dari kaos t-shirt, (3) faktor-faktor 

apa saja yang bersifat eksploratif menjadi pendukung dalam melukis 

menggunakan media dari kaos t-shirt. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yang dilaksanakan melalui pengamatan terkendali. Pengumpulan data 

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 

dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitiannya 

sebagai berikut: (1) kaos t-shirt dapat digunakan sebagai media berkarya melukis 

ekspresif dengan menggunakan pewarna tekstil melalui tahapan yang telah 

diajarkan pada waktu pembelajaran dengan menggunakan rubber, kemudian 

pewarnaan, gelap terang sampai penyetrikaan dan pelapisan top coat, (2) hasil 

melukis menggunakan media dari kaos t-shirt dinyatakan berhasil melalui 

pengamatan I, II, dan III berdasarkan nilai persentase siswa yang memenuhi KKM 

dengan total 76,66 % dan mendapat nilai rata-rata 75 yang dinyatakan lulus KKM. 

Faktor yang menjadi pendukung dalam melukis menggunakan media kaos t-shirt 

adalah dari segi siswa yang sangat antusias dalam melukis kaos t-shirt, dari segi 

Guru seni budaya yang juga mendukung dengan adanya ide baru dan juga telah 

memberikan waktu yang cukup lama dalam penelitian ini, dari segi Kepala 

Sekolah yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang 

proses penelitian, dari segi TU yang telah memberikan dokumen-dokumen kepada 

peneliti, dan dari segi guru lain yang sudah mendukung dalam proses 

pembelajaran ini. Saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Pertama, 

dalam hal pewarnaan yang masih tembus sampai belakang sebaiknya 

menggunakan karton yang lebih tebal atau bisa menggunakan triplek yang telah 

dipotong sesuai ukuran kaos t-shirt. Kedua, pada saat pemberian warna yang 

masih keluar dari motif, disarankan agar lebih berhati-hati dan lebih teliti pada 

waktu memberikan warna supaya hasilnya lebih rapi. Ketiga, persoalan gelap 

terang, disarankan untuk memberikan pemahaman dan contoh pencampuran 

warna yang nantinya akan diaplikasikan pada motif kaos t-shirt untuk 

memberikan sentuhan gelap terang. 

 



 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Pendidikan seni rupa sebagai sarana memberi kesempatan berekspresi kepada 

setiap individu untuk mengembangkan segenap potensi jiwanya yang tumbuh dan 

berkembang menjadi pribadi harmoni. Pembelajaran seni rupa merupakan suatu 

usaha yang membuat siswa berkarya seni rupa, melalui proses berekspresi dengan 

media grafis, bidang dan warna, misalnya menggambar, melukis, mematung, 

membatik dan seterusnya. 

Pembelajaran seni rupa di SMP N 1 Wedarijaksa Pati khususnya kelas IX 

masih menghadapi banyak permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru bidang studi seni budaya di SMP N 1 Wedarijaksa Pati, Kecamatan 

Wedarijaksa Kabupaten Pati, pemahaman siswa dalam pembelajaran seni rupa 

khususnya pada aspek ekspresi masih rendah jika dibandingkan dengan 

pembelajaran yang lain.  

Beberapa siswa mengaku mengalami kesulitan dalam memahami 

pembelajaran seni rupa. Minat dan keterampilan dalam pembelajaran seni rupa 

dalam mengekspresikan diri sangatlah rendah. Kurangnya minat siswa dalam 

mengikuti pelajaran seni rupa khususnya mengekspresi karya seni rupa yang 

diakui siswa karena mereka merasa jenuh dan merasa tidak puas dengan metode 

yang digunakan oleh guru yaitu metode ceramah. Selain itu guru juga jarang 

menggunakan media berkarya dalam proses pembelajaran. 



 

 
 

  Seiring perkembangan zaman dan globalisasi, dibutuhkan suatu media 

berkarya yang diharapkan dapat menarik minat anak untuk merangsang kreativitas 

dalam berkarya. Media berkarya seni rupa memerlukan berbagai alat, bahan dan 

teknik. Menurut Rondhi (2002: 25) karya seni rupa dibuat dari berbagai bahan, 

alat, dan teknik tertentu. Bahan adalah material yang diolah atau diubah sehingga 

menjadi barang yang kemudian disebut karya seni. Alat adalah perkakas untuk 

mengerjakan sesuatu yaitu material. Dan teknik adalah cara yang digunakan 

dalam memanipulasi bahan dengan alat tertentu. 

  Penggunaan media berkarya dalam proses pembelajaran merupakan suatu 

usaha untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang lebih efektif dan 

efisien. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan hasil belajar yang optimal 

dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Menurut Ani dan Rifa‟i (2010: 193) proses pembelajaran merupakan 

proses komunikasi antara pendidik dengan peserta didik, atau antar peserta didik. 

Komunikasi dalam pembelajaran ditujukan untuk membantu proses belajar. 

Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau 

media. Dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat, maksud dari 

informasi maupun pesan yang disampaikan oleh penyampai pesan dapat diterima 

dengan jelas oleh penerima pesan. Begitu juga ketika media pembelajaran 

digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Informasi yang disampaikan guru 

sebagai penyampai pesan di kelas, dapat diterima dengan jelas oleh siswa sebagai 

penerima pesan di kelas. Dengan tersampaikannya pesan pembelajaran tersebut 



 

 
 

kualitas proses belajar mengajar akan meningkat yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. 

Pembelajaran seni rupa yang akan dirancang dan dilaksanakan di sekolah 

haruslah di arahkan pada pemenuhan tujuan pendidikan seni, khususnya 

pendidikan seni rupa. Pada umumnya media berkarya dalam proses pembelajaran 

di sekolah masih terbatas dan juga keterampilan guru dalam mengajar kurang 

maksimal. Untuk itu dibutuhkan suatu media berkarya yang dapat mendorong 

minat siswa untuk berkarya, dengan studi eksploratif yakni desain dalam konteks 

penelitian penjajakan. Penjajakan disini adalah mencoba sesuatu yg baru 

berdasarkan desain penelitian. Seperti yang dikemukakan Arikunto (2010: 14) 

seorang peneliti ingin menggali secara luas tentang sebab akibat atau hal-hal yang 

mempengaruhi terjadinya sesuatu. 

Salah satu media berkarya yang dapat diterapkan di sekolah, adalah 

dengan mengenalkan lukis kaos t-shirt dengan memanfaatkan pewarna tekstil. 

Jadi generasi muda akan lebih terampil dengan melukis pada media kaos t-shirt. 

Tentunya dengan menggambar ekspresif yang akan membuat goresan-goresan 

pada kaos semakin menarik sehingga anak-anak bisa leluasa mengekspresikan 

coretan-coretan apa yang ada dalam hatinya untuk dituangkan pada media kaos t-

shirt dengan memanfaatkan pewarna tekstil. Pewarna tekstil disini merupakan 

pewarna yang terbuat dari bahan kimia yang digunakan untuk pewarna pakaian. 

Pewarna tekstil dibagi menjadi 2 yaitu pewarna alam (ZPA) dan pewarna sintetis 

(ZPS). Pembelajaran ini ditampilkan dengan praktik langsung terhadap 

pembuatan lukis pada media kaos t-shirt pada SMP N 1 Wedarijaksa Pati.  



 

 
 

 Perkembangan teknologi dan informasi menjadikan media pengajaran 

melukis pada media kaos t-shirt bisa lebih berjalan lancar dengan adanya sistem 

internet, guna mengidentifikasi jenis-jenis motif atau gambar yang akan 

dituangkan pada media kaos t-shirt. Pada tingkat SMP ini guru hanya 

mengajarkan bagaimana cara melukis pada media kanvas ataupun kertas sehingga 

anak-anak merasa bosan. Dengan mengenalkan bagaimana cara melukis ekspresif 

pada media kaos t-shirt, bertujuan untuk merangsang imajinasi anak dan anak 

akan dengan bebas menuangkan ide-ide yang ada dalam fikiran dengan 

menampilkannya pada media kaos t-shirt, sehingga kreativitas anak akan terlatih 

secara langsung dengan menggoreskan coretan-coretan yang akan menampilkan 

lukisan pada kaos t-shirt. Seperti yang dikemukakan oleh Sukimin dan Sutandur 

(2007: 29) bahwa kreativitas adalah penciptaan karya seni dengan mewujudkan 

sesuatu yang belum pernah ada serta mempunyai arti dan nilai baru. Dengan ini 

anak-anak akan mempunyai keterampilan baru dengan mengajarkan melukis pada 

media kaos t-shirt dan mereka pasti akan lebih senang dan bersemangat. Anak-

anak lebih senang melukis pada media kaos t-shirt karena yang mereka lukis 

merupakan keinginan dan imajinasi mereka sendiri sehingga dengan mengajarkan 

melukis pada media kaos t-shirt ini anak-anak akan mendapatkan pengalaman 

yang baru. Oleh sebab itu daya kreasi yang kuat berarti kekuatan menciptakan 

hal-hal baru dan karya seni rupa yang baik akan mengandung unsur kreativitas 

yang kuat. 

 



 

 
 

Lukis pada kaos t-shirt dapat digunakan sebagai media berkarya dalam 

kegiatan pembelajaran untuk lebih bisa melatih kreativitas dan mengasah 

imajinasi anak dengan melukis ekspresif sehingga anak bisa lebih bebas 

menampilkan ekspresi pada kaos t-shirt yang akan digunakan sebagai media 

dalam melukis. Hal ini sesuai dengan silabus mata pelajaran seni rupa yaitu SK: 

mengekspresikan diri melalui karya seni rupa dan KD: memilih unsur seni rupa 

nusantara untuk dikembangkan menjadi karya seni rupa murni. Melalui prosedur 

penerapan tersebut, siswa akan lebih senang belajar melukis pada media kaos t-

shirt karena akan mendorong imajinasi dan kreativitas anak dengan melukis 

ekspresif sehingga anak tidak akan mengalami kejenuhan dalam membuatnya. 

Mengacu pada hal tersebut, maka diperlukan adanya eksplorasi 

penggunaan media berkarya alternatif dalam pembelajaran seni rupa yang 

menyenangkan bagi siswa. Dengan dikenalkannya seni lukis pada kaos t-shirt, 

kejenuhan anak-anak tentang belajar berkarya seni rupa akan hilang karena 

melukis pada media kaos t-shirt bisa membuat mereka bersemangat dalam 

berkarya. Dengan pembelajaran seperti itu siswa diharapkan bisa menguasai 

materi lebih dalam dan kompetensi dasar dapat tercapai. Target tersebut dapat 

tercapai salah satunya dengan melukis ekspresif pada media kaos t-shirt dalam 

pembelajaran seni rupa siswa kelas IX sekolah menengah pertama. 

 

 

 



 

 
 

1.2  Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang disampaikan sebelumnya, maka permasalahan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.2.1 Bagaimana kaos t-shirt dapat digunakan sebagai media berkarya melukis 

ekspresif dengan menggunakan pewarna tekstil bagi siswa kelas IX A 

SMP N 1 Wedarijaksa Pati? 

1.2.2 Bagaimana hasil melukis eksprersif menggunakan media dari kaos t-shirt 

dengan penggunaan pewarna tekstil bagi siswa kelas IX A SMP N 1 

Wedarijaksa Pati? 

1.2.3 Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam melukis ekspresif 

menggunakan media dari kaos t-shirt dengan penggunaan pewarna tekstil 

bagi siswa kelas IX A SMP N 1 Wedarijaksa Pati. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini, 

adalah ingin: 

1.3.1 Menjelaskan cara melukis ekspresif dengan menggunakan media dari kaos 

t-shirt dengan penggunaan pewarna tekstil bagi siswa kelas IX A SMP N 1 

Wedarijaksa Pati. 

1.3.2 Menganalisis hasil melukis ekspresif menggunakan media dari kaos t-shirt 

dengan penggunaan pewarna tekstil bagi siswa kelas IX A SMP N 1 

Wedarijaksa Pati. 



 

 
 

1.3.3 Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam melukis 

ekspresif menggunakan media dari kaos t-shirt melalui penggunaan 

pewarna tekstil bagi siswa kelas IX A SMP N 1 Wedarijaksa Pati. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai “studi eksploratif: pemanfaatan pewarna tekstil dalam 

melukis ekspresif pada kaos t-shirt dengan teknik ekspresif bagi siswa kelas IX A 

SMP N 1 Wedarijaksa Pati” diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis 

dan praktis. Manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, produk bahan ajar yang dihasilkan peneliti dapat 

mengenalkan dan memberikan manfaat bagi perkembangan pendidikan di 

Indonesia, khususnya pada bidang penelitian melukis ekspresif pada kaos t-

shirt untuk pembelajaran seni rupa kelas IX sekolah menengah pertama. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi siswa, 

guru, dan peneliti lain. 

1.4.2.1 Bagi siswa, dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam 

pembelajaran seni rupa. 

1.4.2.2 Bagi guru, diharapkan dapat mempermudah guru dalam memberikan 

materi seni rupa dengan penyediaan media berkarya yang mempunyai 

daya tarik bagi siswa. 



 

 
 

1.4.2.3 Bagi sekolah, diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

dalam perbaikan pembelajaran pada ketrampilan seni rupa khususnya 

melukis pada kaos. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dan disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab. 

Sistematika penelitian yang 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 

Sistematika penelitian yang terdiri dari lima bab 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 konsep 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB 2 

LANDASAN TEORETIS 

2.1 Seni Lukis sebagai Karya Seni Rupa 

2.1.1 Konsep Seni  

Seni adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang bukan atas dorongan 

kebutuhan pokoknya, melainkan adalah apa saja yang dilakukan semata-mata 

karena kehendak akan kemewahan, kenikmatan ataupun karena dorongan 

kebutuhan spiritual (Susanto, 2012: 354). 

 Sumardjo (2000: 47) menambahkan bahwa seni adalah „isi jiwa‟ 

seniman yang terdiri dari perasaan dan intuisinya, pikiran dan gagasannya. Sebuah 

benda seni secara simultan memberikan kesatuan nilai-nilai melalui bentuknya. 

Melalui bentuk itulah tertangkap isi. 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998: 816), seni berarti keahlian 

membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi kehalusan dan keindahan), 

kesanggupan akal untuk mencipatakan sesuatu yang bernilai tinggi (luar biasa). 

Kehadiran seni di dunia ini telah sejalan lamanya dengan keberadaan manusia 

sebagai pembuatnya, akan tetapi pengertian dari kata seni sendiri bagi masyarakat 

pada umumnya masih tidak pasti dan umumnya masih sangat luas. 

 Dalam penciptaan karya seni, seorang seniman selalu berhubungan 

dengan media yang dipilih, teknik yang dipergunakan, serta cara menikmatinya. 

Berdasarkan hal tersebut, Nugraha dan Suhernawan (2010: 4) menyatakan bahwa 



 

 
 

seni dapat dibagi menjadi seni audio, seni visual, dan seni audiovisual. Penjabaran 

tentang seni adalah sebagai berikut. 

1)  Seni Audio (Auditory Art) 

Seni audio adalah seni yang dapat dinikmati dengan indera pendengaran 

(telinga). Contoh seni audio adalah sebagai berikut. 

a) Seni musik, yaitu seni yang dapat dinikmati melalui nada. Misalnya 

pertunjukan gamelan atau piano. 

b) Seni sastra, yaitu seni yang dapat dinikmati melalui kata. Misalnya 

pembacaan puisi atau drama. 

c) Seni suara, yaitu seni yang dapat dinikmati melalui nada dan kata. 

Misalnya pertunjukan konser band. 

2) Seni Visual (Visual Art) 

Seni visual adalah seni yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan atau 

mata. Contoh seni visual antara lain sebagai berikut. 

a) Seni dua dimensi yang meliputi garis, cahaya, warna, bentuk, dan gerak. 

Misalnya seni lukis, seni grafis, dan seni sinematografi. 

b) Seni tiga dimensi yang meliputi ruang dan wujud yang bisa dicoba. 

Misalnya seni patung, arsitektur, seni tari, dan pantomim. 

3)  Seni Audiovisual (Auditory Visual Art) 

Seni audiovisual yaitu seni yang dapat dinikmati oleh indera pendengaran dan 

penglihatan. Contoh seni audiovisual antara lain sebagai berikut. 

a) Seni tari merupakan perpaduan gerak dan nada. 

b) Seni drama merupakan perpaduan gerak, kata, dan visual 



 

 
 

c) Seni opera merupakan perpaduan gerak, nada, dan visual. 

Selaras dengan hal tersebut, Nugraha dan Suhernawan (2010: 5) 

menjelaskan pembagian seni secara umum berdasarkan penikmatnya. Seni 

tersebut dibagi menjadi lima cabang, yaitu Seni Rupa, Seni Musik, Seni Tari, Seni 

Teater, dan Seni Sastra. Secara khusus dibawah ini akan dijelaskan pengertian 

konsep Seni Rupa. 

  Berdasarkan keseluruhan pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa seni 

adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, bukan atas dorongan 

kebutuhan pokoknya melainkan „isi jiwa‟ seniman yang terdiri dari perasaan dan 

intuisinya, pikiran dan gagasannya serta keahlian membuat karya yang bermutu 

dan kesanggupan akal untuk mencipatakan sesuatu yang bernilai tinggi (luar 

biasa), dan seni dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu seni audio (Auditory Art), seni 

visual (Visual Art), dan seni audiovisual (Auditory Visual Art). 

2.1.2 Konsep Seni Rupa 

Menurut Liestyati (2012: 60) seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya 

seni dengan media yang bisa ditangkap dengan mata (visual) yang menggugah 

rasa dan memberikan kesan akan adanya keindahan bagi si penikmat dengan 

rabaannya, tentunya tidak dapat dilepaskan dari minat dan kecenderungan si 

penikmat. 

 Sedangkan menurut Kartika dan Sunarmi (2007: 96) seni rupa merupakan 

salah satu kesenian yang mengacu pada bentuk visual atau sering disebut bentuk 

perupaan, yang merupakan susunan atau komposisi atau satu kesatuan dari unsur-

unsur rupa. Penyusunan unsur rupa dalam mewujudkan bentuk pada seni rupa 



 

 
 

diperlukan hukum atau asas penyusunan, untuk menghindari kemonotonan dan 

kekacau balauan. 

 Karya seni rupa dapat dinikmati dengan indera penglihatan (visual) dan 

peraba. Seni rupa biasanya memanfaatkan unsur garis, bidang, warna, tekstur, dan 

volume. Contoh hasil karya seni rupa adalah lukisan, kaligrafi, poster, reklame, 

spanduk, patung, seni grafis, dan seni kerajinan. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seni rupa merupakan salah satu 

bentuk seni yang memadukan unsur garis, bidang, warna tekstur, dan volume. 

Dalam penciptaan suatu karya seni rupa dibutuhkan media didalamnya, yang 

terdiri dari alat, bahan, dan teknik yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu 

nilai guna. Menurut Nugraha dan Suhernawan (2010: 6) secara garis besar, seni 

rupa dikelompokkan menjadi seni terapan dan seni murni. Penjelasannya adalah 

sebagai berikut. 

1) Seni Pakai (Applied Art) 

Menurut Nugraha dan Suhernawan (2010: 7) Seni pakai atau biasa disebut 

seni terapan adalah karya seni rupa yang lebih mengutamakan fungsi tertentu, 

tanpa melepas aspek estetis. Seni terapan tersebut antara lain adalah seni dekorasi, 

reklame, ilustrasi, kerajinan atau kriya, arsitektur, keramik, batik, dan grafika 

(cetak-mencetak). Berdasarkan uraian tersebut, seni pakai dapat dikelompokkan 

menjadi: 

a) Seni Grafis 

Seni grafis merupakan bentuk seni rupa terapan berwujud dua dimensi 

yang berkaitan dengan cetak-mencetak. Hasil dari seni grafis dapat digandakan 



 

 
 

dengan cara pencetakan. Seni ini sudah berkembang sekitar 1000 tahun lalu di 

Cina, sedangkan di Eropa seni ini telah berkembang sekitar 600 tahun yang lalu. 

Secara umum, seni grafis terbagi atas cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, cetak 

tunggal, dan cetak saring. 

b) Seni Keramik 

Seni keramik merupakan bentuk seni rupa terapan berwujud tiga dimensi. 

Keramik adalah benda yang terbuat dari tanah liat dan mengalami proses 

pembakaran pada tingkat suhu tertentu. Saat ini bahan untuk membuat keramik 

sudah beragam, misalnya earthenware, stonewore, kaolin, dan silika. 

c) Desain Produk 

Desain produk merupakan bentuk seni rupa yang berwujud tiga dimensi. 

Hasil karya seni ini digunakan untuk peralatan dan benda sehari-hari seperti 

peralatan rumah tangga, pakaian, alat tulis, mainan, sepatu, dan perhiasan. 

d) Desain Arsitektur 

Desain arsitektur merupakan bentuk seni rupa yang berwujud tiga dimensi. 

Hasil karya seni dapat dilihat dari beragamnya bentuk bangunan yang ada di 

sekitar. Misalnya, rumah, sekolah, masjid, dan gedung perkantoran. 

2) Seni Murni (Fine Art/Pure Art)  

Menurut Nugraha dan Suhernawan (2010: 6), Seni murni yaitu bentuk seni 

rupa yang diciptakan dengan lebih mengutamakan unsur ekspresi jiwa 

pembuatnya (seniman). Seni murni diciptakan khusus untuk dinikmati segi estetik 

dan artistiknya. Kebebasan dalam berekspresi menjadi hal penting dalam berkarya 

seni murni. Pembagian seni murni adalah sebagai berikut. 



 

 
 

a) Seni Patung  

 Seni patung merupakan suatu bentuk seni rupa yang berwujud tiga 

dimensi. Awalnya patung-patung tersebut dibuat untuk ritual pemujaan. Patung-

patung tersebut ada yang yang terbuat dari kayu atau bongkahan batu. Hingga saat 

ini, teknik pembuatan patung terus mengalami perkembangan, misalnya dengan 

membentuk (membutsir), memahat atau mengukir, dan mencor. Bahan yang 

digunakan juga semakin beragam antara lain seperti tanah liat, plastisin, lilin, 

bubur kertas, semen, gips, sabun, dan es. 

b) Seni Lukis 

Seni lukis merupakan suatu bentuk seni rupa yang berwujud dua dimensi. 

Seni lukis termasuk seni rupa yang sudah berumur tua. Hal tersebut terbukti 

adanya goresan-goresan pada dinding gua yang sudah ada pada zaman prasejarah. 

Awalnya goresan-goresan tersebut dibuat untuk kepentingan ritual. Setelah itu, 

seni lukis mengalami perkembangan dengan munculnya beragam aliran seperti 

naturalis, ekspresionis, kubisme, abstrak, surealis, realis, figuratif, dekoratif . 

Mengacu pada hal tersebut, seni lukis merupakan bahasa ekspresi dari 

pengalaman estetis dan artistik yang menampilkan unsur warna, garis, bidang, 

bentuk, dan tekstur yang dituangkan di atas bidang dua dimensional, guna 

mengungkapkan perasaan, mengekspresikan emosi, dan gerak dari kondisi 

subyektif seseorang. Nugraha dan Suhernawan (2010: 136) menjelaskan bahwa 

seni lukis adalah seni yang mengekspresikan pengalaman artistik seorang seniman 

melalui bidang dua dimensi. 



 

 
 

Dalam sebuah karya seni lukis, nilai kreativitas diciptakan melalui 

penalaran imajinasi yang bersifat original. Originalitas dalam perwujudan karya 

seni sangat diperlukan untuk menciptakan karakter yang bersifat individu bagi 

seorang seniman. Hal itu diperoleh dari pengalaman dan penalaran melalui 

latihan-latihan sketsa serta penguasaan terhadap teknik maupun pemilihan media 

seni yang tepat (Liestyati, 2012: 115). 

 Menurut Sunaryo (2010: 50) seni lukis umumnya dipandang sebagai 

sarana yang baik untuk menuangkan gagasan dan pengalaman estetis secara 

bebas. Liestyati (2012: 93) menambahkan bahwa seni lukis juga merupakan suatu 

ungkapan pengalaman estetis pelukis yang dituangkan dan diwujudkan melalui 

beragam media bidang kanvas, kayu, maupun kertas. Ini dilakukan dengan 

memadu unsur seni rupa mulai dari unsur garis, bidang, ruang, tekstur, dan warna, 

yang ditampilkan melalui rupa/visual dengan menggunakan berbagai medium dan 

teknik seperti cat minyak, cat akrilik, cat air, pensil maupun charcoal, gouache, 

dan lain-lain. Karya lukis dapat disajikan dengan berbagai ukuran maupun bentuk 

bidang sesuai keinginan pelukisnya. 

Selaras dengan hal tersebut, Salam (dalam Rokhmat, dkk: 2011) 

mengatakan bahwa secara sederhana melukis adalah kegiatan memberikan imej 

atau warna pada permukaan bidang datar (kertas, kanvas, papan/triplek, tembok) 

baik dengan alat seperti pensil, pena, kuas atau palet maupun dengan 

menggunakan tangan secara langsung sehingga menghasilkan suatu bentuk yang 

estetis. 



 

 
 

Jadi, menurut pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa seni rupa 

adalah salah satu kesenian yang membentuk karya seni dengan media yang bisa 

ditangkap dengan mata (visual) yang menggugah rasa dan memberikan kesan 

akan adanya keindahan bagi si penikmat tentunya mengacu pada bentuk visual 

atau sering disebut bentuk perupaan, yang merupakan susunan atau komposisi 

atau satu kesatuan dari unsur-unsur rupa dan berdasarkan penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa lukisan adalah bahasa ekspresi dari pengalaman estetis dan 

artistik yang menampilkan unsur warna, garis, bidang, bentuk, dan tekstur yang 

dituangkan di atas bidang dua dimensional serta dengan nilai kreativitas yang 

diciptakan melalui penalaran imajinasi yang bersifat originalitas dalam 

perwujudan karya seni sehingga gagasan dan pengalaman estetis dalam melukis 

dapat dituangkan secara bebas. 

2.2 Media Berkarya Seni Lukis 

2.2.1 Pengertian Media Berkarya 

Media berasal dari kata medium yang berarti di tengah.Media berarti juga sarana 

atau alat untuk mencapai tujuan (Rondhi, 2002: 22). Menurut Haryanto (2007: 2) 

secara umum media terbagi menjadi media desain, yakni pengetahuan tentang 

bahan, alat, dan proses dalam desain dan produk desain; media komunikasi yakni 

mengenai bahan, alat, dan proses dalam komunikasi dan jenis produknya; dan 

media seni rupa yakni mengenai pengetahuan bahan, alat, dan proses atau teknik 

dalam seni rupa dan jenis produk seni rupa. Sedangkan menurut Sunaryo (2010: 

29) media ialah alat dan bahan, serta perlengkapan yang biasa digunakan untuk 

memproduksi karya seni rupa, termasuk cara menggunakannya. Rossi (dalam 



 

 
 

Sanjaya, 2006: 163) mengemukakan bahwa media adalah seluruh alat dan bahan 

yang dapat dicapai untuk tujuan pendidikan. Media dalam pengertian seni rupa 

berbeda dengan media dalam pengertian sebagai alat komunikasi. Seperti 

dikatakan dalam Rondhi (2002: 22) media dalam dunia komunikasi adalah sarana 

atau alat untuk menyampaikan pesan atau alat yang berfungsi sebagai penghubung 

antara pengirim pesan dan penerima pesan. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa media terdiri atas alat, bahan, dan teknik yang digunakan dalam berkarya 

seni rupa. 

Bahan merupakan material yang diolah atau diubah sehingga menjadi 

barang yang disebut dengan karya seni (Rondhi, 2002: 25). Dalam pembuatan 

karya seni digunakan media konvensional dan media nonkonvensional. Media 

konvensional merupakan media yang biasa digunakan dalam membuat karya seni 

rupa, seperti crayon, cat air, kanvas, kertas dan lain sebagainya. Sedangkan media 

nonkonvensional merupakan bahan yang tidak biasa digunakan dalam membuat 

karya seni, seperti melukis dengan sumbo atau pewarna makanan, melukis dengan 

pasir, patung dari limbah plastik dan lain sebagainya. 

Seni lukis kaos t-shirt merupakan salah satu media nonkonvensional yang 

digunakan sebagai media dalam pembuatan karya seni rupa, namun karya seni 

yang menggunakan media dari kaos t-shirt jarang dimanfaatkan dalam berkarya 

seni rupa. Padahal pembuatan karya seni dari media kaos sangat menarik, dan 

sederhana yang dengan mudah dapat diubah menjadi berbagai macam karya seni 

yang indah. 



 

 
 

  Media seni rupa memiliki karakteristik masing-masing. Antara media yang 

satu dengan media yang lain mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Entah itu dari cara penggunaan, sifat, maupun tingkat kesulitan, seperti 

karakteristik cat air berbeda dengan cat akrilik, pensil berbeda dengan crayon dan 

sebagainya. Penggunaan setiap media tergantung pada jenis karya yang akan 

dibuat, selain itu juga harus dipahami sifat media yang akan digunakan. Media 

atau bahan dapat diklasifikasikan menjadi bahan cair dan bahan padat. Bahan cair 

diantaranya yaitu cat air, cat minyak, tinta, spidol, yang termasuk bahan padat 

adalah tanah liat, bubur kertas, plastisin, adonan tepung, arang, krayon, dan 

sebagainya. Dari semua bahan tersebut mempunyai sifat yang berbeda antara satu 

dengan yang lainnya (Sunaryo, 2010: 51).  

  Selain bahan, teknik juga termasuk di dalam media. Teknik merupakan 

cara seniman dalam mengolah bahan dengan alat tertentu. Menurut Rondhi (2002: 

26), ada dua teknik dalam berkarya seni yaitu tenik umum dan teknik khusus. 

Teknik umum merupakan teknik yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, 

seperti memahat, menggaris dan lain sebagainya. Sedangkan teknik khusus 

merupakan teknik dalam berkarya seni yang khas dan tidak biasa dilakukan oleh 

kebanyakan orang, yang merupakan pengembangan teknik umum secara personal. 

  Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa media seni rupa 

yaitu bahan, alat, dan teknik yang mempunyai peran penting dalam proses 

penciptaan karya seni rupa.  

 

 



 

 
 

2.3 Kaos T-shirt sebagai Media Seni Lukis 

Kaos merupakan pakaian sederhana, ringan untuk tubuh bagian atas, dan biasanya 

kaos tersebut berlengan pendek. Disebut t-shirt karena bentuknya, dan t-shirt 

biasanya tanpa adanya kancing dan kerah, dengan leher bulat dan lengan pendek. 

Busana ini bisa dikenakan oleh siapa saja, baik pria dan wanita, dan untuk semua 

kelompok umur, termasuk bayi, remaja, dan dewasa (http://4.bp.blogspot.com/). 

Awalnya kaos t-shirt hanya diakui sebagai pakaian dalam pria, atau 

pakaian yang sangat pribadi. Namun berkat peran media masa, juga penemuan 

bahan serta model-model yang baru dan modern, maka kaos mulai tampil sebagai 

publik (Granito, 2008: 10). 

Perjalanan kaos t-shirt dari ruang pribadi ke ruang publik juga 

menunjukkan keberhasilan ekspresi ruang pribadi ke ruang publik. Kaos t-shirt 

juga menunjukkan bagaimana waktu senggang semakin berhasil mengekspansi 

waktu yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kaos t-shirt merupakan busana 

yang sederhana, pakaian ini seolah-olah seperti ingin mengajarkan bagaimana 

berpenampilan di zaman sekarang yang cerdas, ringkas, tangkas dan santai, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kaos merupakan pakaian sehari-hari yang 

umum digunakan oleh hampir semua kalangan baik muda maupun tua. Biasanya 

yang menarik perhatian untuk dilihat adalah gambar atau simbol yang ada di kaos 

t-shirt tersebut. Karena secara tidak langsung gambar tersebut menggambarkan 

jiwa si pemakai (http:// http://dindadesign18.blogspot.com/2012/07/sejarah-kaos-

atau-t-shirt-nama-t-shirt.html). 

http://en.wikipedia.org/wiki/T-shirt
Putri,%20D.%20http:/dindadesign18.blogspot.com/2012/07/sejarah-kaos-atau-t-shirt-nama-t-shirt.html
Putri,%20D.%20http:/dindadesign18.blogspot.com/2012/07/sejarah-kaos-atau-t-shirt-nama-t-shirt.html


 

 
 

Media untuk menggambar pada umumnya merupakan media kering. 

Untuk melukis, lebih banyak menggunakan media basah. Media basah 

memerlukan bahan pengencer untuk mencampur warna-warna yang akan 

digunakan untuk melukis. Termasuk media basah ialah (water colour), cat minyak 

(oil colour), dan cat akrilik (Sunaryo, 2010: 54). 

Warna-warna tinta, teres untuk pewarna makanan, juga dapat digunakan 

sebagai bahan melukis. Teres ada yang berupa serbuk maupun sudah dalam 

bentuk cair. Warna-warna tinta dan teres biasanya terbatas. Karena itu harus 

dicampur untuk mendapatkan warna baru. Bahan tinta atau teres lebih mirip 

penggunaanya dengan cat air (Sunaryo, 2010: 54). 

Ada banyak pewarna yang bisa digunakan untuk membuat lukis kaos t-

shirt. Seperti cat akrilik, cat sablon dan pewarna tekstil. Untuk membuat lukis 

kaos t-shirt sebaiknya menggunakan bahan kaos yang terbuat dari katun. Kalau 

berbahan sintetis, akan terkesan kaku dan pewarna yang digunakan adalah cat 

akrilik. Seperti yang dijelaskan oleh Aji (dari http://caramelukis kaos) disebutkan 

bahwa untuk kaos t-shirt yang alami atau katun kita bisa menggunakan cat tekstil 

dan untuk yang sintetis kita bisa gunakan cat akrilik. Cat akrilik apabila di 

terapkan ke bahan kaos t-shirt alami atau katun hasilnya kurang memuaskan, 

terasa kaku. Maka, penerapannya sebaiknya mengikuti penggunaan. Kalau kaos t-

shirt katun sebaiknya menggunakan cat tekstil, hasilnya lentur persis seperti kaos-

kaos bergambar atau bercorak. Selain itu penggunaan pewarna tekstil akan 

menghasilkan warna yang cerah. 

 

http://cara/


 

 
 

  Bahan yang digunakan untuk berkarya lukis kaos t-shirt ini adalah: 

1) Kaos t-shirt polos. 

2) Karton tebal sebagai alas lukis yang berfungsi sebagai pembatas agar cat yang 

masih basah tidak tembus ke kain di bawahnya. 

3) Pewarna tekstil. 

Alat yang digunakan untuk berkarya lukis kaos t-shirt ini adalah: 

1) Kuas berbagai ukuran 

2) Pensil 2B untuk membuat sketsa 

3) Binder klip ukuran sedang sebagai penjepit kaos t-shirt yang telah disatukan 

dengan karton agar tidak berubah posisi 

4) Gelas berisi air untuk mencuci kuas bila ingin berganti warna cat 

5) Pallet untuk tempat pewarna tekstil 

6) Setrika untuk menggosok baju 

  Langkah-langkah dalam berkarya seni lukis kaos t-shirt adalah sebagai 

berikut: 

1) Letakkan/masukkan karton tebal dibalik baju yang akan kita lukis. Sebelumnya 

gunting karton sesuai luas gambar yang akan kita lukis.  

2) Tarik bahan agar kencang dan jepit dengan binder klip pada setiap sisinya agar 

tidak berubah posisi. 

3) Buat sketsa yang akan kita lukis pada kaos t-shirt dengan pensil 2B. 

4) Mulailah memberi warna pada sket atau desain yang sudah dibuat. Lakukan 

berulang sampai mendapatkan warna yang diinginkan. 



 

 
 

5) Biarkan cat mengering paling tidak selama dua jam, atau percepat dengan cara 

dijemur atau dikeringkan dengan hair dryer. 

6) Lepas karton tebal tersebut,  kemudian balik kaos t-shirt yang telah dilukis dan 

setrika dengan suhu cukup panas agar cat semakin melekat. 

7) Langkah terakhir adalah mencuci kaos t-shirt yang sudah dilukis. Cukup dicuci 

menggunakan air bersih (http://Zahwan baju lukis. cara melukis di atas kain_ 

kaos.com) 

   Pemeliharaan lukis kaos t-shirt juga tidak bebas dari berbagai kendala. 

Seperti yang dijelaskan Soekendar (2006: 39) bahwa jika tidak terlalu kotor, 

sebaiknya lukis kaos t-shirt atau pakaian diangin-anginkan saja, gunakan sabun 

khusus jika memang akan dicuci, dicuci dengan tangan, peliharalah lukis kaos t-

shirt dengan digantung, dan hindari penggunaan setrika yang terlalu panas. 

2.4 Lukis Kaos T-shirt 

Lukis kaos t-shirt adalah sebuah karya seni yang terbuat dari media kaos berbahan 

kain katun dan dilukis dengan menggunakan alat seperti layaknya melukis di 

kanvas. Hanya saja berbeda jenis media maupun catnya. Sekarang lukis kaos t-

shirt menjadi tren tersendiri di kalangan anak muda maupun tua. Umumnya lukis 

kaos t-shirt bervariasi bentuk dan motifnya. Sebagai contoh di daerah perkotaan 

banyak yang memproduksi lukis kaos t-shirt dengan motif tulisan, wajah realis, 

kartun, karikatur, batik dan lain sebagainya .  

 Menurut Soekendar (2006: 23) melukis di atas kain merupakan karya seni 

yang dituangkan di atas kain, dengan menggunakan teknik melukis. Kain yang 



 

 
 

digunakan di dalam teknik melukis adalah sebagai berikut: organdi, organdi sutra, 

sifon, sifon sutra, katun, katun sutra, tenun, tenun sutra. 

 Sebelum melukis di atas kaos t-shirt, diperlukan terlebih dahulu 

pemahaman serta keterampilan sebagai berikut:  

1) Mengenal dasar-dasar menggambar 

2) Mengenal warna dasar 

3) Mengenal pewarna 

4) Mengenal peralatan 

5) Mengenal langkah-langkah melukis pada media kaos t-shirt 

Soekendar (2006: 24) menjabarkan pemahaman serta keterampilan yang 

diperlukan sebelum membuat lukis kaos t-shirt. Diantaranya adalah:  

2.4.1 Mengenal Dasar-dasar Menggambar 

Yang harus diperhatikan pertama kali adalah: 

2.4.1.1 Mengenal bentuk dasar sebuah objek yang akan digambar. 

Mengenal bentuk dasar berarti memahami apa-apa saja yang ada pada 

objek tersebut. Sehingga proses menggambar berjalan lancar dengan 

memahami terlebih dahulu bentuk dasar sebuah ojek tersebut. 

2.4.1.2 Mengenal cara-cara mengarsir sebuah gambar dasar hidup/tiga dimensi. 

Pulasan adalah suatu jaringan yang terdiri dari garis-garis berbagai arah 

yang dibuat secara acak, sehingga tekstur visualnya akan bervariasi sesuai 

dengan teknik garis yang digunakan. Sehingga setiap rangkaian garis akan 

menciptakan suatu pola visual (Ching, 2002: 49). 

2.4.1.3 Mengenal komposisi. 



 

 
 

Gilbert (dalam Sunaryo, 2002: 6) memandang bahwa komposisi 

merupakan organisasi unsur rupa dalam karya-karya dwimatra, misalnya 

dalam lukisan, gambar, karya grafis. 

2.4.1.4 Mengenal Karakter Objek Gambar Tersebut. 

Mengenal karakter objek berarti memahami dan meneliti karakter dari 

objek tersebut. Sehingga setiap detail-detail gambar akan terlihat setelah 

kita memahai karakter dari objek tersebut. 

2.4.1.5 Melihat Gelap Terang dan Cahaya yang Menyinari Objek Tersebut. 

Menurut Sunaryo (2002: 19) unsur rupa gelap terang juga disebut nada. 

Ching (2002: 78) menambahkan bahwa nada gelap terang dapat terlihat 

terutama karena ada proporsi yang relatif antara cahaya dan tempat yang 

gelap. Setiap bentuk baru dapat terlihat jika terdapat cahaya. Cahaya yang 

berasal dari matahari selalu berubah-ubah derajat intensitasnya, maupun 

sudut jatuhnya. Cahaya menghasilkan bayangan dengan keanekaragaman 

kepekatannya, serta menerpa pada bagian benda-benda sehingga tampak 

terang. 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ching (2002: 172) bahwa 

cahaya membuat benda-beda terlihat karena permukaan dan teksturnya 

memantulkan cahaya. Tetapi tanpa adanya kontras dari permukaan yang 

dilindungi dan bayangan, akan sulit untuk melihat efek-efek cahaya pada  

bentuk-bentuk dalam ruang. Oleh sebab itu, dalam menggambar, alasan 

utama penggunaan nada gelap dan terang adalah untuk menegaskan 



 

 
 

persepsi kita tentang benda, membedakan suatu bentuk lain, menguatkan 

hubungan-hubungan spasial dan menunjukkan kesan kedalaman. 

Dapat disimpulkan bahwa nada gelap terang sangat penting untuk 

menyajikan cahaya, bayangan, dan cara keduanya (cahaya dan bayangan) 

untuk menegaskan persepsi kita tentang benda, membedakan suatu bentuk 

lain, menguatkan hubungan-hubungan spasial dan menunjukkan kesan 

kedalaman. 

2.4.2 Mengenal Warna 

Warna merupakan salah satu unsur penting dalam proses 

penciptaan karya seni. Sifat warna-warna berseberangan dalam lingkaran 

warna melalui kadar intensitas warna yang tinggi dan memiliki makna 

kekuatan, terang, serta ceria. Adapun warna analogus memiliki kadar 

intensitas warna yang lebih rendah sebagai hasil perpaduan warna primer 

dan sekunder (Liestyati, 2012: 88). 

Sedangkan menurut Sunaryo (2002: 12) warna ialah kualitas rupa 

yang dapat membedakan kedua obyek atau bentuk yang identik raut, 

ukuran, dan nilai gelap-terangnya. Warna berkaitan langsung dengan 

perasaan dan emosi, karena itu warna menjadi unsur penting dalam 

ungkapan seni rupa dan desain. 

2.4.3 Mengenal Pewarna 

 Dalam kerajinan tekstil, ada beberapa teknik yang menggunakan 

bahan pewarna, antara lain: teknik batik, cetak saring, tenun, tapestri, 

renda, dan rajut. Zat tekstil dapat digolongkan menurut cara perolehannya, 



 

 
 

pertama zat pewarna alam (ZPA) yaitu zat warna yang berasal dari bahan-

bahan alam. Pada umumnya dari hasil ekstrak tumbuhan atau hewan. 

Kedua, zat pewarna sintetis (ZPS) yaitu zat warna buatan yang dibuat 

dengan reaksi kimia dan bahan dasar batu bara atau minyak bumi, yang 

merupakan hasil senyawa turunan hidrokarbon (http://lukis kaos/Zat 

warna tekstil _ Tekstil.htm). 

 Zat warna alam untuk bahan tekstil pada umumnya diperoleh dari 

hasil ekstrak berbagai bagian tumbuhan seperti akar, kayu, daun, biji 

ataupun bunga. Bahan tekstil yang diwarnai dengan zat warna alam adalah 

bahan-bahan yang berasal dari serat alam, contohnya sutera, wol, dan 

katun. Salah satu kendala  pewarnaan tekstil menggunakan zat warna alam 

adalah ketersediaan variasi warnanya sangat terbatas dan ketersediaan 

bahannya yang tidak siap pakai sehingga diperlukan proses-proses khusus 

untuk dapat dijadikan larutan pewarna tekstil. Oleh karena itu zat warna 

alam dianggap kurang praktis penggunaannya. 

 Macam-macam zat pewarna sintetis antara lain: zat warna direct, 

zat warna azam, zat warna basa, zat warna napthol, zat warna belerang, 

zat warna pigmen, zat warna dispersi, zat warna bejana, dan zat warna 

reaktif. Dengan menggunakan pewarna sintetis, keunggulannya adalah 

lebih mudah diperoleh, ketersediaan warna terjamin, jenis warna 

bermacam-macam dan lebih praktis dalam penggunaanya. Jadi, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan pewarna sintetis dikarenakan 



 

 
 

ketersediaan bahan yang lebih mudah diperoleh, dan warna yang terjamin 

dan lebih praktis penggunaannya. 

2.4.4 Peralatan 

Sebelum membuat karya, terlebih dahulu kita harus memahami tentang 

perlengkapan. Perlengkapan disebut dengan media berkarya, dan media 

berkarya ialah alat dan bahan. Jadi sebelum membuat karya seni, kita 

harus mengenal berbagai alat dan kegunaan masing-masing dari alat 

tersebut. 

2.4.5 Mengenal langkah-langkah melukis pada media kaos t-shirt 

2.5 Teknik dalam Menggambar Ekspresif  

Ekspresif merupakan salah satu sifat dalam aliran seni lukis ekspresionisme. Yang 

mempunyai arti yaitu aliran dalam seni lukis yang selalu mengutamakan perasaan 

si pembuat karya seninya (Luthfansa, 2008: 20).  

 Menurut Nugraha dan Suhernawan (2010: 152) dalam menggambar 

ekspresif pada dasarnya sama dengan teknik menggambar lain. Perbedaannya 

terletak pada cara menangkap objek dan cara mengolahnya yang lebih bebas 

dalam aturan dan kaidah menggambar. 

 Nugraha dan Suhernawan (2010: 153) juga menambahkan tentang 

menggambar ekspresif adalah sebagai berikut: 

1) Menekankan spontanitas, maksudnya adalah pelukis harus bisa menangkap 

suasana secara spontan dengan cara membuat garis besarnya, kemudian secara 

bertahap diselesaikan atau disempurnakan. 



 

 
 

2) Berekspresi dengan warna dan garis secara bebas tanpa harus sesuai dengan 

warna dan bentuk benda aslinya. 

3) Menuangkan emosi sesuai dengan keadaan hati. Emosi bisa dikendalikan jika 

sering membuat gambar ekspresi. 

4) Merekam suasana, artinya setiap kejadian yang telah di lihat atau ketika 

berkhayal dapat dituangkan ke dalam gambar secara ekspresif sehingga 

perwujudan gambar menjadi lebih dinamis dan tidak monoton atau dilebih-

lebihkan. 

 Menggambar ekspresif juga memerlukan adanya kualitas dari garis. 

Seperti yang dijelaskan oleh Ching (2002: 21) bahwa karakteristik sebuah garis 

yang ditarik juga memiliki daya sugestif. Daya tersebut dapat membuat sebuah 

gambar mempunyai kemampuan yang unik untuk mengekspresikan kualitas 

tertentu tanpa mempunyai kemiripan yang sebenarnya terhadap subyek yang 

digambarkannya. 

 Kegunaan pokok dari menggambar ekspresif adalah sebagai media 

mengekspresikan diri. Dengan mengekspresikan diri, akan tumbuh kepekaan rasa, 

meningkatkan daya imajinasi, dan mampu mengkomunikasikan gagasan. 

Kegunaan lain seperti pelengkap sebuah cerita, merekam sebuah kejadian, 

mengkritisi atau menyindir keadaan sosial, bahkan sebagai sarana untuk 

berkomunikasi. 

 Dalam teknik ini terdapat asas menggambar ekspresif, yang meliputi: 

1) Komposisi gambar ekspresif ialah cara mengatur atau mengorganisasikan 

unsur-unsur gambar sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan gambar 



 

 
 

tersebut terlihat harmonis. Seperti yang dijelaskan oleh Nugraha dan 

Suhernawan (2010: 149) bahwa komposisi merupakan suatu cara menyusun 

unsur-unsur yang akan memberikan bentuk pada sebuah karya seni seperti 

garis, warna, bidang, ruang, tekstur dan gelap terang. Dengan adanya 

komposisi sebuah karya seni akan terlihat harmonis. 

2) Keseimbangan gambar ekspresif ialah cara mengatur objek gambar secara 

serasi dalam bidang gambar, sehingga objek gambar utama terlihat jelas. 

Keseimbangan terdiri dari keseimbangan simetris dan asimetris. 

Keseimbangan merupakan prinsip desain yang berkaitan dengan pengaturan 

bobot akibat gaya berat dan letak kedudukan bagian-bagian, sehingga susunan 

dalam keadaan seimbang (Sunaryo, 2002: 39). 

3) Proporsi gambar ekspresif ialah asas kesebandingan atau kepatutan bentuk, 

kewajaran visual yang dapat diterima oleh logika. 

4) Dinamika dan irama gambar ekspresif ialah kesan bergerak sebuah garis, 

warna, atau bentuk baik secara berulang maupun dinamis sehingga secara 

keseluruhan tidak monoton. 

2.6  Unsur-Unsur dan Prinsip-Prinsip Seni Rupa 

2.6.1 Unsur-unsur Seni Rupa 

Selain memiliki imajinasi yang tinggi, kemampuan estetika, dan penalaran emosi 

yang tinggi, seseorang haruslah memiliki kemampuan dalam memvisualisasikan 

temanya ke dalam suatu karya. Kemampuan menggambar dituangkan ke dalam 

sketsa dengan mempertimbangkan unsur estetika dari berbagai unsur garis, sifat 

tekstur, bentuk bidang dan ruang maupun pemilihan warna yang sesuai. Selain itu, 



 

 
 

perlu dipahami kaidah seni rupa seperti penggambaran proporsi yang baik, 

penguasaan terhadap bidang dan ruang melalui penggarapan proporsi dan skala, 

memahami kaidah keseimbangan, serta mampu menciptakan kesatuan guna 

mencapai keselarasan (Liestyati, 2012: 117). 

Dalam mencipta bentuk, perupa memilih unsur-unsur rupa, memadukan 

dan menyusunnya agar diperoleh bentuk yang menarik, memuaskan, atau 

membangkitkan pengalaman visual tertentu. Karena itu unsur-unsur rupa harus 

diatur, diorganisasikan, sehingga menjadi bentuk yang harmonis dan memiliki 

keseutuhan yang padu. Dengan kata lain, tujuan mengorganisasikan unsur-unsur 

rupa adalah  untuk mewujudkan nilai-nilai estetis karya (Sunaryo, 2002: 6). 

Aprillia (2008: 2) menambahkan bahwa dalam penciptaan bentuk, pilihan 

bahan dan penyusunan unsur-unsur dapat diwujudkan dengan seksama dan sebaik 

mungkin, agar memperoleh tampilan bentuk yang menarik dan “sempurna” 

dinikmati. 

Proses penciptaan sebuah karya seni dalam usaha menghasilkan bentuk 

karya seni yang baik diperlukan pemahaman terhadap unsur-unsur visual. Secara 

garis besar unsur-unsur visual tersebut adalah sebagai berikut 

1)  Garis  

Garis merupakan unsur yang paling elementer di bidang Seni Rupa yang 

sangat penting sebagai media ungkap yang efektif dan efisien sebagai bentuk 

pengucapan isi dan perasaaan manusia serta memberikan kesan gerak/ritme dan 

menciptakan kontur. Dengan adanya suatu garis maka karya seni dapat terwujud. 



 

 
 

Kaitannya dengan unsur visual, Sunaryo (2002: 7) menjelaskan beberapa 

pengertian tentang garis. Pertama, garis merupakan tanda atau markah yang 

memanjang yang membekas pada satu permukaan dan mempunyai arah. Kedua, 

garis merupakan batas suatu bidang atau permukaan, bentuk dan warna.Ketiga, 

garis merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada obyek memanjang. 

2)  Warna  

Menurut Liestyati (2012: 88) unsur warna merupakan salah satu unsur 

penting dalam proses penciptaan karya seni, sehingga kita dapat mengenal warna 

primer, sekunder dan komplementer. Sifat warna-warna tersebut berseberangan 

dalam lingkaran warna melalui kadar intensitas warna yang tinggi dan memiliki 

makna kekuatan, terang, serta ceria. Adapun warna analogus memiliki kadar 

intensitas warna yang lebih rendah sebagai hasil perpaduan warna primer dan 

sekunder. 

  Warna ialah kualitas rupa yang dapat membedakan kedua obyek atau 

bentuk yang identik raut, ukuran, dan nilai gelap-terangnya. Warna berkaitan 

langsung dengan perasaan dan emosi, karena itu warna menjadi unsur penting 

dalam ungkapan seni rupa dan desain. Melalui bentuk kita dapat mengenali 

warna, sebaliknya kita mengenali bentuk dengan warna (Sunaryo, 2002: 12). 

  Warna yang kita cerap, sangat ditentukan oleh adanya pancaran cahaya. 

Warna benda-benda yang kita lihat sesungguhnya adalah pantulan dari cahaya 

yang menimpanya, karena warna merupakan unsur cahaya. Warna yang 

bersumber dari cahaya merupakan warna aditif. Contohnya adalah warna-warna 

yang dipancarkan oleh televisi. Sedangkan warna-warna pada benda, dedaunan, 



 

 
 

tekstil, lukisan atau cat termasuk warna pigmen, yakni butir-butir halus bahan 

warna. Warna-warna pigmen disebut warna subtraktif. Warna subtraktif ada yang 

bersifat bening (transparent) dan buram atau kedap (opaque), atau semu bening 

(semi transparent). 

Selain itu, warna merupakan unsur rupa yang memberikan nuansa bagi 

terciptanya karya seni, sehingga warna dapat ditampilkan dalam karya seni rupa 

yang menarik dan menyenangkan. Dalam seni lukis, warna dapat digunakan 

berbagai keperluan, warna merupakan satu dari unsur dasar yang paling sensitif, 

karena kualitasnya sangat peka terhadap reaksi emosional. 

3)  Bidang  

Bidang merupakan salah satu aspek bentuk, dari bidang kita dapat 

mengenali suatu bentuk segitiga, persegi atau yang lainnya. Seperti yang 

dijelaskan Sunaryo (2002: 9) bahwa bidang mengandung pengertian yang luas, 

dan bidang dapat dipahami sebagai sesuatu yang pipih dan bidang merupakan 

permukaan rata dan tentu batasnya. Dapat diartikan pula sebagai daerah dari luas, 

warna, garis atau ketiganya, dan mampu mempunyai dimensi yang dapat diukur. 

Terukur disini mempunyai pengertian yang relatif, yaitu bukan suatu yang pasti, 

mungkin kehalusan atau keruwetannya, mungkin juga secara berangsur-angsur 

terpadu dengan bidang lainnya, sehingga hubungan secara praktis tidak dapat 

dibedakan. 

4) Gelap Terang  

Gelap terang berkaitan dengan pencahayaan, artinya bidang gelap berarti 

tidak kena cahaya dan yang terang adalah yang kena cahaya. Ungkapan gelap 



 

 
 

terang sebagai hubungan pencahayaan dan bayangan dinyatakan dengan gradasi. 

Mulai dari yang paling putih untuk menyatakan yang paling terang dan jauh, 

sampai yang paling hitam untuk bagian yang sangat gelap dan dekat (Sunaryo, 

2002: 20).  

5) Ruang  

Dalam seni rupa, unsur ruang adalah unsur yang menunjukkan kesan 

keluasan, kedalaman, cekungan, jauh dan dekat. Unsur rupa ruang lebih mudah 

dirasakan daripada dilihat. Kita bergerak, berpindah dan berputar dalam ruang. 

Setiap sosok bentuk menempati ruang, jadi ruang adalah unsur atau daerah yang 

mengelilingi sosok bentuknya (Sunaryo, 2002: 21). 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep unsur-unsur visual 

adalah adanya garis, bidang, warna, tekstur, ruang, dan gelap terang. Unsur-unsur 

ini dalam perwujudannya secara total dalam karya seni perlu diatur, disusun, atau 

di tata sehingga pengaturan, penyusunan, atau pengorganisasian unsur-unsur 

visual tersebut menjadi bentuk karya seni rupa agar memperoleh bentuk menarik, 

memuaskan atau membangkitkan pengalaman visual sehingga menjadi bentuk 

yang harmonis dan dapat mewujudkan nilai-nilai estetis karya. 

2.6.2 Prinsip-prinsip Seni Rupa 

Di dalam unsur-unsur visual kita mengenal adanya garis, bidang, warna, tekstur, 

ruang, dan gelap terang, sehingga unsur-unsur ini dalam perwujudannya secara 

total dalam karya seni perlu diatur, disusun, atau di tata. Prinsip memiliki 

pedoman kata asas, sehingga prinsip seni rupa dapat disebut pula asas seni rupa/ 

desain. Upaya pengaturan, penyusunan, pengorganisasian adalah persoalan 



 

 
 

komposisi. Dengan demikian, sebutan singkat prinsip atau asas seni rupa/desain 

adalah komposisi. Menata unsur-unsur rupa dan mengkombinasikannya dalam 

menciptakan bentuk karya dapat memunculkan nilai-nilai estetis atau dapat 

membangkitkan pengalaman rupa yang menarik. Sehingga dengan memadukan 

unsur-unsur seni rupa, bisa dikatakan bahwa seni lukis merupakan suatu ungkapan 

pengalaman estetis pelukis yang dituangkan dan diwujudkan melalui beragam 

media bidang kanvas, kayu, maupun kertas. Ini dilakukan dengan memadukan 

unsur seni rupa mulai dari unsur garis, bidang, ruang, tekstur, dan warna, yang 

ditampilkan melalui rupa/visual dengan menggunakan berbagai medium dan 

teknik seperti cat minyak, cat akrilik, cat air, pensil maupun charcoal, dan lain-

lain. Definisi seni lukis berkembang sesuai gagasan melalui pertimbangan estetika 

dan kepekaan emosi maupun dengan eksplorasi media dan teknik hingga 

penyajian berbeda berdasarkan pengembangan kreatif dalam proses penciptaan 

karya. Menurut Sunaryo (2002: 6) prinsip-prinsip seni rupa adalah (1) kesatuan 

(unity), (2) keserasian (harmony), (3) irama (rhythm), (4) dominasi atau tekanan 

(emphasis), (5) keseimbangan (balance), (6) kesebandingan (proportion). Sunaryo 

(2002: 31) menjabarkan tentang prinsip-prinsip seni rupa. Prinsip-prinsip tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1) Kesatuan (unity) 

Kesatuan (unity) merupakan prinsip pengorganisasian unsur rupa yang 

paling mendasar. Tujuan akhir dari penerapan prinsip-prinsip desain yang lain, 

seperti keseimbangan, kesebandingan, irama dan lainnya adalah untuk 

mewujudkan kesatuan yang padu atau keseutuhan. Kesatuan diperoleh dengan 



 

 
 

terpenuhinya prinsip-prinsip yang lain. Karena itu, kesatuan merupakan prinsip 

desain yang berperan paling menentukan, sebagai prinsip induk yang 

membawahkan prinsip-prinsip desain lainnya. Tidak adanya kesatuan dalam suatu 

tatanan mengakibatkan kekacauan, ruwet, dan tak terkoordinasi. Sehingga 

mengganggu kenyamanan dan keindahan yang selalu dihindari dalam suatu 

tatanan bentuk atau desain yang bernilai. Nugraha dan Suhernawan (2010: 150) 

juga menambahkan bahwa kesatuan adalah perpaduan unsur-unsur dari berbagai 

elemen yang ada dan saling berhubungan serta melengkapi sehingga 

menimbulkan kesan terbentuk dengan baik. 

Nilai kesatuan dalam suatu bentuk bukan ditentukan oleh jumlah bagian-

bagiannya. Kesatuan bukan sekedar kuantitas bagian, melainkan lebih menunjuk 

pada kualitas hubungan bagian-bagian. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa 

dalam kesatuan terdapat pertalian yang erat antar unsur-unsunya sehingga tidak 

dapat dipisahkan satu dengan yang lain, serta tidak perlu ada penambahan lagi 

ataupun pengurangan. 

2) Keserasian (harmony) 

   Keserasian (harmony) merupakan prinsip desain yang mempertimbangkan 

keselarasan dan keserasian antar bagian dalam suatu keseluruhan sehingga cocok 

satu dengan yang lain, serta terdapat keterpaduan yang tidak saling bertentangan. 

Susunan yang harmonis menunjukkan adanya keserasian dalam bentuk raut dan 

garis, ukuran, warna-warna, dan tekstur. 

  Menurut Graves (dalam Sunaryo, 2002: 32) keserasian mencakup dua jenis, 

yakni keserasian fungsi dan keserasian bentuk. Keserasian fungsi menunjukkan 



 

 
 

adanya kesesuaian diantara obyek-obyek yang berbeda, karena berada dalam 

hubungan simbol, atau karena adanya hubungan fungsi. Antara hubungan fungsi 

pada beberapa obyek yang berbeda juga dapat dirasakan adanya keserasian di 

antara obyek-obyek itu. Seperti contoh tempat sampah, sapu, dan ember yang 

memiliki hubungan fungsi sehinga menjadi tampak serasi meskipun bentuk 

warnanya kontras satu dengan yang lain. Sedangkan keserasian bentuk merupakan 

jenis keserasian adanya kesesuaian raut, ukuran, warna, tekstur, dan aspek-aspek 

bentuk lainnya. Untuk mencapai keserasian bentuk, dapat diperoleh dengan cara 

memadukan unsur-unsur secara berulang, memadukan unsur-unsur yang memiliki 

kemiripan, atau memadukan unusur-unsur yang berbeda tetapi terdapat suatu 

unsur yang mengikat agar perbedaan yang ada tidak tampak bertentangan.  

3) Irama (rhythm) 

   Irama (rhythm) merupakan pengaturan unsur atau unsur rupa secara 

berulang dan berkelanjutan, sehingga bentuk yang tercipta memiliki kesatuan arah 

dan gerak yang membangkitkan keterpaduan bagian-bagiannya. Perulangan yang 

teratur itu dapat mengenai jarak antara bagian-bagian, raut, warna, ukuran, dan 

arah yang ditata. Nugraha dan Suhernawan (2010: 149) menambahkan bahwa 

irama adaalah kesan gerak yang dihasilkan oleh garis, waarna, bentuk, dan tekstur 

secara berulang (repetition) dan gerakan (movement). Terulangnya sesuatu secara 

teratur memberi kesan keterkaitan peristiwa, oleh hukum, sesuatu yang ditaati, 

sesuatu yang berdisiplin. Oleh karena itu, irama mempunyai sifat memperkuat 

kesatuan dan keseutuhan. 

4) Dominasi atau tekanan (emphasis) 



 

 
 

   Dominasi atau tekanan (emphasis) adalah pengaturan pesan atau 

penonjolan bagian atas bagian lainnya dalam suatu keseluruhan. Dengan peran 

yang menonjol pada bagian itu maka menjadi pusat perhatian (center of interst) 

dan merupakan tekanan (emphasis), karena itu menjadi bagian yang penting dan 

yang diutamakan. Dengan adanya dominasi, unsur-unsur tidak akan tampil 

seragam, setara, atau sama kuat, sehingga saling berebut meminta perhatian dan 

tidak saling memisahkan diri, melainkan justru memperkuat keseutuhan dan 

kesatuan bentuk (Sunaryo, 2002: 36). 

   Selaras dengan hal tersebut Liestyati (2012: 91) menambahkan bahwa 

karya seni yang baik biasanya menitik beratkan dalam pengaturan unsur estetika 

pada karyanya. Unsur estetika dalam tekanan (emphasis) meliputi: emphasis 

bersifat dominan, emphasis bersifat subdominan, dan emphsis bersifat subordinan. 

  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dominasi, 

perulangan yang seragam akan terhindar dari irama yang setara dan kuat, sehingga 

dominasi membuat kejutan dengan menarik perhatian, memperkuat keseutuhan 

dan kesatuan bentuk. 

5) Keseimbangan (balance) 

   Keseimbangan (balance) merupakan cara mengatur objek secara serasi 

dalam bidang gambar. Tidak adanya keseimbangan dalam suatu komposisi akan 

membuat perasaan tak tenang dan keseutuhan komposisi akan terganggu. 

Sebaliknya, keseimbangan yang baik memberikan perasaan tenang dan menarik, 

serta menjaga keutuhan komposisi. Menurut Sunaryo (2002: 40) beberapa bentuk 

keseimbangan dengan cara pengaturan berat ringannya serta letak kedudukan 



 

 
 

bagian-bagian, dapat dibedakan menjadi: (a) keseimbangan setangkup, (b) 

keseimbangan senjang, (c) keseimbangan memancar. Penjabarannya adalah 

sebagai berikut. 

a)  Keseimbangan setangkup dapat diperoleh bila bagian dibelahan kiri dan 

kanan suatu susunan terdapat kesamaan atau kemiripan wujud, ukuran, dan 

jarak penempatannya. Bentuk keseimbangan semacam ini disebut pula sebagai 

bentuk keseimbangan formal. 

b) Keseimbangan senjang atau disebut keseimbangan informal, memiliki 

memiliki bagian yang tidak sama antara belahan kiri dan kanan, tetapi tetap 

dalam keadaan yang tidak berat sebelah.  

c) Keseimbangan memancar merupakan bentuk keseimbangan yang diperoleh 

melalui penempatan bagian-bagian susunan di seputar pusat sumbu gaya berat. 

Pada keseimbangan ini, unsur-unsur ditempatkan mengelilingi suatu daerah 

yang berada ditengah bidang gambar. 

6) Kesebandingan (proportion) 

  Kesebandingan (proportion) merupakan hubungan antar bagian atau 

antara bagian terhadap keseluruhannya. Pengaturan yang dimaksud bertalian 

dengan ukuran, yakni besar kecilnya bagian, luas sempitnya bagian, panjang 

pendeknya bagian, atau tinggi rendahnya bagian. Kesebandingan juga 

menunjukkan pertautan ukuran antara suatu obyek atau bagian dengan bagian 

yang mengelilinginya. Tujuan pengaturan kesebandingan adalah agar dicapai 

kesesuaian dan keseimbangan, sehingga diperoleh kesatuan yang memuaskan 

(Sunaryo, 2002: 41). 



 

 
 

 Kesan yang sebanding dalam suatu pengaturan unsur-unsur, sesungguhnya 

amat bertalian dengan kepekaan rasa di dalam membandingkan bagian-bagian, 

dan ditentukan oleh ukuran yang seimbang. Oleh karena itu keseimbangan suatu 

susunan dapat memberikan perasaan yang sebanding terhadap bagian-bagian atau 

keseluruhannya. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip seni rupa 

meliputi kesatuan (unity), keserasian (harmony), irama (rhythm), dominasi atau 

tekanan (emphasis), keseimbangan (balance), kesebandingan (proportion) yang 

saling berkaitan sehingga dalam menciptakan bentuk karya seni dapat 

memunculkan nilai-nilai estetis atau dapat membangkitkan pengalaman rupa yang 

menarik dengan memadukan unsur-unsur seni rupa yang meliputi pengaturan, 

penyusunan, pengorganisasian adalah prinsip atau asas seni rupa/desain yang 

disebut dengan komposisi. 

2.7  Pembelajaran  

2.7.1 Konsep Pembelajaran 

Pembelajaran berasal dari kata belajar. Belajar merupakan proses penting dalam 

perubahan perilaku seseorang, entah itu perubahan sikap, kepribadian, kebiasaan 

dan sebagainya. Kata belajar banyak didefinisikan oleh para pakar pendidikan. 

Menurut Gage dan Berliner (dalam Rifa‟i, 2009: 82) belajar merupakan proses di 

mana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. 

Sanjaya (2006: 112) juga setuju dengan pendapat ini, Sanjaya menganggap belajar 

sebagai proses perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman dan latihan. 

Sejalan dengan itu menurut Ismiyanto (2010: 18) belajar berarti proses usaha 



 

 
 

murid (individu) untuk memperoleh suatu tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu tersebut dalam interaksinya 

dengan lingkungannya. Jadi menurut pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku suatu individu dari 

pengalaman yang didapat. 

Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi 

peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan 

Briggs (dalam Rifai, 2009: 191). Pendapat lain menyatakan bahwa pembelajaran 

merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk 

mendukung proses internal belajar (Gagne dalam Rifa‟i, 2009:192). Berdasarkan 

kedua pendapat tersebut dapat diketahui adanya suatu rancangan peristiwa yang 

sengaja dibuat kemudian dilaksanakan agar siswa memperoleh kemudahan dalam 

belajar. 

 Sementara itu Syafii (2006: 45) menyatakan bahwa pembelajaran sebagai 

suatu sistem, terdiri atas bagian yang lebih kecil atau komponen sistem. Sejumlah 

komponen tersebut yakni siswa, guru, lingkungan, tujuan, materi, strategi, dan 

evaluasi. Pembelajaran perlu memberdayakan semua potensi peserta didik untuk 

menguasai kompetensi yang diharapkan, sehingga proses belajar mengajar siswa 

harus dijadikan sebagai pusat dari kegiatan untuk membentuk kreasi. Seperti yang 

dikemukakan oleh well (dalam Sanjaya, 2006: 104) ada tiga prinsip penting dalam 

proses pembelajaran. Pertama, proses pembelajaran adalah membentuk kreasi 

lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah struktur kognitif siswa. Tujuan 

pengaturan lingkungan ini dimaksudkan untuk menyediakan pengalaman belajar 



 

 
 

yang memberi latihan-latihan penggunaan fakta-fakta. Kedua, berhubungan 

dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. Ada tiga tipe pengetahuan 

yang masing-masing memerlukan situasi yang berbeda dalam mempelajarinya. 

Pengetahuan tersebut adalah (1) pengetahuan fisis, (2) sosial, dan (3) logika.  

1) Pengetahuan Fisis  

 Pengetahuan fisis merupakan pengetahuan akan sifat-sifat fisis dari suatu 

objek atau kejadian seperti bentuk, besar, berat, serta bagaimana objek itu 

berinteraksi satu dengan yang lainnya.  

2) Pengetahuan Sosial 

 Pengetahuan sosial berhubungan dengan perilaku individu dalam suatu 

sistem sosial atau hubungan antara manusia yang dapat memengaruhi interaksi 

sosial. 

3) Pengetahuan Logika 

 Pengetahuan logika berhubungan dengan berpikir matematis, yaitu 

pengetahuan yang dibentuk berdasarkan pengalaman dengan suatu objek dan 

kejadian tertentu. 

Ketiga, dalam proses pembelajaran harus melibatkan peran lingkungan sosial. 

Anak akan lebih baik mempelajari pengetahuan logika dan sosial dari temannya 

sendiri. Melalui pergaulan dan hubungan sosial, anak akan belajar lebih efektif 

dibandingkan dengan belajar yang menjauhkan dari hubungan sosial. 

2.8  Komponen-Komponen Pembelajaran 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Namun, sulit dilihat bagaimana 

proses terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri seseorang. Alternatif yang 



 

 
 

biasa digunakan untuk melihat perubahan ini adalah dengan membandingkan 

kondisi sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Berkenaan dengan hal ini, 

Sanjaya (2006: 58) menyimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran (belajar dan 

tidaknya) siswa tidak dapat dilihat dari aktivitasnya selama terjadi proses belajar, 

tetapi hanya dapat dilihat dari adanya perubahan dari sebelum dan sesudah terjadi 

proses pembelajaran. Menurut Huda (2013: 4) jika pembelajaran tidak di 

definisikan dengan merujuk pada perubahan tingkah laku, sangat sulit untuk 

mengetahui bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Meski demkian, 

menghubungkan pembelajaran dan perubahan tingkah laku juga sering kali 

menimbulkan dilema tersendiri terkait dengan bagaimana mengukur kapan dan 

seperti apa pembelajaran itu terjadi saat merespon lingkungan sekitar.  

Dengan demikian, perubahan tingkah laku tersebut dapat diamati setelah 

adanya pengalaman-pengalaman yang diperoleh siswa selama proses interaksi 

dengan lingkungan belajar. Pegalaman dalam proses belajar inilah yang 

mempengaruhi kualitas belajar siswa. Berkenaan hal tersebut, Sanjaya (2006: 58) 

mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, proses pembelajaran terdiri dari 

beberapa komponen yang satu sama lain saling berinteraksi dan berinterelasi. 

Komponen tersebut adalah tujuan, materi pembelajaran, metode atau strategi 

pembelajaran, media dan evaluasi pembelajaran. Menurut Hamalik (2011: 77) 

komponen tersebut meliputi tujuan pembelajaran, siswa, tenaga pendidik/guru,  

perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan 

evaluasi pembelajaran. 



 

 
 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran terdiri dari komponen-komponen 

yang membentuk sistem pembelajaran. Komponen tersebut meliputi guru, siswa, 

tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, metode 

pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi 

pembelajaran.  Berikut ini adalah uraian dari komponen tersebut. 

2.8.1 Guru 

Sanjaya (2006: 21) mengemukakan bahwa peran guru sebagai sumber belajar 

merupakan peran yang sangat penting. Peran sebagai sumber belajar berkaitan 

erat dengan penguasaan materi pelajaran. Guru dianggap sebagai komponen 

penting karena dianggap mampu memahami, mendalami, menguasai dan 

melaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. 

2.8.2 Siswa 

Siswa merupakan subjek utama dalam proses pembelajaran. Peran siswa sebagai 

subjek pembelajaran dimaknai dengan adanya siswa turut serta sebagai penentu 

bagi keberlangsungan dan keberhasilan proses pembelajaran. Siswa adalah 

manusia yang memiliki berbagai perbedaan kondisi, ciri, atau karakteristik yang 

melekat pada dirinya. Perbedaan karakteristik siswa dipahami guru dalam proses 

pembelajaran 

 

2.8.3 Tujuan Pembelajaran  

Banyak pengertian yang diberikan para ahli pembelajaran tentang tujuan 

pembelajaran. Tayler (dalam Syafii, 2006: 29) mengatakan bahwa tujuan 

pembelajaran merupakan komponen utama dan pertama dalam pembelajaran. 



 

 
 

Menurut Mager (dalam Uno, 2006: 35) tujuan pembelajaran sebagai perilaku yang 

hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat 

kompetensi tertentu. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Anni (2009: 3) bahwa 

tujuan pembelajaran hendaknya menyatakan apa yang peserta didik mampu 

lakukan dan apa yang akan peserta didik itu lakukan jika mereka diberikan 

kesempatan.  

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran ialah 

komponen pertama yang hendak dicapai siswa dalam pembelajaran dengan 

diberikannya kesempatan pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. 

2.8.4 Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran atau disebut bahan ajar, secara singkat diartikan dengan 

pokok-pokok yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Berdasarkan 

medianya, bahan ajar dibedakan menjadi bahan ajar tertulis dan bahan ajar tidak 

tertulis. Bahan ajar tertulis merupakan materi atau isi pelajaran yang dikemas 

dalam bentuk tulisan, dapat dilengkapi atau tanpa gambar. Bahan ajar tertulis 

umumnya diproduksi dengan cara dicetak, oleh karena itu dapat digolongkan ke 

dalam bahan ajar cetak (Suciati dan Huda dalam Syafii, 2006: 32). Dengan 

demikian, bahan ajar tidak tertulis adalah bahan, materi atau isi pelajaran yang 

disampaikan tidak dengan tulisan, tidak tercetak, akan tetapi disampaikan dengan 

lisan, melalui audio maupun video, bahan ajar yang memanfaatkan sumber belajar 

lingkungan atau juga teknologi lainnya. 

 Ismiyanto (2011: 13) menyebutkan kriteria-kriteria yang perlu 

diperhatikan oleh guru dalam menetapkan bahan ajar adalah: (a) signifikan, (b) 



 

 
 

kemanfaatan, (c) bakat-minat, (d) maturitas, (e) struktur keilmuan, dan (f) 

kebutuhan sosial. Seni lukis sebagai materi ajar perlu memperhatikan kriteria 

tersebut. Signifikan berarti seni lukis yang sifatnya dapat dipelajari. Kemanfaatan 

berarti materi ajar seni lukis harus mempertimbangkan manfaatnya secara teoretis 

maupun praktis bagi siswa, sekolah, maupun lingkungan. Bakat-minat berarti 

bahan ajar seni lukis perlu disusun berdasarkan kemampuan dasar siswa dalam 

melukis. Maturitas, artinya dalam pemilihan bahan ajar harus dipertimbangkan 

perkembangan setiap individu dan perkembangannya dalam konteks pribadi 

maupun sosial. Struktur IPTEKS berarti bahwa dalam pemilihan bahan ajar harus 

diperhatikan mampu-tidaknya peserta didik memahami struktur ilmu yang ada. 

Kebutuhan sosial berkaitan dengan pembelajaran seni lukis dalam memilih bahan 

ajar (lukis kaos) dengan beberapa kriteria. Kritera tersebut adalah: (1) memiliki 

nilai moral yang baik, (2) mudah dilakukan oleh siswa, (3) menampilkan berbagai 

motif teknik menggambar ekspresif, (4) sesuai dengan muatan kurikulum, dan (5) 

bermanfaat bagi siswa. 

2.8.5 Perencanaan Pembelajaran 

Cunningham (dalam Uno 2006: 1) mengemukakan bahwa perencanaan adalah 

suatu kegiatan menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta-fakta, 

imajinasi-imajinasi, dan asumsi-asumsi untuk masa depan yang akan datang 

dengan tujuan untuk memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, 

urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat 

diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Menurut Uno (2006: 2), 

perencanaan dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk membuat suatu kegiatan 



 

 
 

dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah antisipatif guna 

memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 Secara singkat perencanaan pembelajaran tercermin pada perangkat 

pembelajaran yaitu silabus dan RPP sebagai acuan dan pedoman dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Silabus dan RPP merupakan dokumen guru 

dalam merencanakan pembelajaran. 

 Sesuai dengan Standar Proses pada KTSP, silabus sebagai acuan 

pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran, SK, KD, materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, 

alokasi waktu, dan sumber belajar. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan rancangan yang 

dibuat berdasarkan fakta-fakta di lapangan dengan mempertimbangkan 

berbagaihal yang mendukung dan mungkin yang akan menghambat dalam 

mencapaitujuan tertentu sehingga dengan rancangan tersebut diharapkan suatu 

kegiatan dapat berjalan efektif dan disusun untuk menciptakan pembelajaran yang 

sistemik dan sistematis. Sistemik karena pembelajaran dipandang sebagai sistem 

yang terdiri dari komponen yang saling berfungsi dan berinteraksi, silabus dan 

RPP merupakan subsistem dalam pembelajaran tersebut. Secara sistematis 

dimaksudkan pada upaya melakukan tindakan terarah langkah demi langkah. 

2.8.6 Metode Pembelajaran 

Metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang sangat 

penting. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada 



 

 
 

cara guru menggunakan metode pembelajaran. Karena suatu strategi pembelajaran 

hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode 

pembelajaran. Sanjaya (2006: 147) mengatakan bahwa metode adalah cara yang 

digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 

kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tecapai secara optimal. 

 Menurut Uno (2006: 17) variabel metode pembelajaran diklasifikasikan 

lebih lanjut menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: strategi pengorganisasian, strategi 

penyampaian, strategi pengelolaan. 

 Strategi pengorganisasian adalah metode untuk mengorganisasi isi bidang 

studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. “Mengorganisasi” mengacu pada 

suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format dan 

lainnya yang setingkat dengan itu. Strategi penyampaian adalah metode untuk 

menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan atau untuk menerima serta 

merespon masukan yang berasal dari siswa dan strategi pengelolaan adalah 

metode untuk menata interaksi antara si belajar dan variabel metode pembelajaran 

lainnya, variabel strategi pengorganisasian, dan penyampaian isi pembelajaran. 

Dengan demikian, metode pembelajaran merupakan cara atau jalan yang 

harus ditempuh atau digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

sudah ditetapkan.  Metode pembelajaran bermacam-macam dan kesemua metode 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga guru perlu 

menyesuaikan dengan sasaran pembelajaran yang diharapkan. 

 

 



 

 
 

2.8.7 Strategi Pembelajaan 

Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses 

pembelajaran (Uno, 2006: 45). Wena (2008: 14) menegaskan bahwa keberhasilan 

guru menerapkan suatu strategi pembelajaran sangat tergantung dari kemampuan 

guru menganalisis kondisi pembelajaran yang ada, seperti tujuan pembelajaran, 

karakteristik siswa, kendala sumber belajar, dan karakteristik bidang studi. 

 Menurut Syafii (2006: 33) strategi pembelajaran dapat dilakukan dengan 

mengorganisasikan kelas, materi dan waktu, memilih metode, memanfaatkan 

media dan sumber belajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memerlukan 

kiat-kiat khusus untuk mencapai sasaran pembelajaran. Kiat dalam mengajar ini 

lebih bersifat individual, taktik perorangan, agar KBM yang dilakukan menarik 

siswa. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran adalah aktivitas guru yang dilakukan dengan cara 

mengorganisasikan kelas, mengorganisasikan materi dan waktu, memilih metode, 

memanfaatkan media, dan sumber belajar agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

2.8.8 Media Pembelajaran 

Iswidayati (2010: 1) memberikan pengertian media pembelajaran sebagai segala 

sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memperjelas materi atau mencapai tujuan 

pembelajaran. Sementara itu menurut Raharjo (dalam Iswidayati, 2010: 3) 

mengartikan media dalam arti terbatas didefinisikan sebagai alat bantu 

pembelajaran. Media sebagai alat bantu digunakan guru untuk memotivasi belajar 



 

 
 

siswa, memperjelas bahan ajar, memberi tekanan pada bagian-bagian yang 

penting dan memberi variasi pengajaran.  

 Dengan demikian media memiliki fungsi yang jelas yaitu memperjelas, 

memudahkan dan membuat menarik pesan kurikulum yang akan disampaikan 

oleh guru kepada peserta didik sehingga dapat memotivasi belajarnya dan 

mengefisienkan proses belajar.  

2.8.9 Evaluasi Pembelajaran 

Menurut Syafii (2010: 3) evaluasi merupakan “kegiatan atau proses yang 

sistematik untuk menentukan nilai bagi siswa yang telah mengalami proses 

pembelajaran”. Evaluasi merupakan salah satu komponen proses pembelajaran. 

Guru dalam melaksanakan evaluasi, khususnya dalam pengumpulan data,dapat 

menggunakan berbagai instrumen, yang pada dasarnya digolongkan kedalam dua 

golongan besar, yakni tes dan non tes (Syafii, 2010: 17). Tes diartikan sebagai tugas 

yang harus dikerjakan oleh siswa untuk menampilkan kemampuannya, sedangkan 

non tes digunakan oleh guru untuk mendapatkan informasi khususnya yang terkait 

keadaan siswa, selain kemampuannya. Salah satu jenis teknik tes adalah tes penilaian 

produk. Penilaian produk Syafii (2010: 32) adalah “penilaian terhadap proses 

pembuatan dan kualitas suatu produk”. Penilaian produk meliputi tiga tahap 

penilaian, yaitu: (1) tahap persiapan, berkenaan dengan penilaian kemampuan siswa 

dalam merencanakan, mengembangkan ide, dan mendesain produk, (2) tahap 

pembuatan produk, berkenaan dengan penilaian kemampuan siswa dalam menyeleksi 

dan menggunakan bahan, alat, dan teknik, dan (3) tahap penilaian produk, berkenaan 

dengan penilaian produk yang dihasilkan siswa sesuai kriteria yang ditetapkan. 



 

 
 

 Syafii (2006: 35) juga mengemukakan bahwa evaluasi pembelajaran  

dilakukan guna mengetahui sejauh mana perubahan perilaku siswa telah terjadi, 

dengan kata lain evaluasi pembelajaran dilakukan dalam rangka mengetahui 

ketercapaian tujuan yang telah direncanakan. 

2.9  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem Pembelajaran 

Proses pembelajaran ditandai dengan interaksi antar komponen pembelajaran 

yang membentuk sistem pembelajaran. Proses interaksi antar komponen tersebut 

dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu keberhasilan sistem pembelajaran. 

Sanjaya (2006: 52) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kegiatan proses sistem pembelajaran, diantaranya adalah guru, 

siswa, sarana, alat dan media yang tersedia, serta lingkungan. Berikut dijelaskan 

beberapa faktor tersebut. 

2.9.1 Faktor Guru 

Menurut Sanjaya (2006: 52) Guru adalah komponen yang sangat menentukan 

dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Tanpa guru, bagaimanapun 

bagus dan idealnya suatu strategi, maka strategi itu tidak mungkin bisa 

diaplikasikan. Keberhasilan implementasi suatu strategi pembelajaran akan 

tergantung pada kepiawaian guru dalam menggunakan metode, teknik dan taktik 

pembelajaran. 

 Guru dalam proses pembelajaran memegang peran yang sangat penting. 

Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai model atau 

teladan bagi siswa yang diajarnya, tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran. 

Dengan demikian efektivitas proses pembelajaran terletak dipundak guru. Oleh 



 

 
 

karenanya keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas 

atau kemampuan guru. 

2.9.2 Faktor siswa 

Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap 

perkembangannya. Perkembangan siswa adalah perkembangan seluruh aspek 

kepribadiannya. Proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh perkembangan siswa 

yang tidak sama itu, disamping karakteristik lain yang melekat pada diri anak. 

Sanjaya (2006: 54) berpendapat bahwa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi proses pembelajaran dilihat dari aspek siswa meliputi aspek latar 

belakang siswa. Aspek latar belakang meliputi jenis kelamin siswa, tempat 

kelahiran, tempat siswa, tingkat sosial ekonomi siswa. Sedangkan dilihat dari 

siswa yang dimiliki siswa meliputi kemampuan dasar, pengetahuan dan sikap. 

Oleh karena perbedaan semacam itu, maka menuntut perlakuan yang berbeda pula 

baik dalam penempatan atau pengelompokan siswa maupun dalam perlakuan guru 

dalam menyesuaikan gaya belajar. 

2.9.3 Faktor Sarana dan Prasarana 

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap 

kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat-alat 

pelajaran, perlengkapan sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana 

adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan 

proses pembelajaran, misalnya jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar 

kecil dan lain sebagainya. Kelengkapan sarana dan prasarana akan membantu 

guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Dengan demikian sarana dan 



 

 
 

prasarana merupakan komponen penting yang dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran (Sanjaya, 2006: 55). 

2.9.4 Faktor Lingkungan 

Dilihat dari dimensi lingkungan ada dua faktor yang dapat memepengaruhi proses 

pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas dan faktor iklim sosial-psikologis. 

Faktor organisasi kelas yang didalamnya meliputi jumlah siswa dalam satu kelas 

merupakan aspek penting yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran. 

Organisasi kelas yang terlalu besar akan kurang efektif dalam menciptakan iklim 

belajar mengajar yang baik sehingga akan kesulitan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Faktor lain dari dimensi lingkungan yang dapat mempengaruhi 

proses pembelajaran adalah faktor iklim sosial-psikologis. Maksudnya adalah 

keharmonisan hubungan antara orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. 

Misalnya iklim sosial antar siswa dengan siswa, antar siswa dengan guru, antara 

guru dengan guru, bahkan antara guru dengan pimpinan sekolah (Sanjaya, 2006: 

56-57).      

2.10 Pembelajaran Seni Rupa 

2.10.1  Lingkup Pembelajaran Seni Rupa 

Pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang telah dirancang guna 

memudahkan siswa dalam proses belajar. Degeng (dalam Wena, 2011: 2) 

mengemukakan bahwa pembelajaran berarti membelajarkan siswa. Demikian juga 

dalam dunia pendidikan seni rupa. Menurut Linderman dan Linderman (dalam 

Syafii 2006: 12) bahwa pendidikan seni rupa sebagai pendidikan estetis dapat 

dilakukan dengan jalan memberikan pengalaman perseptual, kultural, dan artistik. 



 

 
 

Dalam belajar artistik terdapat tiga aspek utama yakni kemampuan produktif, 

kritis, dan kultural (Eisner dalam Syafii 2006: 12). Bila ditinjau dari pendapat di 

atas maka secaraideal lingkup pendidikan seni rupa di sekolah meliputi aspek 

pemahaman, apresiasi seni, dan pengalaman kreatif. 

Pengalaman yang berkaitan dengan aspek pemahaman atau pengetahuan 

ini misalnya tentang karakteristik suatu karya seni yang berbeda-beda. 

Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui deskripsi konseptual dan melalui sejarah 

seni rupa. Lingkup pengalaman apresiasi seni berkaitan dengan tanggapan siswa 

atas karya siswa yang lain atau terhadap karya seniman. Kegiatan ini tidak hanya 

melalui pembelajaran pameran, tetapi juga bisa melalui media lain seperti televisi, 

video, dan lain-lain. Pengalaman kreatif berkaitan dengan pembelajaran 

pembuatan suatu karya seni rupa secara langsung. Siswa diharapkan mampu 

menemukan ide-ide baru selama proses pengalaman kreatif. 

2.10.2 Tujuan Pembelajaran Seni Rupa dalam Pendidikan Seni 

Secara umum tujuan pembelajaran diterjemahkan dengan kalimat “ke arah mana 

siswa akan dibawa”. Saat ini tujuan pembelajaran seni rupa terus mengalami 

perkembangan. Sesuai dengan kurikulum, tujuan pembelajaran seni rupa mengacu 

pada tujuan pendidikan seni bersama dengan  tujuan pendidikan seni musik, tari 

dan teater. Tujuan pendidikan seni pada KTSP yaitu (1) memahami konsep dan 

pentingnya seni budaya, (2) menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya, 

(3) menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan (4) menampilkan peran serta 

dalam seni budaya dalam tingkat lokal, regional, maupun global. 



 

 
 

 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran seni 

rupa pada dasarnya terdiri dari dua aspek yaitu kemampuan apresiasi yang 

meliputi kemampuan untuk mengetahui, memahami dan menghargai berbagai 

macam karya seni rupa, serta kemampuan untuk berkreasi karya seni rupa untuk 

menumbuhkan imajinasi, ekspresi dan kreativitas, dan pada akhirnya ikut 

menampilkan peran serta dalam seni budaya. 

2.10.3 Fungsi Pembelajaran Seni Rupa dalam Pendidikan Seni 

Di samping kebutuhan jasmani, manusia mempunyai kebutuhan yang sifatnya 

untuk mencapai kebutuhan rohani. Di sinilah peran kesenian selain hasil karya 

yang dihasilkan dapat dilihat, didengar, dan diamati, bisa juga menimbulkan 

kepuasan tehadap penikmatnya (Nugraha, 2010: 8). Secara tidak sadar, 

pendidikan seni telah mengubah tingkat apresiasi terhadap segala tingkah laku 

manusia, mulai yang berkaitan dengan diri mereka sampai yang berkaitan dengan 

lingkungan sekitar. 

Dengan fungsi pembelajaran seni rupa, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran seni rupa menyumbang manfaat terhadap pemenuhan kebutuhan 

manusia (khususnya siswa) berupa kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang. 

Syafii (2006: 9) menyatakan bahwa jika pembelajaran seni rupa dianggap sebagai 

sebuah sistem, maka dapat merupakan fungsi dari sistem lainnya, sehingga fungsi 

pendidikan seni rupa akan dilihat khususnya dari dua sisi, yakni kebutuhan siswa 

dan kebutuhan institusi pendidikan. Pembelajaran seni rupa bagi kebutuhan siswa 

yaitu berfungsi sebagai wahana pendidikan ekspresivitas, sensitivitas, dan 

kreativitas. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pembelajaran 



 

 
 

seni rupa adalah untuk mendorong dan meningkatkan potensi pribadi siswa yang 

meliputi ekspresivitas, sensitivitas, dan kreativitas. 

2.10.4 Pembelajaran Seni Rupa di SMP 

Pembelajaran merupakan salah satu unsur penentu baik tidaknya lulusan yang 

dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan. Sehingga pembelajaran merupakan salah 

satu hal yang terpenting dalam pendidikan untuk mengukur di mana lulusan yang 

dihasilkan dapat dikategorikan baik atau tidak. Pembelajaran seni rupa di sekolah 

berlangsung sesuai kurikulum pada tiap jenjangnya. Jadi pembelajaran di sekolah 

berjalan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. 

 Dalam kurikulum tersebut, pendidikan seni rupa terdapat dalam mata 

pelajaran Seni Budaya untuk jenjang SMP dan SMA, dan mata pelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan (SBK) untuk jenjang SD. Pada jenjang SMP, 

pembelajaran Seni Budaya memiliki alokasi waktu 1x40. Dunia pendidikan di 

Indonesia sampai sekarang ini sudah mengalami pembaharuan kurikulum. Dari 

kurikulum 1975 sampai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dari tahun 

2006, dan sempat berubah menjadi Kurikulum 2013, namun kembali lagi menjadi 

kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pembaharuan kurikulum 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan seni. 

Merujuk dari KTSP 2006, pembelajaran seni rupa (seni budaya) di SMP 

disesuaikan dengan standar kompetensi mengapresiasi karya seni rupa dan 

mengekspresikan diri melalui karya seni rupa. Kegiatan apresiasi dan ekspresi 

memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan penghayatan terhadap 

bermacam bentuk karya seni rupa agar kepekaan estetiknya berkembang, dan 



 

 
 

memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengekspresikan 

gagasan dan tekniknya dalam berkarya seni. 

Pada aspek kreativitas dalam berkarya seni memiliki tujuan agar siswa 

mampu membuat sebuah karya seni. Bentuk kegiatan praktik berkarya seni ini 

sangat beragam, bisa meliputi berkarya seni rupa dua dimensi atau tiga dimensi, 

berkarya seni rupa murni atau terapan. Dengan demikian, pembelajaran menjadi 

sejalan dengan fungsi dari Pendidikan Seni Rupa yang memungkinkan siswa 

untuk mengembangkan daya cipta secara optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Bila dilihat dari sifat permasalahan yang akan diteliti, maka pendekatan penelitian 

yang dianggap sesuai dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif 

yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan 

untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

persepsi, motivasi, tingkah laku, tindakan, dan sebagainya, secara menyeluruh, 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut 

Sugiyono (2013: 24) masalah yang akan dibawa oleh peneliti masih bersifat 

remang-remang bahkan gelap kompleks dan dinamis. Masih bersifat remang-

remang yang peneliti maksudkan adalah desain dalam konteks penelitian 

penjajakan yang masih bersifat mencobakan. Kondisi semacam ini cocok diteliti 

dengan metode kualitatif, karena peneliti kualitatif akan masuk ke obyek, 

melakukan penjelajahan dengan grant tour question (memberikan layanan wisata 

pertanyaan), sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Melalui 

penelitian model seperti ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu 

objek yang akan diteliti. Oleh karena itu masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada 

dilapangan. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ini akan menghasilkan 

data deskriptif berupa tingkah laku, proses, serta hasil karya siswa dalam 



 

 
 

pembelajaran seni rupa dengan memanfaatkan pewarna tekstil pada media kaos t-

shirt. 

 Peneliti menggunakan pendekatan ini karena ingin mencoba untuk 

menelusuri, memahami, dan menjelaskan tentang gejala atau peristiwa yang 

adaatau terjadi terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini akan dianalisis 

bagaimana proses atau pelaksanaan pembelajaran seni rupa yang berlangsung, 

hasil melukis ekspresif pada kaos t-shirt dengan pemanfaatan pewarna tekstil,dan 

faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam melukis ekspresif pada kaos t-shirt. 

Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menjadikan topik baru lebih dikenal 

oleh masyarakat luas, memberikan gambaran dasar mengenai topik bahasan, 

menggeneralisasi gagasan dan mengembangkan teori yang bersifat tentatif, 

membuka kemungkinan akan diadakannya penelitian lanjutan terhadap topik yang 

dibahas, serta menentukan teknik dan arah yang akan digunakan dalam penelitian 

berikutnya. Seperti yang diterapkan peneliti dalam penelitian melukis pada kaos t-

shirt yang ingin peneliti ajarkan kepada siswa bagaimana cara melukis pada kaos 

t-shirt sehingga siswa dan masyarakat lainnya dapat mengetahui ternyata kaos t-

shirt juga bisa digunakan sebagai media untuk melukis. 

 Desain penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk studi eksploratif dengan 

menggunakan metode pengamatan terkendali. Pelaksanaan penelitian ini meliputi 

langkah-langkah berupa kegiatan-kegiatan penyusunan prosedur penelitian, 

penyusunan materi serta evaluasi. Adapun langkah-langkah penelitian diatur 

sebagai berikut. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Topik
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tentatif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknik


 

 
 

1) Survei pendahuluan, yang meliputi kegiatan survei di SMP N 1 Wedarijaksa 

Pati tentang pembelajaran karya seni murni (seni lukis). 

2) Pengamatan proses 1, proses 2 dan pengamatan proses 3, yakni meliputi: tahap 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan 

rekomendasi. 

3) Deskripsi hasil penelitian, yaitu mendeskripsikan pewarna testil dan kaos t-

shirt sebagai media yang digunakan untuk pembelajaran melukis kaos t-shirt 

bagi siswa kelas IX A SMP N 1 Wedarijaksa Pati.  

Rancangan penelitian tersebut di visualisasikan seperti bagan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1.1 Alur Pelaksanaan Penelitian 



 

 
 

3.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan dasar untuk mencobakan media alternatif berkarya 

seni lukis dengan media kaos t-shirt dan pemanfaatan pewarna tekstil yang akan 

dihasilkan dengan menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti. Langkah-

langkah tersebut peneliti kelompokkan dalam tahap Pengamatan Proses 1, 

Pengamatan proses 2, dan Pengamatan Proses 3 sebagai berikut: 

3.2.1 Pengamatan Proses 1 

Tahap ini berupa rencana kegiatan menentukan langkah-langkah yang akan 

dilakukan peneliti dalam pelaksanaan pembelajaran seni lukis dengan 

menggunakan media kaos t-shirt dan pemanfaatan pewarna tekstil yang disusun 

dalam bentuk desain pembelajaran. Pelaksanaan tersebut meliputi beberapa tahap, 

antara lain: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan materi pembelajaran, (3) evaluasi 

pembelajaran 1, dan rekomendasi pengamatan proses selanjutnya. 

3.2.1.1 Perencanaan  

Sebelum pelaksanaan pembelajaran (materi pokok) berkarya seni murni (seni 

lukis kaos t-shirt) dilakukan (membuat desain), peneliti terlebih dahulu membuat 

rancangan pembelajarannya, antara lain: (1) RPP, (2) panduan evaluasi, dan (3) 

panduan pengamatan terkendali melalui penciptaan iklim pembelajaran yang 

dirancang oleh peneliti untuk di amati secara seksama. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran pengamatan proses 1 dilaksanakan dengan cara sesuai 

perlakuan untuk melukis kaos t-shirt (membuat desain). Selama kegiatan 

pembelajaran melukis pada kaos t-shirt (membuat desain) berlangsung, peneliti 



 

 
 

melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa meliputi: (1) perhatian dan 

antusiasme siswa terhadap penjelasan materi, (2) antusiasme siswa dalam 

menggunakan media kaos t-shirt dengan pemanfaatan pewarna tekstil, (3) respon, 

sikap aktif dan kesungguhan siswa dalam berkarya melukis ekspresif 

menggunakan media kaos t-shirt, (4) keterampilan siswa terhadap alat, bahan dan 

teknik dalam berkarya. 

3.2.1.3 Evaluasi dan Rekomendasi 

Evaluasi merupakan langkah peneliti untuk mengkaji dan menilai data mengenai 

aktivitas siswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung, dan hasil penilaian 

terhadap karya siswa setelah pengamatan proses 1 yang diperoleh dari hasil 

penilaian yang dilakukan oleh peneliti dan guru. Sedangkan rekomendasi dalam 

penelitian ini merupakan langkah yang berupa saran dan anjuran untuk melakukan 

Pengamatan Proses 2 dari hasil diskusi antara peneliti dan guru. 

3.2.1.4 Evaluasi Hasil Karya Tahap Pengamatan Proses ke 1 

Penentuan hasil karya siswa dalam melukis ekspresif dengan mdia kaos t-shirt 

tersebut dilihat dari empat macam aspek, yaitu ide atau gagasan, kreativitas, 

kebebasan berekspresi, dan keterampilan teknik. Keempat aspek tersebut memiliki 

cakupan masing-masing.  

3.2.2 Pengamatan Proses 2 

Pengamatan proses 2 merupakan tahap peneliti dan guru dalam memberikan 

perlakuan baru berdasarkan hasil rekomendasi Pengamatan Proses 1. Pengamatan 

proses 2 meliputi tahap (1) perencanaan, (2) pelaksanaan materi pembelajaran, (3) 

evaluasi pembelajaran 2, dan rekomendasi  



 

 
 

3.2.2.1 Perencanaan  

Perencanaan dalam Pengamatan Proses 2 merupakan rencana baru yang dilakukan 

berdasar hasil rekomendasi Pengamatan Proses 1. Pertimbangan dan pemilihan 

dalam menerapkan desain pada kaos t-shirt akan diterangkan dalam Pengamatan 

Proses 2 pada tahap melukis kaos t-shirt 2. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan dalam proses 2 dilakukan dengan cara siswa diberikan perlakuan 

berdasar pada hasil pembuatan desain pada pengamatan proses 1. Selama kegiatan 

pembelajaran berkarya seni lukis kaos t-shirt berlangsung, peneliti melakukan 

pengamatan terhadap aktivitas siswa. Kegiatan ini sama seperti pada pengamatan 

proses 1. Pengamatan ini dilakukan untuk memaksimalkan hal-hal yang perlu 

diperbaiki dan dikembangkan berdasar hasil pengamatan proses 1 dalam 

pembuatan desain sehingga diharapkan pembelajaran akan lebih efektif. 

3.2.2.3 Evaluasi dan Rekomendasi 

Evaluasi pembelajaran pada tahap ini prinsipnya sama seperti pengamatan proses 

1, yang merupakan langkah peneliti untuk menilai dan mempelajari data 

mengenai aktivitas siswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan hasil 

penilaiannya diperoleh dari hasil penilaian karya siswa setelah pengamatan proses 

2  yang peneliti peroleh dari hasil peneliti dan guru. 

  Tahap rekomendasi dalam Pengamatan Proses 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 Proses 2 serta menentukan langkah selanjutnya dan 



 

 
 

menentukan langkah-langkah serta upaya baru dalam memanfaatkan media kaos 

t-shirt dan pemanfaatan pewarna tekstil sebagai media alternatif pembelajaran 

seni lukis, sehingga diharapkan dapat ditemukan pembelajaran yang efektif dan 

eksploratif. 

3.2.2.4 Evaluasi Hasil Karya Tahap Pengamatan Proses ke 2 

Penentuan hasil karya siswa dalam melukis ekspresif dengan media kaos t-shirt 

tersebut dilihat dari empat macam aspek, yaitu ide atau gagasan, kreativitas, 

kebebasan berekspresi, dan keterampilan teknik. Keempat aspek tersebut memiliki 

cakupan masing-masing.  

3.2.3 Pengamatan Proses 3 

Pengamatan proses 3 merupakan tahap peneliti dan guru dalam memberikan 

perlakuan baru berdasarkan hasil rekomendasi Pengamatan Proses 2. Pengamatan 

proses 3 meliputi tahap (1) perencanaan, (2) pelaksanaan materi pembelajaran, (3) 

evaluasi pembelajaran 3, dan rekomendasi. 

3.2.3.1 Perencanaan  

Perencanaan dalam Pengamatan Proses 3 merupakan rencana baru yang dilakukan 

berdasar hasil rekomendasi Pengamatan Proses 2. Pertimbangan dan pemilihan 

upaya-upaya dalam memecahkan masalah akan diterangkan dalam Pengamatan 

Proses 3 pada tahap melukis kaos t-shirt 3. 

 

 

 



 

 
 

3.2.3.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan dalam proses 3 dilakukan dengan cara siswa diberikan perlakuan 

berdasar pada hasil melukis kaos t-shirt 2. Selama kegiatan pembelajaran 

berkarya seni lukis kaos t-shirt berlangsung, peneliti melakukan pengamatan 

terhadap aktivitas siswa. Kegiatan ini sama seperti pada pengamatan proses 2. 

Pengamatan ini dilakukan untuk memaksimalkan hal-hal yang perlu diperbaiki 

dan dikembangkan berdasar hasil pengamatan proses 2 sehingga diharapkan 

ditemukan pembelajaran yang efektif. 

3.2.3.3 Evaluasi dan Rekomendasi 

Evaluasi pembelajaran pada tahap ini prinsipnya sama seperti pengamatan proses 

2, yang merupakan langkah peneliti untuk menilai dan mempelajari data 

mengenai aktivitas siswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan hasil 

penilaiannya diperoleh dari hasil penilaian karya siswa setelah pengamatan proses 

3  yang peneliti peroleh dari hasil peneliti dan guru. 

 Tahap rekomendasi dalam pengamatan proses 3 merupakan tahap 

pengambilan keputusan berupa saran dan anjuran setelah diadakan diskusi antara 

peneliti dan guru berdasarkan hasil evaluasi yang berupa kelemahan dan 

kelebihan pengamatan proses 3 serta menentukan langkah selanjutnya dan 

menentukan langkah-langkah serta upaya baru dalam memanfaatkan media kaos 

t-shirt dan pemanfaatan pewarna tekstil sebagai media alternatif pembelajaran 

seni lukis, sehingga diharapkan dapat ditemukan pembelajaran yang efektif dan 

eksploratif. 

 



 

 
 

3.2.3.4 Evaluasi Hasil Karya Tahap Pengamatan Proses ke 3 

Penentuan hasil karya siswa dalam melukis ekspresif pada kaost-shirt tersebut 

dilihat dari empat macam aspek, yaitu ide atau gagasan, kreativitas, kebebasan 

berekspresi, dan keterampilan teknik. Keempat aspek tersebut memiliki cakupan 

masing-masing. Berikut ini sajian tabel penilaian dan cakupan dalam penilaian 

karya siswa. Berikut ini sajian tabel penilaian dan cakupan dalam penilaian karya 

siswa. 

Tabel 3.2.3.4.1. Aspek Penilaian Hasil Karya Siswa dalam Berkarya Lukis kaos t-

shirt 

No Aspek Penilaian Cakupan Skor 

A Ide / gagasan Tema / motif 25 

Keunikan 

B Kreativitas Keserasian warna 25 

Komposisi unsur 

C Kebebasan berekspresi 

 

 

 

Keindahan dalam membuat corak / 

motif 

 

25 

 
Keberanian dalam menggores 

warna 

D Keterampilan teknik 

  

 

Ketegasan dalam goresan  

25 Kecermatan penyelesaian lukisan 

 

          Jumlah Nilai 

 

100 



 

 
 

 

Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pada aspek ide terdapat dua 

cakupan, yaitu tema dan keunikan. Tema disini menilai karya dari motif yang 

digunakan, yaitu karya yang diciptakan berdasarkan unsur seni rupa Nusantara 

untuk dikembangkan menjadi karya seni murni. Keunikan ide penciptaan karya 

yaitu menilai keunikan karya siswa yang berbeda dari karya temannya atau karya 

yang sudah ada sebelumnya. 

Pada aspek kreativitas terdapat dua cakupan yaitu keserasian warna, 

kemudian komposisi unsur. Cakupan aspek tersebut menilai karya berdasarkan 

kepekaan dalam memberikan pewarnaan dan kepekaan dalam menata komposisi 

unsur-unsur warna yang telah dibuat. 

Selanjutnya adalah aspek kebebasan berekspresi yang terdiri dari dua 

cakupan yaitu ketegasan dalam membuat corak / motif dankeberanian dalam 

menggores warna. Ketegasan dalam membuat corak disini menilai karya 

berdasarkan ketegasan dalam membuat corak / motif dan keberanian dalam 

menggores warna menilai karya berdasarakan kecerahan dan kesesuaian warna 

dalam menyusun unsur visual. 

Aspek yang terakhir adalah aspek keterampilan teknik yang mencakup 

kebebasan dalam goresan dan kecermatan pennyelesaian dalam melukis. Kedua 

cakupan ini pada dasarnya menilai teknik pengerjaan lukis kaos t-shirt dan proses 

finishing karya yang dimaksudkan untuk merapikan goresan dan warna pada hasil 

akhir lukisan menggunakan media kaos t-shirt. 



 

 
 

Dalam menentukan penilaian karya lukis kaos t-shirt dengan pedoman 

tersebut, tiap indikator memiliki skor 25, sehingga jika dijumlah akan 

mendapatkan nilai akhir 100. Selain itu, agar tidak menghasilkan penilaian yang 

tidak subyektif, maka karya-karya tersebut dinilai oleh tim penilai yang terdiri 

dari tiga orang yaitu peneliti, guru seni rupa kelas IX, dan ahli atau salah seorang 

guru seni rupa yang ada di SMP N 1 Wedarijaksa Pati. 

Kemudian, setelah dinilai oleh masing-masing tim penilai tahap 

selanjutnya adalah rekapitulasi nilai. Dari rekapitulasi nilai ini akan dihasilkan 

nilai akhir masing-masing siswa. Nilai akhir tersebut akan dikelompokkan 

berdasarkan rentang nilai yang sudah ditentukan dan disesuaiakan dengan kriteria 

ketuntasan minimal belajar (KKM) yaitu 75. Berikut disajikan rentang nilai yang 

dimaksud. 

Tabel 3.2.3.4.2. Rentang Nilai Karya Siswa 

 dalam Berkarya Lukis Kaos T-shirt 

Rentang Nilai Kriteria Nilai 

86 - 100 Baik Sekali 

75 - 85 Baik 

66 - 74 Cukup 

≤ 65 Kurang Baik 

 

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang berlaku di SMP N 1 Wedarijaksa 

Pati adalah 75. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk rentang nilai 

66-74 berarti siswa mendapat kriteria nilai cukup dan belum mendapatkan 

ketuntasan minimal. Di atas nilai tersebut yaitu pada rentang nilai 75-85 siswa 



 

 
 

mendapat kategori nilai baik dan lulus KKM.  Di atas nilai tersebut yaitu pada 

rentang nilai 86-100 siswa mendapat kriteria baik sekali dan lulus KKM. 

Sedangkan siswa yang mendapat nilai di bawah KKM akan dikelompokkan pada 

nilai kurang baik. Rentang nilainya sesuai pada sajian tabel di atas.  

3.3 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.3.1 Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian ini di SMP N 1 Wedarijaksa Pati kelas IX A. Hal 

ini dikarenakan berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Sarno Teguh 

Santosa S.Pd., selaku guru seni rupa yang mengampu di kelas IX, dituturkan 

bahwa kelas ini merupakan kelas dengan minat tertinggi. Salah satu faktor 

tingginya minat siswa adalah karena minat siswa dalam berkreasi tentang seni 

rupa sangatlah bagus. 

3.3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini berkaitan dengan eksplorasi penggunaan media alternatif 

dalam pembelajaran seni rupa di SMP N 1 Wedarijaksa Pati. Sasaran dalam 

penelitian ini adalah (1) Menjelaskan cara melukis ekspresif menggunakan media 

dari kaos t-shirt dengan penggunaan pewarna tekstil bagi siswa kelas IX A SMP 

N 1 Wedarijaksa Pati (2) Menganalisis hasil melukis ekspresif menggunakan 

media dari kaos t-shirt dengan penggunaan pewarna tekstil bagi siswa kelas IX A 

SMP N 1 Wedarijaksa Pati (3) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi 

pendukung dalam melukis ekspresif menggunakan media dari kaos t-shirt melalui 

penggunaan pewarna tekstil bagi siswa kelas IX A SMP N 1 Wedarijaksa Pati.  



 

 
 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar yang ditetapkan. Pada penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

3.4.1 Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara sistematis terhadap gejala dan fenomena 

yang tampak pada objek penelitian. Menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2013: 145) 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah 

proses pengamatan dan ingatan. 

 Observasi dilakukan peneliti untuk mengamati keadaan, respon, dan sikap 

siswa yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan untuk 

mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun 

aktivitas siswa yang diamati antara lain kesiapan siswa, keseriusan saat berkarya, 

ketertarikan pada materi pembelajaran, ketertarikan terhadap media berkarya 

melukis ekspresif pada media kaos t-shirt, keaktifan dan partisipasi siswa selama 

proses berkarya serta mengamati hasil karya siswa. Data mengenai peristiwa-

peristiwa yang terjadi dalam proses penelitian diabadikan dengan alat bantu 

berupa kamera. Observasi dilakukan juga untuk mengetahui saranadan prasarana 

pembelajaran di kelas. 



 

 
 

 Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2007: 174) menyatakan alasan 

pemanfaatan pengamatan dalam penelitian kualitatif karena teknik pengamatan 

didasarkan atas pengalaman secara langsung, sehingga pengamat dapat melihat 

dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana 

yang terjadi pada keadaan sebenarnya, serta memungkinkan peneliti mencatat 

peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun 

pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Atas dasar ini peneliti melakukan 

pengamatan sebagai teknik pengumpulan data penelitian. 

 Dengan melakukan pengamatan, peneliti dapat mengamati bagaimana 

tingkah laku, respon dan proses siswa saat berkarya dan mengamati hasil karya. 

Pengamatan dilakukan secara terkendali dengan peneliti ikut terlibat atau interaksi 

langsung dengan siswa, namun disaat yang lain, peneliti juga mengamati siswa 

dari kejauhan. 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Menurut Hadi (dalam 

Sugiyono, 2013: 137) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-

hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. 

Moleong (2007: 186) menyatakan bahwa wawancara merupakan 

percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Arikunto (2010: 



 

 
 

270) menyatakan bahwa mula-mula interviewer menanyakan serentetan 

pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam untuk 

mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikiaan jawaban yang diperoleh 

bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.  

Wawancara ditujukan kepada guru seni budaya dan siswa kelas IX A SMP 

N 1 Wedarijaksa Pati. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data berkenaan 

dengan pembelajaran seni rupa di kelas IX A, studi eksploratif: pemanfaatan 

pewarna tekstil dalam melukis ekspresif pada kaos t-shirt bagi siswa kelas IX A 

SMP N 1 Wedarijaksa Pati, ketertarikan siswa pada proses berkarya, dan kendala-

kendala yang dihadapi siswa dalam berkarya melukis eksprersif pada media kaos 

t-shirt. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi atau pengumpulan dokumen digunakan sebagai penambah 

informasi. Hal ini dijadikan landasan untuk memperkuat sebuah pendapat atau 

informasi yang diberikan informan yaitu peneliti mengambil data berupa daftar 

kelas dan daftar nama siswa yang dijadikan subjek penelitian. Bentuk dokumen 

yang diperlukan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini adalah 

catatan-catatan, gambar-gambar atau foto-foto yang berhubungan dengan tujuan 

penelitian. Arikunto (2010: 274) mengatakan bahwa dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Adapun data dan 

dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berbagai informasi yang 

bekenaan dengan subjek dan lokasi penelitian antara lain berbagai data tentang 



 

 
 

sejarah dan perkembangan SMP N 1 Wedarijaksa Pati, struktur dan tenaga 

kependidikan, kegiatan kreativitas seni disekolah, serta data tentang hasil 

pembelajaran seni budaya siswa kelas IX A. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penyusunan data, pengolahan data dan interaksi 

data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, sehingga 

peneliti dapat menyajikan data sesuai kategori untuk mengambil kesimpulan. 

Moleong (2007: 247) juga mengatakan bahwa analisis data dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, 

pengamatan yang sudah dituliskan, dokumen pribadi. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Tidak ada 

cara untuk menganalisis data kualitatif. Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 

2013: 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 

Aktivitas analisis data dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: reduksi data, penyajian 

data, dan verifikasi. 

3.5.1 Reduksi Data 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2013: 247). 

3.5.2 Penyajian Data 



 

 
 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya (Sugiyono, 2013: 249). Miles dan 

Huberman (dalam Sugiyono, 2013: 249) mengatakan bahwa dengan menyajikan 

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. 

3.5.3 Verifikasi  

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013: 252) mengatakan langkah ke tiga 

dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Dari analisis data model interaktif ini, dapat 

disimpulkan bahwa antara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau 

penarikan kesimpulan merupakan tahapan yang saling berhubungan dan saling 

menjalin antar satu dengan yang lain baik pada saat sebelum, selama dan setelah 

pengumpulan data. Model analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian 

Data 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Lokasi Sekolah dan Lingkungan Sekitar 

Kesimpulan: 

Penarikan 

kembali/Verifikasi 

Reduksi 

Data 

Bagan 3.5.1: Komponen Analisis Data model Interaktif 

(Sumber: Miles dan huberman dalam Sugiyono 2013: 247) 



 

 
 

SMP N 1 Wedarijaksa Pati adalah sekolah menengah pertama yang beralamat di 

Jl. Raya Pati Tayu Km. 9, tepatnya di Desa Panggungroyom Rt.02 Rw.02 

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati yang terletak di wilayah Pati bagian 

Utara yang letaknya berbatasan dengan Kecamatan Pati. Sebelah Selatan terdapat 

SPBU sedangkan sebelah Timur terdapat lapangan sepak bola, dibagian Utara 

terdapat tempat pencucian mobil dan dibagian Barat (depan) terdapat perumahan 

warga. 

Gambar 4.1.1.1 : Depan pintu gerbang SMP N 1 Wedarijaksa Pati 
(Sumber : hasil foto peneliti) 

 

 

 Bangunan sekolah tersebut terlihat sangat megah dengan adanya 

peremajaan pada bagian depan dengan menambahkan lantai 2 untuk laboratorium 

biologi pada sebelah Utara, dan ruang untuk kelas 7 yang berada pada sebelah 

Selatan lantai 2 tersebut. Permajaan pada bagian depan tersebut sudah ada ± 5 

tahun yang lalu. 



 

 
 

Pada bagian papan nama SMP N 1 Wedarijaksa Pati dan gapura pintu 

masuk sudah ada sejak lama sebelum adanya peremajaan pada bagian depan 

sekolah tersebut. Sekolah SMP N 1 Wedarijaksa Pati terlihat sangat megahdengan 

adanya gapura yang diberikan sentuhan warna hitam yang membuat sekolah 

tersebut terkesan kokoh. Pada bagian belakang papan nama SMP N 1 Wedarijaksa 

Pati terdapat taman kecil yang berisikan bunga-bunga. Sebelah Utara pintu masuk 

gerbang terdapat pos satpam dan pada bagian Selatan terdapat Mushola dan 

gazebo.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

SMP N 1 Wedarijaksa Pati terletak di Kecamatan Wedarijaksa yang 

berbatasan dengan Kecamatan Pati (sebelah Selatan), sedangkan sebelah Utara 

berbatasan dengan kecamatan Trangkil.Kecamatan Pati terdiri dari 29 Desa, 

Kecamatan Trangkil terdiri dari 17 Desa, dan Kecamatan Wedarijaksa terdiri dari 

18 Desa, antara lain adalah: (1) Desa Bumiayu, (2) Desa Sukoharjo, (3) Desa 

Gambar 4.1.1.2 : Taman bunga yang 
berada di belakang papan nama 

sekolahan 
(Sumber : hasil foto peneliti) 

 

Gambar 4.1.1.3 : gazebo yang berada di 
sebelah Selatan pintu masuk gerbang 

(Sumber : hasil foto peneliti) 

 



 

 
 

Jontro, (4) Desa Karanganyar, (5) Desa Ngurensiti, (6) Desa Ngurenrejo, (7) Desa 

Panggungroyom, (8) Desa Wedarijaksa, (9) Desa Tawangharjo, (10) Desa 

Jatimulyo, (11) Desa Jetak, (12) Desa Pagerharjo, (13) Desa Kepoh, (14) Desa 

Tlogoharum, (15) Desa Tluwuk, (16) Desa Margorejo, (17) Desa Suwaduk, (18) 

Desa Bangsalharjo.Dibawah ini adalah peta Kabupaten Pati dalam peta Jawa 

Tengah.  

 

Gambar 4.1.1.4: Kabupaten Pati dalam Peta Jawa Tengah 
(Sumber : http://psda.jatengprov.go.id/peta.html) 

 

Di bawah  ini adalah lokasi penelitian dalam Peta Kabupaten Pati dan 

dalam peta Kecamatan Wedarijaksa. 

 

 

Lokasi 
penelitian di 
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Wedarijaksa 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.1.5: Kecamatan Wedarijaksa dalam peta Kabupaten Pati 
(Sumber : http://www.google.co.id/search?q=peta+kabupaten+pati.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.1.1.6: Lokasi penelitian 
dalam peta Kecamatan Wedarijaksa 

(Sumber : http://www.google.co.id/search?q=peta+kabupaten+pati.html) 

 

Di bawah ini adalah lokasi tempat penelitian (Desa Panggungroyom) 

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. 

 

 

Lokasi Penelitian 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.1.1.7: Lokasi penelitian 
dalam peta Desa Panggungroyom 

(Sumber : Dokumen Balai Desa Panggungroyom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMP N 1 Wedarijaksa Pati mempunyai tanah seluas ± 9630 m2 dengan 

ruang kelas sebanyak 26 ruang. Dengan adanya lokasi tersebut, SMP N 1 

Wedarijaksa Pati kini mulai mengembangkan pembangunan gedung lagi sebagai 

sarana tambahan untuk menunjang kegiatan operasional sekolah dan kini SMP N 

Gambar 4.1.1.8: Denah menuju lokasi 
penelitian 

(Sumber : Di gambar oleh peneliti) 

 

 

Desa Suwaduk 

Desa Wedarijaksa 

Desa Sukoharjo 

Lokasi 
penelitian 
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1 Wedarijaksa Pati juga membuat taman-taman kecil yang berada di depan tiap-

tiap ruangan, seperti ruang KBM, ruang Kepala Sekolah, ruang Guru, ruang TU, 

dan ruang-ruang keterampilan. Taman ini berisikan bunga-bunga dan juga 

berisikan tempat untuk mencuci tangan. Pembuatan taman-taman kecil yang 

berada di depan tiap ruangan ditujukan untuk memperindah sekolahan dan juga 

untuk menyediakan guru dan siswa atau semua warga sekolah supaya bisa 

mencuci tangan tanpa harus menuju kamar mandi. Dalam hal pembelajaran, lokasi 

kelas untuk KBM terletak sangat jauh dengan jalan raya. 

Dengan demikian untuk tingkat kebisingan dapat dikatakan tidak bising 

dan tidak terganggu dengan keramaian dijalan raya. Jarak antara jalan raya sampai 

KBM terbilang lumayan jauh. Posisi KBM yang berada pada bagian belakang 

ruang guru dan berada pada posisi samping menjadikan ruang KBM tersebut 

terasa nyaman untuk proses pembelajaran. Hal ini diketahui oleh peneliti setelah 

melakukan survei lapangan dan wawancara kepada salah seorang siswa SMP N 1 

Wedarijaksa Pati, Alma Syafira mengaku bahwa dari tempat kelas tidak terdengar 

kebisingan jalan raya sehingga siswa tersebut merasa nyaman dalam kegiatan 

pembelajaran. Di bawah ini akan ditampilkan denah sekolahan sebagai berikut.  

   

   

   

   

   



 

 
 

   

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Profil Sekolah 

4.1.2.1. Visi Misi 

Gambar 4.9: Denah Sekolahan 
(Sumber : Dokumen sekolah: Di gambar ulang oleh peneliti) 

 

 

Gambar 4.1.1.9: Denah sekolahan 
(Sumber : Dokumen sekolahan: Di gambar ulang 

oleh peneliti) 

 



 

 
 

Visi SMP N 1 Wedarijaksa Pati adalah unggul dalam prestasi, santun dalam 

perilaku. Dengan visi ini semua warga sekolah diharapkan memiliki arah ke depan 

yang jelas, misi yang jelas, yang akan dilakukannya. 

Indikator visi tersebut dirumuskan sebagai berikut. 

1) Berkualitas dalam mencapai standar kompetensi lulusan.  

2) Berkualitas dalam mencapai standar isi atau terwujudnya Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan. 

3) Berkualitas dalam mencapai standar proses pembelajaran yang berpendekatan 

CTL, PAIKEM. 

4) Terwujudnyatenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas. 

5) Terpenuhinya standar sarana dan prasarana pendidikan. 

6) Terwujudnya pengelolaan sekolah yang berkualitas. 

7) Tercapainya standar penilaian pendidikan yang berkualitas. 

8) Terpenuhinya standar keuangan dan pembiayaan yang memadai. 

9) Terwujudnya pengembangan budaya dan lingkungan sekolah yang 

berkualitas. 

Sementara itu, Misi Sekolah SMP N 1 Wedarijaksa Pati adalah sebagai 

berikut. 

1) Melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan 

sehingga setiap siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki dan mampu menjadi lulusan yang berkualitas. 



 

 
 

2) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan secara maksimal dalam bidang 

akademik dan non akademik sehingga siswa dapat berprestasi secara optimal 

sesuai bakat, minat dan kemampuannya. 

3) Mewujudkan pembiayaan pendidikan yang rasional, memadai, akuntabel dan 

berkeadilan. 

4) Mewujudkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, 

berdedikasi tinggi dan bertanggungjawab. 

5) Memotivasi dan mendukung siswa untuk mengenali kemampuan diri, 

sehingga mampu berkreativitas untuk mengembangkan diri. 

6) Meningkatkan, mengembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama 

yang dianut oleh siswa agar lebih berkualitas didalam keimanan dan 

ketaqwaan. 

7) Meningkatkan dan mengembangkan penghayatan dan pengamalan budaya 

daerah, budaya bangsa, sehingga menjadi kepribadian  dan sumber kearifan 

dalam bertingkah laku dalam masyarakat. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa visi dan misi SMP N 1 

Wedarijaksa Pati secara singkat adalah berusaha menjadi sekolah yang baik 

dengan mengedepankan unggul dalam prestasi,dan santun dalam perilaku dengan 

mewujudkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, 

berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab serta memotivasi dan mendukung siswa 

untuk mengenali kemampuan diri, sehingga mampu berkreativitas untuk 

mengembangkan diri dengan melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, 

efektif, dan menyenangkan sehingga setiap siswa dapat berkembang secara 



 

 
 

maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan mampu menjadi lulusan 

yang berkualitas. 

4.1.2.2. Sarana dan Prasarana 

SMP N 1 Wedarijaksa Pati memiliki berbagai fasilitas yang mendukung 

pembelajaran. Dari segi fisik dan fasilitas, ruang dan kelengkapan penunjang 

proses pembelajaran sudah memadai. Beberapa ruang secara fisik masih seperti 

aslinya, hanya saja ada beberapa ruang yang mengalami peremajaan seperti ruang 

kelas 9F, 9G, 9H, dan Ruang Perpustakaan. Adapun ruang gedung yang lainnya 

masih tetap sama dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan. Hal ini 

dikarenakan adanya perawatan untuk menjaga kondisi seluruh bangunan di tiap 

tahunnya. 

 Dari tahun ke tahun, SMP N 1 Wedarijaksa selalu berkembang dan 

menunjukkan peningkatan yang baik melalui prestasi-prestasi yang pernah diraih 

oleh siswa maupun guru SMP N 1 Wedarijaksa dalam segala bidang, baik 

dibidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Selain itu peningkatan prestasi 

tersebut juga didukung oleh fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung KBM 

semakin lengkap seperti halnya keadaan fisik ruang kelas yang cukup memadai 

dimana setiap ruang kelas terdapat media penunjang pembelajaran seperti LCD 

dan komputer. Selain itu disetiap ruang kelas juga difasilitasi dengan kipas angin 

dan lemari buku untuk siswa. 

 Secara rinci keadaan sarana dan prasarana sekolah dapat disajikan dalam 

tabel berikut. 

 



 

 
 

Tabel 4.1.2.2.1: Keadaan Sarana dan Prasarana SMP N 1 Wedarijaksa Pati 

No Jenis Sarana/Prasarana Jumlah 

Ruang 

Luas 

Bangunan 

(m²) 

 

Keadaan Kelengkapan 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 30 - Simbol Kenegaraan 

- Kursi Pimpinan 

- Lemari / Filling Cabinet 

- Papan Tulis 

- Jam Dinding 

- Meja Pimpinan 

- Fax 

- Tersedia Ruang tamu 

- Ruangan ber-AC 

2 Ruang Wakil Kepala 

Sekolah 

1 30 - Simbol Kenegaraan 

- Kursi Pimpinan 

- Lemari / Filling Cabinet 

- Papan Tulis 

- Jam Dinding 

- Meja Pimpinan 

- Ruangan ber-AC 

3 Ruang Guru 1 135 - Simbol Kenegaraan 

- Lemari / Filling Cabinet 

- Papan Tulis 

- Jam Dinding 

- Komputer & akses internet 

- Kursi 

- Printer 

- Papan informasi 

4 Ruang Perpustakaan 1 112 - Rak buku 

- Papan Tulis 

- Jam Dinding 

- Kursi baca 

- Meja baca 

- Komputer 

- Printer 

5 Ruang kelas 26 1.638 - Ruangan terdapat kipas 

- Papan Tulis 

- Jam Dinding 

- Meja & kursi siswa 

- Meja & kursi guru 

- LCD 

- Rak buku siswa 



 

 
 

6 Laboratorium IPA 2 72 - Rak buku 

- Ruangan terdapat kipas 

- Papan Tulis 

- Jam Dinding 

- Komputer 

- Printer 

- LCD 

- Alat-alat peraga 

- TV 

- DVD 

- Meja & kursi guru 

7 Laboratorium 

Komputer 

1 63 - Ruangan ber-AC 

- Papan Tulis 

- Jam Dinding 

- Meja & kursi siswa 

- Meja & kursi guru 

- LCD 

- Komputer & printer 

8 Laboratorium Bahasa 1 139 - Ruangan ber-AC 

- Papan Tulis 

- Jam Dinding 

- Meja & kursi siswa 

- Meja & kursi guru 

- LCD 

- Komputer 

9 Peribadatan 1 77 - Ruangan bersih 

- Air yang memadai 

- Pengeras suara 

- Sound system 

- Karpet Musholla 

10 Ruang Keterampilan 1 63 - Ruangan terdapat kipas 

- Papan Tulis 

- Jam Dinding 

- Meja & kursi siswa 

- Meja & kursi guru 

- Alat-alat peraga 

11 Lapangan Olahraga 

(Tenis) 

1 120 - Lingkungan bersih 

- Jauh dari kelas 

- Terdapat ruang ganti 

12 Lapangan Upacara 1 400 - Terdapat tiang bendera 

- Lingkungan bersih 



 

 
 

13 Ruang BK 1 21 - Ruangan terdapat kipas 

- Papan Tulis 

- Jam Dinding 

- Meja & kursi 

- Komputer 

- Ruang tamu 

- Almari 

- Simbol Kenegaraan 

- Ruang bimbingan pribadi 

14 Ruang Tamu 1 18 - Terdapat kursi tunggu 

- Terdapat meja 

15 Ruang TU 1 99 - Ruangan terdapat  foto copy 

- Komputer TU 

- Printer TU 

- Mesin Ketik 

16 Panggung Serbaguna 1 99 - Terdapat foto Presiden dan Wakil 

Presiden 

- Terdapat jam dinding 

- Kipas angin 

17 Aula 1 392 - Meja Guru 

- Meja Siswa 

- Papan Tulis 

- Kursi Guru 

- Kursi Siswa 

18 Ruang UKS 1 42 - Meja Siswa 

- Papan Tulis 

- Kursi Siswa 

19 Ruang Komite Sekolah 1 20 - Terdapat kursi 

- Terdapat meja 

20 Ruang Osis 1 20 - Struktur Organisasi 

- Lemari Arsip 

- Meja Rapat 

- Papan Pengumuman 

21 Kantin Sekolah 3 48 - Ruangan bersih dan terjangkau 

letaknya 

- Makanan sesuai kebutuhan siswa 

- Harga terjangkau 

- Makanan steril 

- Penjaga kantin ramah 



 

 
 

22 Ruang Media/Alat 

bantu PBM 

1 63 - Meja Siswa 

- Kursi Siswa 

- Jam Dinding 

- Komputer 

- Meja Multimedia 

- Meja Guru 

- Kursi Guru 

23 Pos Keamanan 1 6 - Pos keamanan terdapat 

- Lemari / Filling Cabinet 

- Kursi Siswa 

- Meja Guru 

- Kursi Guru 

24 Ruang Gudang 1 24 - Ruangan bersih 

- Fasilitas pengamanan 

25 Kamar Mandi/WC 

Kep.Sek 

1 28 - Ruangan bersih 

- Tersedia air bersih 

- Terdapat pengharum ruangan 

- Bebas rokok 

26 Kamar Mandi/WC Guru 1 28 - Ruangan bersih 

- Tersedia air bersih 

- Terdapat pengharum ruangan 

27 Kamar mandi/WC siswa 

(Pa) 

2 28 - Ruangan bersih 

- Tersedia air bersih 

- Terdapat pengharum ruangan 

28 Kamar mandi/WC siswa 

(Pi) 

2 31,5 - Ruangan bersih 

- Tersedia air bersih 

- Terdapat pengharum ruangan 

- Terdapat tisu 

- Terdapat tempat sampah 

(Sumber: Dokumen Sekolah) 

Di bawah ini adalah foto sarana 

dan prasarana yang ada di SMP N 1 

Wedarijaksa Pati.  

  

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.2.3: Ruang kelas yang 
mengalami peremajaan 

(Sumber : hasil foto peneliti) 

 

 

Gambar 4.1.2.4: Ruang 
keterampilan 

(Sumber : hasil foto peneliti) 

 

 

Gambar 4.1.2.5: Lapangan basket 
dan tenis 

(Sumber : hasil foto peneliti) 

 

 

Gambar 4.1.2.6: Ruang Kepala 
Sekolah 

(Sumber : hasil foto peneliti) 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

Gambar 4.1.2.7: Ruang BK 
(Sumber : hasil foto peneliti) 

 

 

Gambar 4.1.2.8: Ruang OSIS 
(Sumber : hasil foto peneliti) 

 

 

Gambar 4.1.2.9: Ruang Guru 
(Sumber : hasil foto peneliti) 

 

 

Gambar 4.1.2.10: Ruang TU 
(Sumber : hasil foto peneliti) 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.2.11: Kamar mandi 
putri 

(Sumber : hasil foto peneliti) 

 

 

Gambar 4.1.2.12: Kamar mandi 
putra 

(Sumber : hasil foto peneliti) 

 

 

Gambar 4.1.2.13: Mushola 
(Sumber : hasil foto peneliti) 

 

 

Gambar 4.1.2.14: Tempat untuk 
mencuci tangan yang berada di 

tiap-tiap depan kelas 
(Sumber : hasil foto peneliti) 

 

 



 

 
 

 Dalam kegiatan pembelajaran Seni Rupa, SMP N 1 Wedarijaksa Pati 

mendukung kegiatan dalam berkarya/berkreasi dengan adanya ruang keterampilan 

yang menunjang proses KBM. Di SMP N 1 Wedarijaksa Pati terdapat juga alat 

dan bahan yang digunakan untuk membatik, antara lain canting, gawangan, 

kompor, malam, dan pewarna. Dalam KBM, siswa sudah di ajarkan bagaimana 

cara membatik. Dengan adanya pembelajaran membatik, diharapkan siswa dapat 

mengetahui budaya lokal yang ada di Pati dan mengajarkan cara mencintai produk 

buatan sendiri untuk melestarikan batik yang ada di Desa Bakaran Juwana. Di 

bawah ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan membatik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.2.15: Alat-alat untuk membatik 
(Sumber : hasil foto peneliti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1.2.16: Pewarna yang digunakan untuk membatik 
(Sumber : hasil foto peneliti) 

 



 

 
 

 Berdasarkan rincian tersebut, keadaan sarana dan prasarana di SMP N 1 

Wedarijaksa Pati ini sudah sangat baik dan memenuhi kebutuhan dalam proses 

pembelajaran. Keberadaan sarana dan prasarana sekolah selalu dirawat dengan 

baik sehingga kondisinya selalu terjaga.  

4.1.2.3. Keadaaan Guru dan Tenaga Kependidikan 

Berdasarkan data dokumen sekolah, guru yang berada di SMP N 1 Wedarijaksa 

Pati berjumlah 61 orang. Dari jumlah 61 tersebut, 46 guru berstatus PNS, 4 guru 

berstatus honorer. Adapun bagian tenaga honorer/staf TU berjumlah 11 orang. 

 Status pendidikan guru di sekolah ini ada yang lulusan SMA (sederajat), 

diploma (D2) dan (D3), sarjana (S1), dan magister (S2). Lulusan SMA sejumlah 

11 orang, lulusan diploma (D2) sejumlah 1 orang, (D3) sejumlah 1 orang, lulusan 

S1 sejumlah 41 orang, dan magister (S2) sejumlah 9 orang.  

 Kualitas guru di sekolah ini tergolong baik, dilihat dari segi status jenjang 

pendidikan guru terdapat lulusan magister dan sarjana. Di sekolah ini guru 

pengampu bisang studi Seni Budaya (Seni Rupa) hanya satu orang, yaitu Bapak 

Sarno Teguh Santosa S.Pd. dan beliau berstatus Guru Tetap.  

 Bapak Sarno Teguh Santosa adalah guru mata pelajaran Seni Budaya yang 

berasal dari jurusan Seni Rupa. Beliau lahir di Wonogiri, tanggal 19 November 

1965 dan sekarang menetap di Desa Panggungroyom RT 01 RW 03 Kecamatan 

Wedarijaksa Kabupaten Pati. Riwayat pendidikan beliau, dulu bersekolah di SD 

Gumpang pada tahun 1977. Selanjutnya beliau meneruskan SLTP N 1 Kartasura 

pada tahun 1981, kemudian beliau bersekolah di SMA N Kartasura dan 

mengambil penjurusan IPA pada tahun 1984, dan yang terakhir beliau mengambil 



 

 
 

kuliah di Universitas Sebelas Maret Surakarta dan mengambil jurusan Seni Rupa 

pada tahun 1987. Sewaktu mengambil jurusan Seni Rupa, pendidikan akademik 

beliau hanya sampai D3 saja, kemudian melanjutkan lagi dan mendapatkan gelar 

Sarjana (S1) di Universitas Negeri Semarang. 

 Status kepegawaiannya adalah PNS dan beliau sudah 22 tahun menjadi 

PNS. Terhitung dari pengangkatan menjadi PNS pada tahun 1992 sampai 

sekarang. Selama ini beliau belum perah mengikuti kegiatan di bidang Seni Rupa 

atau pameran. Beliau adalah seorang guru Seni Rupa yang kreatif dalam bidang 

Seni Rupa. Terbukti dengan adanya siswa dan siswi yang mendapatkan kejuaraan 

lomba Kaligrafi tingkat Jawa Tengah dan tingkat Kabupaten. Di bawah ini adalah 

siswa yang mendapatkan juara pada saat lomba Kaligrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.2.3.1. Moh Adi P : Juara II lomba 
kaligrafi tingkat Jawa Tengah 
(Sumber : Dokumen sekolah) 

 

 

Gambar 4.1.2.3.2. Siti Nurul A : Juara II kaligrafi 
tingkat Kabupaten 

(Sumber : Dokumen sekolah) 

 

 



 

 
 

 Secara rinci, data tentang keadaan guru secara keseluruhan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.1.2.3.1: Keadaan Guru SMP N 1 Wedarijaksa Pati 
 

No 

 

Nama 

 

Jabatan 

 

Pgkt/ 

 Gol. 

Status Guru  

Pendidikan 

Tugas 

Mengajar 

PNS GTT TTT   

1 Hj. Ruqayah, 

S.Pd.M.Pd. 

Kepala 

Sekolah 

PembinaI

V/a 

√   S2 IPA 

(Biologi) 

2 Suminarsih, S.Pd. Wakil 

Kepala 

Sekolah  

PembinaI

V/a 

√   S1 IPA 

(Biologi) 

3 Drs. H. Ali 

Munfa’at, M.Pd. 

Guru  Pembina 

Tk.I (IV/b) 

 

√   S1 Pendidikan 

Agama 

Islam 

4 Lilik Kusmiyanto, 

S.Th. 

Guru   √   S1 Pendidikan 

Agama 

Kristen 

5 Hj. Sri Wahjuni, 

S.Pd. 

Guru  Pembina 

(IV/a) 

 

√   S1 PKN 

6 Ali Mustofa, S. 

Pd. 

 

Guru  

Pembina 

(IV/a) 

√   S1 PKN 

7 Dra. Sri Astuti.  Guru  Penata 

Muda Tk I  

 (III/b) 

√   S1 PKN 

8 Endang 

Restyowati, S.Pd. 

Guru  Pembina 

(IV/a) 

 

√   S1 B. 

Indonesia 

9 Harbito, S.Pd.  

Guru  

Pembina 

(IV/a) 

√   S1 B. 

Indonesia 

10 Amin Mustofa, 

S.Pd.M.Pd. 

Guru  Pembina 

(IV/a) 

√   S2 B. 

Indonesia 



 

 
 

 

11 Sudono, M.Pd. Guru  Penata  

 (III/c) 

√   S2 B. 

Indonesia 

12 Sri Retno P.A, 

S.Pd. 

Guru  Penata Tk 

I 

 (III/d) 

√   S1 B. 

Indonesia 

13 Purwanto N.H, 

S.Pd. 

Guru  Pembina 

(IV/a) 

 

√   S1 B.Inggris 

14 Siti Rukiyat, S. Pd. Guru  Pembina  √   S1 B.Inggris 

15 Drs. Bashori, M.Si  

Guru  

Pembina 

(IV/a) 

√   S2 B.Inggris 

16 Drs. Yogi 

Hadimianto 

Guru  Pembina 

(IV/a) 

 

√   S1 B.Inggris 

17 Dyah Setyorini, 

S.Pd, M.Si. 

Guru   √   S2 Ekonomi 

18 Rani Hermawati, 

S.Pd. 

Guru   √   S1 B. Jawa 

19 Budiyono, S.Pd. Guru   √   S1 Matematik

a 

20 

 

Khamdan, S.Pd. Guru   √   S1 Matematik

a 

21 Hj. Ika Ariastuti, 

S.Pd. 

Guru   √   S2 Matematik

a 

22 Hj. Winarni, S.Pd. Guru   √   S1 Matematik

a 

23 Dra. Tatik 

Aristyowati, S.Pd. 

Guru   √   S1 Matematik

a 

24 Iksan Sunaryo, S. 

Ag. 

Guru    √  S1 Pendidikan 

Agama 

Islam 

25 Susilowati, Guru   √   S1 Ekonomi 



 

 
 

S.Pd.M.Si. 

26 Darmaji, S.Pd. Guru   √   S1 Fisika 

27 Agung Purnomo, 

S.Pd. 

Guru   √   S1 Fisika 

28 Drs. Teguh 

Wijayanto, M.M. 

Guru   √   S2 Ips 

29 Sudarto, S.Pd. Guru   √   S1 Ekonomi 

30 Suwarsih, S.Pd. Guru   √   S1 Ekonomi 

31 Ana Martini 

Asrie, S.Pd. 

Guru   √   S1 Ekonomi 

32 Sudiyanti, S.Pd. Guru   √   S1 Geografi 

33 Sarno Teguh 

Santoso, S.Pd 

Guru   √   S1 Seni 

Budaya 

34 Eko Suryanta , 

S.Pd. 

Guru   √   S1 Seni 

Budaya 

35 Sukardi, S.Pd. Guru   √   S2 Pendidikan 

Jasmani 

dan 

Kesehatan 

36 Tri Joko 

Wahyanto 

Guru   √   S1 Pendidikan 

Jasmani 

dan 

Kesehatan 

37 Subadi, S.Pd. Guru   √   S1 Pendidikan 

Jasmani 

dan 

Kesehatan 

38 Emy Nuryastuti, 

S.KOM. 

Guru    √  S1 TIK 

39 Partiningsih, S.Pd. Guru    √  S1 B. Jawa 

40 Kunarsih, S.Pd Guru   √   S1 B. Jawa 

41 Siti Usifah, S.Pd Guru   √   S1 PKK 

42 Nur Khamid Guru   √   S1 Elektro 

43 Drs. Eko 

Purwono, M.Si. 

Guru   √   S2 BK 



 

 
 

 Sri Wiyati, S.Pd. Guru   √   S1 BK 

44 Harkusmiyati, 

S.Pd. 

Guru   √   S1 BK 

45 Sri Susilowati, 

S.Pd. 

Guru   √   S1 BK 

46 Yeni Setyowati, 

S.Pd. 

Guru    √  S1 BK 

47 Dra. Hj. Badi’ah Guru  √   S1 Pendidikan 

Agama 

Islam 

48 Suharjati   √   SMA/Seder

ajat 

Bendahara 

BOS 

49 Rumiyati     √ S1 Staf TU 

50 Ribut   √   SMA/Seder

ajat 

Keamanan/

Kebersihan 

51 Rubi'ah 

 

    √ SMA/Seder

ajat 

Staf TU 

52 Eni Setyorini 

 

    √ SMA/Seder

ajat 

Staf TU 

53 Sukirmanto 

 

    √ SMA/Seder

ajat 

Keamanan/

Kebersihan 

54 Karyoso 

 

    √ SMA/Seder

ajat 

Keamanan/

Kebersihan 

55 Tri Wahyuni 

Wijayanti 

 

    √ D3 Staf TU 

56 Tri Indah Setyo 

Rahayu 

 

    √ SMA/Seder

ajat 

Staf TU 

57 Rowi Geta 

Wahyuananto 

 

    √ S1 Staf TU 



 

 
 

58 Mohlisin 

 

    √ SMA/Seder

ajat 

Teknisi 

59 Juri 

 

    √ SMA/Seder

ajat 

Satpam 

60 Sugiman     √ SMA/Seder

ajat 

Staf TU 

61 Sugiyani     √ SMA Staf TU 

(Sumber: Dokumen Sekolah) 

 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah guru di 

sekolah ini sudah cukup memenuhi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan 

kurikulum pembelajaran secara umum. Kualitas latar belakang pendidikan guru 

juga tergolong baik karena sebagian besar guru di sekolah ini sudah mendapatkan 

gelar Sarjana Pendidikan (S1) dan Magister (S2). 

4.1.2.4. Keadaan Siswa SMP N 1 Wedarijaksa Pati 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, keadaan siswa SMP N 1 

Wedarijaksa Pati dengan jumlah total kelas yang ada dari masing-masing tingkat 

kelas terdiri dari kelas VII sebanyak 9 kelas. Untuk kelas VIII ada 8 kelas. 

Sedangkan kelas IX sebanyak 9 kelas. 

 Jumlah keseluruhan siswa SMP N 1 Wedarijaksa Pati adalah 905 siswa. 

Dari jumlah tersebut, rata-rata jumlah siswa perkelas yaitu 32 hingga 37 siswa. 

Secara keseluruhan jumlah siswa perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. 

Keadaan jumlah siswa SMP N 1 Wedarijaksa Pati disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.1.2.4.1: Keadaan siswa SMP N 1 Wedarijaksa Pati 

 

Nama Rombel 

Jenis Kelamin  

Jumlah perkelas            Laki-laki Perempuan 



 

 
 

Kelas VII 145 177 322 

Kelas VIII 143 147 290 

Kelas IX 133 160 293 

Jumlah  421 484 905 

Jumlah Total 421 484 905 

 (Sumber: Dokumen Sekolah) 

 Dari rincian tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa di sekolah ini 

dalam kategori banyak. Dengan tiap kelas rata-rata hampir 300 siswa perkelas dan 

dengan jumlah total keseluruhan mencapai 905 siswa. 

4.1.2.5. Keadaan Siswa Kelas IX A SMP N 1 Wedarijaksa Pati 

Siswa kelas IX A secara keseluruhan berjumlah 32 siswa, terdiri dari 16 siswa 

laki-laki dan 16 siswa putri. Keadaan siswa dari segi sosial ekonomi rata-rata 

tergolong cukup. Ditunjukkan dengan latar belakang sosial ekonomi (penghasilan) 

orang tua siswa dengan tabel berikut ini. 

Tabel 4.1.2.5.1: Penghasilan Orang Tua / Wali siswa 
Penghasilan L P Total 

Kurang dari Rp. 

500,000 

398 455 853 

Rp. 500,000 - Rp. 

999,999 

5 5 10 

Rp. 1,000,000 - Rp. 

1,999,999 

10 19 29 

Rp. 2,000,000 - Rp. 

4,999,999 

7 5 12 

Rp. 5,000,000 - Rp. 

20,000,000 

1 0 1 

Lebih dari Rp. 

20,000,000 

0 0 0 

Total 421 484 905 

(Sumber: Dokumen Sekolah) 

 



 

 
 

 

 Sikap siswa kelas IX A termasuk dalam sikap yang baik. Semua siswa 

berperilaku baik. Kelas IX A selalu menjaga sopan santun terhadap guru, dan 

perhatian dalam setiap pembelajaran di kelas. Dengan kelas lain, kelas IX A ini 

kelas yang bisa di ajak untuk belajar dengan sungguh-sungguh karena kelas lain 

terkadang sering ramai pada saat KBM. 

 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sarno teguh Santosa dan Guru-

guru yang mengajar kelas IX, kelas IX A lebih baik dibandingkan dengan kelas 

lain dalam hal perilaku di dalam kelas pada saat KBM. Selain itu rata-rata siswa 

juga selalu aktif dalam setiap mata pelajaran dengan menjalankan apa yang 

menjadi tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. 

4.1.2.6. Keadaan Pembelajaran Seni Rupa di Kelas IX A SMP N 1 

Wedarijaksa Pati 

Pembelajaran Seni Budaya (Seni Rupa) di kelas IX A terjadwal tiap hari Rabu 

selama 1x40 menit. Pada saat dilakukan penelitian, para siswa selama ini hanya 

mendapatkan pembelajaran seni budaya (seni rupa) tentang melukis dengan media 

kertas ataupun kanvas. Mereka belum pernah mendapatkan pembelajaran melukis 

dengan media kaos t-shirt. 

 Selain melukis dengan media kertas dan kanvas, siswa sudah diajarkan 

tentang membatik. Dengan membatik, mereka sudah mendapatkan pengalaman 

tentang ragam hias Nusantara. Mengenalkan melukis ekspresif pada kaos t-shirt 

dengan menggunakan corak atau ragam hias Nusantara diharapkan siswa mampu 

membuat karya lukis kaos t-shirt dengan baik dan benar sesuai dengan unsur seni 



 

 
 

rupa Nusantara yang dikembangkan menjadi karya seni murni (seni lukis). 

Berikut ini adalah karya siswa SMP N 1 Wedarijaksa Pati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.2.6.1 
Nama: Sapna 
Kelas: VIII E 

Judul: Kaligrafi “ALLAH” 
Sumber: Hasil foto peneliti 

Gambar 4.1.2.6.2 
Nama: Maya Widi A. 

Kelas: VIII G 

Judul: Kaligrafi “Bissmillah” 
Sumber: Hasil foto peneliti 

 
 

Gambar 4.1.2.6.3 
Nama: Akbar Maulana 

Kelas: VIII E 
Judul: Kaligrafi “ALLAHUL JAMAL 

YUKHIBUL JAMIL” 
Sumber:Hasil foto peneliti 

Gambar 4.1.2.6.4 
Nama: Dewi Masitoh 

Kelas: VIII B 
Judul: Ornamen 1 

Sumber:Hasil foto peneliti 
 



 

 
 

4.2. Pembelajaran Seni Lukis Menggunakan Media Kaos T-shirt 

di Kelas IX A SMP N 1 Wedarijaksa Pati 

4.2.1. Pengamatan Proses I 

4.2.1.1. Perencanaan Pembelajaran dalam Pengamatan Proses I 

Langkah awal yang dilakukan peneliti untuk menerapkan media kaos t-shirt 

dalam pembelajaran seni lukis di kelas IX A SMP N 1 Wedarijaksa Pati ini adalah 

membuat skenario pembelajaran. Skenario ini tertuang dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah peneliti siapkan. Sesuai dengan KD 

(2.2) memilih unsur seni rupa Nusantara untuk dikembangkan menjadi  karya seni 

murni. 

 Penyusunan RPP ini peneliti bagi menjadi tiga, yaitu RPP untuk Pengamatan 

Proses I (Berkarya Melukis KaosT-shirt I), RPP untuk pengamatan Proses II 

(Berkarya Melukis Kaos T-shirtII) dan RPP untuk pengamatan Proses III 

(Berkarya Melukis Kaos T-shirtIII). Selanjutnya, secara rinci akan dijelaskan pada 

sub terkait. 

 Pengamatan proses I ini dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Pertemuan 

satu kali ini menunjuk pada kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa yaitu 

mampu membuat karya seni murni (seni lukis) dengan corak atau motif 

Nusantara. Materi yang disampaikan sebagai berikut: (1) Konsep seni murni (seni 

lukis), (2) Pengenalan corak atau motif ragam hias Nusantara, (3) Perancangan 

corak atau motif ragam hias yang dikembangkan menjadi seni murni. Akhir dari 

materi tersebut adalah membuat gambar rancangan (desain) motif yang akan 

diaplikasikan untuk melukis. Disini peneliti memberikan kebebasan kepada siswa 



 

 
 

untuk membuat rancangan motif dengan pengenalan budaya lokal yang ada di 

daerah Pati. 

 Tujuan dari pengenalan budaya lokal Pati adalah, untuk mengenalkan 

kepada siswa budaya apa yang ada di daerah Pati. Dengan mengenalkan budaya 

yang ada di Pati, diharapkan siswa dapat melestarikan budaya yang ada di daerah 

Pati. Rancangan atau desain yang akan di aplikasikan untuk melukis adalah 

dengan motif (desain) fauna yang menjadi ikon kota Pati dan ditambah backround 

yaitu batik Bakaran yang ada di Juwana, tepatnya di Desa Bakaran. Batik Bakaran 

merupakan batik yang berasal dari daerah Pati.  

 Jadi, hasil akhir dari rancangan (desain) yang dibuat adalah dengan dibuat 

bentuk dekoratif dari motif fauna yang menjadi ikon kota Pati dengan cara motif-

motif tersebut di stilir.Fauna yang menjadi ikon atau maskot kota Pati adalah (1) 

Kelinci yang menjadi ikon pabrik dua kelinci, (2) Bandeng juwana, (3) Ikan lele 

yang merupakan mata pencaharian bagi warga Desa Mustokoharjo. 

 Penyampaian materi pada pertemuan pertama menggunakan media slide 

power point. Strategi pembelajaran yang digunakan menggunakan ceramah, tanya 

jawab, dan pendampingan siswa dalam merancang motif atau corak menggunakan 

kertas HVS. Hasil pembelajaan kemudian dievaluasi dengan bentuk tagihan 

berupa desain yang sudah dibuat siswa. Desain rancangan ini akan digunakan 

untuk praktik melukis kaos t-shirt pada pertemuan kedua. 

 Sedangkan pada pertemuan kedua, diharapkan siswa mampu membuat karya 

seni lukis dengan media kaos. Peneliti memberikan materi tentang (1) Media 

berkarya melukis kaos t-shirt, (2) Teknik dan tahapan melukis kaos t-shirt. Materi 



 

 
 

media, teknik dan tahapan berkarya seni lukis kaos t-shirt disampaikan dengan 

ceramah oleh peneliti dan melalui pemutaran video tutorial melukis kaos t-shirt 

yang sudah peneliti siapkan. Selanjutnya, siswa melakukan kegiatan praktik 

melukis kaos t-shirt I. Hasil pembelajaran kemudian dievaluasi dengan bentuk 

tagihan berupa hasil karya seni lukis kaos t-shirt yang dibuat siswa. 

4.2.1.2. Pelaksanaan Pembelajaran dalam Pengamatan Proses I 

4.2.1.3. Kegiatan Pendahuluan Kegiatan Pertama 

Pada pertemuan pertama, peneliti mengawali kegiatan pendahuluan pembelajaran 

dengan salam dan perkenalan di kelas tentang keberadaan peneliti di kelas 

tersebut dan tujuan peneliti masuk di kelas IX A. Langkah ini untuk membangun 

hubungan personal dengan siswa. 

 Pada kegiatan apersepsi, peneliti menarik minat dan motivasi belajar siswa 

dengan memberikan gambaran awal tentang seni lukis. Dalam penjelasan tersebut,  

peneliti menyisipkan tanya jawab tentang media / bahan apa saja yang digunakan 

dalam pembuatan karya seni lukis yang diketahui siswa. Dari berbagai media 

yang disebutkan, tidak ada yang menyebutkan kaos t-shirt. Setelah itu peneliti 

memberikan penjelasan mengenai media kaos t-shirt yang akan digunakan untuk 

melukis. Proses perkenalan dan penyampaian tujuan ini berjalan selama kurang 

lebih 10 menit sebelum masuk ke penjelasan materi. 

4.2.1.4.Kegiatan Inti Pertemuan Pertama 

Selanjutnya masuk ke penjelasan materi, peneliti mengawali dengan menjelaskan 

materi tentang konsep seni lukis, pengenalan corak motif tentang batik bakaran 

yang dijadikan backround dan ikon fauna yang menjadi ikon kota Pati, 



 

 
 

perancangan corak motif, dan mengkaitkannya dengan media kaos t-shirt. 

Kemudian dilanjutkan dengan latihan membuat rancangan desain (motif) selama 

kurang lebih 25 menit. 

   Penjelasan dan contoh motif, peneliti sampaikan dengan menggunakan 

slide power point (lihat gambar 4.2.1.4.1). Materi pembelajaran beserta contoh-

contoh backround batik bakaran juga terdapat pada print out yang sudah peneliti 

bagikan kepada siswa sebagai referensi. Dilanjutkan dengan latihan membuat 

desain yang disiapkan untuk praktik melukis kaos t-shirt II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2.1.4.1: Penjelasan tentang contoh-contoh motif fauna  
dengan bantuan slide power point 

(sumber: hasil foto peneliti) 

Saat penyampaian materi, siswa kelas IX sangat pro-aktif dalam 

pembelajaran. Kebanyakan dari mereka bisa diajak untuk tanya jawab dengan 

peneliti tentang materi ajar. Peneliti selalu mengajak siswa untuk berfikir dengan 

berusaha memberikan pertanyaan pada sub materi yang dijelaskan. 



 

 
 

Umpan balik sering peneliti jumpai pada bangku tengah dan belakang. 

Bangku depan ada juga yang hanya diam dan mendengarkan saja. Biasanya 

bangku paling belakang sering menyepelekan dan tidak pernah mendengarkan. 

Pada kelas ini malah bangku belakang yang sering melemparkan pertanyaan dan 

menjawab  pertanyaan dari peneliti. Untuk mengatasi kondisi seperti pada bagian 

bangku depan, peneliti memberikan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan siswa 

tersebut ikut aktif masuk pada materi pembelajaran. 

Setelah penyampaian materi, kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan 

latihan membuat desain atau gambar rancangan motif batik bakaran yang akan 

dijadikan backround dan ikon fauna yang menjadi maskot kota pati. Siswa 

melihatdan mencermati gambar dengan referensi contoh-contoh batik bakaran dan 

fauna pada print out yang sudah peneliti bagikan (lihat gambar 4.2.1.4.2). 

Setelah melihat dan mencermati gambar yang sudah peneliti bagikan 

untuk referensi siswa, kemudian siswa membuat desain rancangan yang sudah 

dipilih dengan membuat sketsa tipis-tipis terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk 

mencegah supaya siswa tidak sering menghapus karena kesalahan dalam 

membuat sketsa desain rancangan. Pembuatan desain ini langsung digambar oleh 

siswa pada kertas HVS yang sudah peneliti bagikan. Hasil rancangan yang sudah 

dibuat nantinya akan digunakan untuk praktik siswa melukis kaos t-shirt pada 

pertemuan ke dua (Berkarya seni lukis kaos t-shirt II). Di bawah ini adalah foto 

siswa pada saat mencermati dan membuat rancangan desain. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2.1.4.2: Siswa melihat dan mencermati print out batik 

bakaran yang sudah peneliti bagikan 
(sumber: Hasil foto peneliti) 

 

Gambar 4.2.1.4.3: siswa saat merancang motif dengan referensi 
print out contoh batik bakaran dan contoh fauna  

yang menjadi ikon Pati 
(sumber: Hasil foto peneliti) 

 



 

 
 

Pada kegiatan membuat rancangan desain ini peneliti menugaskan siswa 

untuk membuat desain berdasarkan contoh-contoh yang sudah dijelaskan dan 

boleh di stilasi atau dikreasikan. Contoh-contoh motif juga terdapat pada print out 

yang sudah dibagikan kepada siswa. 

 Instrumen yang digunakan dalam penugasan adalah sebagai berikut: 

Buatlah desain (gambar rancangan) motif  yang akan diaplikasikan pada kaos t-

shirt dengan ketentuan sebagai berikut:  

1) Plihlah salah satu motif batik bakaran khas kota Pati sebagai referensimu 

2) Pilihlah fauna yang menjadi ikon kota Pati sebagai referensimu 

3) Desain gambar pada kertas HVS yang sudah disiapkan dengan membuat 

backround  batik dan menyisipkan motif fauna ke dalam gambar batik tersebut 

4) Hasil desain digunakan untuk praktik melukis pada kaos t-shirt pada 

pertemuan minggu depan 

5) Siapkan alat dan bahan di bawah ini untuk pertemuan minggu depan: 

a) Botol bekas/aqua gelas bekas untuk tempat cat (akan disiapkan oleh 

peneliti) 

b) Kuas sedang no.2 dan 4 

c) Karton/kardus bekas untuk tatakan 

d) Kaos t-shirt bebas, usahakan kaos t-shirt polos yang berwarna putih (untuk 

pertemuan ke tiga, peneliti yang akan memberikan kaos t-shirt polos 

kepada siswa) 

 

 



 

 
 

Dalam mendesain motif, siswa memilih motif faunanya seperti kelinci, 

ikan lele, ikan bandeng dan bisa juga motif-motif tersebut distilasi atau di 

kreasikan. 

Berikut ditampilkan beberapa foto proses KBM selama siswa kelas IX A 

membuat rancangan desain.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 4.2.1.4.4: Suasana siswa saat merancang desain motif 
yang nantinya akan diaplikasikan pada kaos 

 

 



 

 
 

 Pada pertemuan pertama tersebut, siswa membuat desain rancangan motif 

yang disipakan untuk pertemuan ke dua (Berkarya Seni Lukis Kaos T-shirt II). 

Pada 5 menit awal, rata-rata siswa sudah mulai menggambar dikertas HVS yang 

sudah diberikan oleh peneliti. Beberapa siswa ada yang berjalan melihat gambar 

rancangan teman-temannya. Hal itu diwajarkan karena dengan melihat karya yang 

dibuat temannya, nantinya akan memberikan imajinasi kepada siswa tersebut. 

Selama durasi waktu 25 menit menggambar, semua siswa sudah selesai membuat 

rancangan desain yang nantinya akan di aplikasikan pada media kaos t-shirt pada 

pertemuan ke dua. 

4.2.1.5.  Kegiatan Penutup Pertemuan Pertama      

Pada kegiatan penutup pertemuan pertama ini, desain rancangan yang sudah 

dibuat siswa kemudian di kumpulkan kepada peneliti untuk di nilai desain 

rancangan yang telah dibuat siswa. Kemudian peneliti membagikan kembali 

desain rancangan yang dibuat siswa pada ke esokan harinya sebagai referensi 

siswa pada saat membuat desain pada kaos t-shirt untuk pertemuan ke dua. 

Proses mendesain pada kaos t-shirt dilakukan dirumah, mengingat waktu 

yang terlalu singkat jika pertemuan kedua dilakukan kegiatan mendesain pada 

kaos t-shirt dan kegiatan melukis kaos t-shirt. Jadi pada pertemuan kedua, siswa 

sudah mendesain dikaos dan tinggal melukis pada kaos t-shirt tersebut. Peneliti 

menugaskan siswa untuk menyiapkan alat dan bahan berupa kuas lukis, botol 

bekas untuk tempat cat (akan peneliti siapkan), dan kertas karton untuk tatakan. 

Alat-alat tersebut harus dibawa minggu depan untuk kegiatan melukis pada kaos 

t-shirt pada pertemuan selanjutnya. 



 

 
 

4.2.1.6. Evaluasi dan Rekomendasi dalam Pengamatan Proses 1  

Evaluasi di sini merupakan langkah peneliti untuk mengkaji dan menilai data 

mengenai aktivitas siswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung, dan hasil 

penilaian terhadap karya siswa setelah Pengamatan Proses 1 yang peneliti peroleh 

dari hasil penilaian yang di lakukan oleh peneliti dan guru. 

 Sedangkan rekomendasi dalam penilaian ini merupakan langkah yang 

berupa saran dan anjuran untuk melakukan Pengamatan Proses 2 dari hasil diskusi 

antara peneliti dan guru berdasarkan kelemahan dan kelebihan pada Pengamatan 

Proses 1. 

 Dari hasil amatan peneliti terhadap aktivitas siswa pada pertemuan 1, yaitu 

saat penyampaian materi pengantar tentang seni lukis kaos t-shirt, peneliti 

menemukan beberapa siswa yang berada di deret bangku belakang sesekali 

mengobrol dengan teman depannya. Ada juga siswa di bagian bangku depan 

terlihat diam saja dan tidak merespon saat tanya jawab tentang materi 

pembelajaran.  

 Kondisi semacam ini terjawab saat peneliti mewawancarai siswa, laily 

Maulidatun Ni‟mah dengan jujur mengatakan bahwa “kurang memahami kalau 

hanya teori saja, dan mereka ingin tau cara membuatnya. Ini dikarenakan 

pembelajaran melukis kaos t-shirt belum pernah mereka dapatkan sebelumnya”. 

 Berdasarkan wawancara dengan salah satu siswa tadi, peneliti 

merefleksikan pada pertemuan ke dua yaitu saat pembelajaran KBM pembelajaran 

praktik melukis kaos t-shirt 2 dengan mengubah media pembelajaran yang 

awalnya menggunakan slide power point menjadi video tutorial. 



 

 
 

 Saat praktik membuat desain, peneliti mengamati keterampilan siswa 

dalam mendesain motif. Mereka berimajinasi sendiri tentang fauna yang menjadi 

ikon kota Pati. Banyak siswa yang sudah baik dalam mendesain motif menurut 

kreasi dan imajinasi mereka masing-masing.  

 Siswa terlihat serius dalam mengerjakan, tidak ditemukan siswa yang 

beraktivitas diluar materi pembelajaran. Meskipun ada siswa yang terlihat 

mondar-mandir, namun itu masih dalam kewajaran karena untuk melihat hasil 

kreasi desain milik temannya yang mungkin bisa menginspirasi siswa tersebut. 

 Di bawah ini adalah tabel contoh sampel hasil karya siswa pada 

pengamatan 1. 

Tabel 4.2.1.6.1: Contoh Sampel hasil karya siswa pada Pengamatan I 

Desain Seni Lukis KaosT-shirt I 

NO NAMA PENGAMATAN 1 NO NAMA PENGAMATAN 1 

1 Laily.M.N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Dini 

Fahrani 

 

2 Riyan 

Nur.H 

 

 

 

 

 

 4 Murniati  



 

 
 

5 Hanik 

Muallamah 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Novia 

Inka. P 

 

(Sumber: hasil foto peneliti) 

  

Dari tabel diatas (contoh sampel) hasil dari siswa saat mendesain 

rancangan yang nantinya akan diaplikasikan pada kaos t-shirt II, dapat 

disimpulkan bahwa dalam merancang desain lukis kaos t-shirt, tiap siswa 

mempunyai karakter dan ide yang berbeda-beda yang dapat mereka kreasikan 

dengan teknik dan kebebasan sesuai karakter mereka.  

Di bawah ini akan ditampilkan hasil rekapitulasi penilaian seni lukis kaos 

t-shirt I (desain lukis kaos). Selengkapnya hasil rekapitulasi akan dijelasakan 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 4.2.1.6.2: Rekapitulasi Nilai Seni Lukis Kaos T-shirt I (Rancangan Desain Kaos T-

shirt) 

Siswa Kelas IX A SMP N 1 Wedarijaksa Pati 

 

NO 

 

NAMA SISWA 

JUMLAH SKOR 

ASPEK 

PENILAIAN 

 

JUMLAH 

 

RERATA 

 

KATEGORI 

P1 P2 P3 

1 Alma Syafira 75 70 80 225 75,00 BAIK 

2 Arsyita Maulida Mufti 63 60 70 193 64,33 KURANG 

3 Arifa Nur Oktavi. A 77 78 70 225 75,00 BAIK 

4 Ali Usman 60 65 55 180 60,00 KURANG 

5 Arya Yudha. D 65 69 80 214 71,33 CUKUP 

6 Andrian Prihartono 73 69 60 202 67,33 CUKUP 

7 Adi Arya Dilaga 78 78 65 221 73,66 CUKUP 

8 Ahmad Zaenuri 67 67 75 209 69,66 CUKUP 

9 Bagus Mudro Asmoro 75 73 70 218 72,66 CUKUP 

10 Dini Fahrani 79 76 80 235 78,33 BAIK 

11 Fadia Mulyarti 83 71 65 219 73,00 CUKUP 

12 Gita Wacono 73 76 60 209 69,66 CUKUP 

13 Gideon Setya N. 75 77 75 227 75,66 BAIK 

14 Herdyamas Adi. S 77 75 80 232 77,33 BAIK 

15 Hanik Muallamah 77 78 50 205 68,33 CUKUP 

16 Hafildarani Herofianti 77 76 60 213 71,00 CUKUP 

17 Joko Sutrisno   79 81 80 240 80,00 BAIK 

18 Kumoro Retno 50 50 53 153 51,00 KURANG 

19 Lutfi Andri Setyo. U 63 67 60 190 63,33 KURANG 

20 Laily Maulidatun .N 82 86 60 228 76,00 BAIK 

21 Melinda Aprilia 64 63 75 202 67,33 CUKUP 



 

 
 

22 Moh Sabih Ainur. R 63 64 55 182 60,66 CUKUP 

23 Mohammad Alis SR. 66 69 70 205 68,33 CUKUP 

24 Moh Aziz Syuhada 62 66 75 203 67,66 CUKUP 

25 Murniati 63 63 60 186 62,00 KURANG 

26 Muhammad Ikhsan 69 63 75 207 69,00 CUKUP 

27 Novia Inka Pratiwi 65 60 75 200 66,66 CUKUP 

28 Riyan Nur Hidayat 73 77 80 230 76,66 BAIK 

29 Rizki Saadatun. N 67 73 80 220 73,33 CUKUP 

30 Ulfa Fitriani 74 72 65 211 70,33 CUKUP 

31 Yulivika Fitri 70 68 70 208 69,33 CUKUP 

32 Zumrotus Sholikah 78 77 75 230 76,66 BAIK 

(sumber: dokumentasi peneliti)  

 Dari hasil rekapitulasi nilai seni lukis kaos t-shirt I (desain lukis kaos t-

shirt) di atas diketahui bahwa siswa yang mendapat kategori nilai baik hanya 9 

orang. Siswa yang mendapat kategori nilai cukup ada 18 orang. Siswa yang 

mendapat kategori nilai kurang sebanyak 5 orang, dan tidak ada yang mendapat 

nilai baik sekali dalam pengamatan I ini.Pada praktik membuat desain ini semua 

siswa masuk dan mengikuti pembelajaran praktek membuat desain. Hasil 

rekapitulasi nilai tersebut dapat digambarkan dalam tabel persentase berikut ini. 

Tabel 4.2.1.6.3: Persentase Nilai Karya Seni Lukis Kaos T-shirt I (Desain Lukis Kaos) 

Siswa Kelas IX A SMP N 1 Wedarijaksa Pati 

Rentang Nilai Kriteria Nilai Jumlah Siswa Persentase 

86-100 Baik Sekali 0 0 % 

75-85 Baik 9 28,12 % 



 

 
 

66-74 Cukup 18 56,25 % 

≤65 Kurang Baik 5 15,62 % 

 

 Selanjutnya akan diuraikan tentang pembelajaran Seni Lukis Kaos T-shirt 

II pada pengamatan proses ke II.  

4.2.2. Pengamatan Proses II 

4.2.2.1. Perencanaan Pembelajaran dalam Pengamatan Proses II 

4.2.2.2.Kegiatan Pendahuluan Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua (praktik melukis kaos T-shirt II), kegiatan pendahuluan 

seperti biasa peneliti awali dengan salam kemudian menarik minat dan motivasi 

belajar siswa. Teknik menarik minat dan motivasi yang peneliti gunakan adalah 

dengan memamerkan sampel lukis kaos t-shirt karya peneliti (lihat gambar 

4.2.2.3.1). Secara sontak seluruh siswa ramai dan bertanya bagaimana cara 

membuatnya. Pada saat itulah peneliti mengatakan bagaimana cara membuat lukis 

kaos t-shirtdan manfaat apa saja yang di dapat dari melukis kaos t-shirt. 

Setelah peneliti amati bahwa semua siswa sudah mulai tertarik, kemudian 

peneliti baru menanyakan tentang hasil desain yang sudah dibuat pada pertemuan 

sebelumnya. Dengan memutarkan video tutorial bagaimana cara melukis kaos t-

shirt, siswa akan lebih mudah mengerti bagaimana cara melukis pada media kaos 

t-shirt. 

4.2.2.3.Kegiatan Inti Pertemuan Kedua 



 

 
 

Setelah 10 menit kegiatan pendahuluan di atas, peneliti mulai masuk ke inti materi 

yaitu praktik berkarya melukis kaos t-shirt. Peneliti mulai memutarkan video 

tutorial supaya siswa lebih mengerti tahapan-tahapan dalam melukis kaos t-shirt. 

 Peneliti memberikan materi tentang teknik dan tahapan berkarya seni lukis 

kaos t-shirt melalui pemutaran video. Penjelasan materi peneliti sampaikan secara 

lisan di depan kelas sesuai alur tahapan melukis pada video.  

    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2.2.3.1.: Contoh lukis kaost-shirt hasil karya peneliti 

(Sumber: Hasil foto peneliti) 

 

 Seluruh siswa tampak lebih senang dan tertarik dengan adanya video 

tutorial dan contoh lukis kaos t-shirt hasil karya peneliti. Dengan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memegang hasil karya peneliti, diharapkan 

dengan memegang dan melihat langsung karya seni lukis kaos t-shirt, siswa akan 

mengetahui goresan dan gelap terang yang sudah peneliti buat pada contoh karya 

seni lukis kaos t-shirt. Selanjutnya, peneliti menugaskan siswa untuk memulai 

proses melukis dengan motif yang sudah diselesaikan dirumah masing-masing 

pada pertemuan pertama.  

 Pada menit-menit pertama siswa melukis motif dengan menggunakan 

rubber warna yang sudah peneliti siapkan. Rubber disini digunakan untuk 



 

 
 

menutup pori-pori kain atau sebagai dasar sebelum penambahan warna-warna 

diatasnya. Untuk membuat warna-warna terang, kita gunakan rubber putih untuk 

membuatnya. Jika ingin membuat warna-warna yang agak gelap, kita gunakan 

rubber warna yang dicampur dengan pewarna. Biasanya untuk melapisi dasaran 

kain hanya menggunakan rubber putih. Disini peneliti ingin membuat ekspreimen 

baru yaitu sebagai dasaran langsung menggunakan rubber warna dan untuk 

membuat warna-warna muda langsung kita gunakan pencampuran rubber warna 

dengan sedikit pewarna untuk menghasilkan warna yang muda. Dibawah ini 

adalah kegiatan siswa pada saat memberikan rubber sebagai dasaran kaos t-shirt.  

 

  

 Pada tahap selanjutnya, siswa mulai pewarnaan diatas kaos t-shirt yang 

sudah dilapisi rubber terlebih dahulu. Kebanyakan mereka hanya melukiskan 

warna-warna primer seperti merah, biru, dan kuning tanpa adanya pencampuran 

warna. Kemudian peneliti mengajarkan bagaimana cara pencampuran warna 

seperti warna hijau yaitu pencampuran warna biru dengan kuning. Tetapi ada juga 

yang sudah tahu pencampuran warna untuk menghasilkan warna seperti warna 

Gambar 4.2.2.3.2.: Proses melukis dasar 
kaos t-shirt menggunakan rubber 

(Sumber: Hasil foto peneliti) 

 



 

 
 

hijau. Di bawah ini adalah kegiatan siswa saat memberikan warna pada motif 

yang sudah dibuat. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada tahap selanjutnya, motif yang sudah diberi warna kemudian diberi 

gelap terang untuk menghasilkan warna yang bagus dan tidak monoton hanya 

dengan satu warna saja. Di bawah ini adalah kegiatan siswa pada saat proses 

pemberian gelap terang.    

Gambar 4.2.2.3.3: Proses memberikan warna  
pada kaos t-shirt yang sudah dilapisi rubber 

(Sumber: Hasil foto peneliti) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.2.2.3.4.: Proses pemberian gelap terang  

pada kaos yang sudah dilapisi rubber 
(Sumber: Hasil foto peneliti) 

 

 Pada saat memberikan gelap terang, siswa mengalami kesulitan dalam 

menggoreskannya pada kaos t-shirt. Mereka mengalami kesulitan karena media 

yang sekarang berbeda dengan media seperti kertas. Kemudian peneliti membantu 

mencontohkan membuat gelap terang supaya gambar terkesan lebih hidup dan 

tidak monoton.  



 

 
 

 Pada saat peneliti berjalan mengamati siswa, ada salah satu siswi yang 

menggoreskan warna dengan ekspresif. Siswi tersebut bernama Laily, yang 

langsung berani menggoreskan warna dengan motif garis-garis tanpa di sketsa 

terlebih dahulu. Pencampuran warna yang dibuat juga terlihat baik dan terkesan 

ekspresif. Di bawah ini adalah hasil karya yang sudah dibuat oleh Laily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2.2.3.5.: Hasil karya siswi yang bernama “Laily” 
dengan motif ikan bandeng yang sudah di stilasi 

(Sumber: Hasil foto peneliti) 

 

 Pada pertemuan kedua tersebut, kebanyakan siswa baru sampai pada tahap 

memberikan gelap terang dan hanya baru satu motif yang dapat di selesaikan. 

Karena waktunya sudah selesai maka peneliti meminta siswa untuk melanjutkan 

melukis dirumah dengan tagihan minggu depan dibawa untuk melihat hasil akhir 

lukis kaos t-shirt yang dibuat oleh siswa. 



 

 
 

4.2.2.4.Kegiatan Pentup Pertemuan kedua 

Pada kegiatan penutup KBM pertemuan kedua tersebut, peneliti menanyakan 

kesulitan siswa saat melukis pada kaos t-shirt. Ada siswa yang mengatakan bahwa 

“waktu melukis, pewarnanya masih ada yang tembus sedikit sampai kaos bagian 

belakang”. Ada juga siswa yang mengatakan bahwa mereka sulit untuk 

menggores motif yang paling pinggir. 

 Kebanyakan goresan-goresan mereka masih ada yang keluar dari motif 

yang sudah dibuat tersebut dan akhirnya terkesan kurang rapi dan kurang bersih. 

Dalam hal ini bisa juga disebabkan karena kuas yang mereka pakai kurang sesuai 

dengan motif yang mereka buat (kuas ada yang terlalu kecil) sehingga hasil 

akhirnya kurang rapi dan kurang maksimal. 

 Sebelum mentup pertemuan kedua, peneliti menganjurkan siswa untuk 

mempelajari lagi contoh-contoh bentuk lukis kaos t-shirt untuk dipelajari 

bagaimana cara melukis yang baik dengan gelap terang yang bagus pada kaos t-

shirt tersebut, dan bagaimana cara menjaga kerapian dan kebersihan kaos t-shirt 

supaya hasil akhirnya terlihat rapi dan maksimal. 

4.2.2.5. Evaluasi dan Rekomendasi dalam Pengamatan Proses II 

Evaluasi di sini merupakan langkah peneliti untuk mengkaji dan menilai data 

mengenai aktivitas siswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung, dan hasil 

penilaian terhadap karya siswa setelah Pengamatan Proses 2 yang peneliti peroleh 

dari hasil penilaian yang di lakukan oleh peneliti dan guru. 



 

 
 

 Sedangkan rekomendasi dalam penilaian ini merupakan langkah yang 

berupa saran dan anjuran dari hasil diskusi antara peneliti dan guru berdasarkan 

kelemahan dan kelebihan pada Pengamatan Proses 2.  

 Siswa terlihat serius dalam mengerjakan, tidak ditemukan siswa yang 

beraktivitas diluar materi pembelajaran. Meskipun ada siswa yang terlihat 

mondar-mandir, namun itu masih dalam kewajaran karena untuk melihat hasil 

kreasi motif  milik temannya yang mungkin bisa menginspirasi siswa tersebut. 

 Perihal respon / reaksi siswa pada saat praktik melukis kaos t-shirt, masih 

banyak siswa yang terlihat kesulitan saat melukiskan warna pada media kaos t-

shirt. Namun setelah peneliti melakukan pendampingan personal dengan cara 

mencontohkan langsung pada lukis kaos t-shirt siswa, rata-rata siswa mulai 

mengerti teknik yang baik dan benar. 

 Siswa yang membuat desain motifnya terlalu rumit / kecil-kecil 

mendapatkan kesulitan pada saat melukisnya. Akhirnya motif tersebut agak di 

perbesar supaya dalam menggoreskan warna tidak kesulitan. Sedangkan siswa 

yang membuat desain terlalu besar, mendapatkan kesulitan saat menggoreskan 

warna, yaitu terkesan tidak rata karena kuas yang mereka bawa tidak sesuai 

dengan yang peneliti minta pada pertemuan sebelumnya (kuas terlalu kecil). 

 Berdasarkan evaluasi di atas, dan hasil diskusi antara peneliti dan Guru 

Seni Rupa Bapak Sarno Teguh Santosa, S.Pd., maka pada Pengamatan Proses II 

perlu diperbaiki lagi kekurangan yang ada, terutama pada bagian gelap terang, 

kerapian dan proporsi gambar. Untuk tahap membuat rancangan desain motif  

pada pertemuan ke tiga nanti, disarankan dikerjakan di rumah masing-masing agar 



 

 
 

KBM praktik melukisnya lebih maksimal di kelas. Untuk membuat rancangan 

desain dirumah, diharapkan siswa tersebut membuat rancangan desain dengan 

sungguh-sungguh supaya pada pertemuan ini motif yang mereka buat proporsinya 

sesuai  karena waktu yang digunakan untuk membuat desain di rumah terbilang 

banyak dan cukup waktu. Adapun untuk tahap finishing berupa kaos tersebut 

disetrika dan diberi Top Coat (pelapis untuk mengkilapkan warna). Hal ini  

dilakukan dirumah dengan membagikan Top Coat (pelapis untuk mengkilapkan 

warna) kepada siswa dengan takaran plastik kecil yang nantinya akan dikuaskan 

setelah gambar atau motif disetrika. Hal ini dikarenakan pertimbangan waktu 

yang terbatas pada saat KBM. 

Tabel 4.2.2.5.1: Contoh Sampel Hasil Karya Siswa pada Pengamatan II  

Seni Lukis Kaos T-shirt II 

NO NAMA DESAIN KARYA PENGAMATAN II 

1 Laily M.N   



 

 
 

2 Dini 

Fahrani 

 

 

3 Murniati  

 

4 Riyan Nur. 

H 

 

 

 



 

 
 

5 Hanik 

Muallamah 

  

6 Noia Inka. 

P 

  

 

Dari tabel di atas (contoh sampel) hasil dari siswa saat melukis kaos t-shirt 

II, dapat disimpulkan bahwa dalam melukis kaos t-shirt, tiap siswa mempunyai 

karakter dan ide yang berbeda-beda yang dapat mereka kreasikan dengan teknik 

dan kebebasan sesuai karakter mereka.  

Di bawah ini akan ditampilkan hasil rekapitulasi penilaian seni lukis kaos 

t-shirt II. Selengkapnya hasil rekapitulasi akan dijelasakan sebagai berikut. 

 

 

(Sumber: Hasil Foto Peneliti) 



 

 
 

Tabel 4.2.2.5.2: Rekapitulasi Nilai Seni Lukis Kaos T-shirt II  

Siswa Kelas IX A SMP N 1 Wedarijaksa Pati 

 

NO 

 

NAMA SISWA 

JUMLAH SKOR 

ASPEK PENILAIAN 

 

JUMLAH 

 

RERATA 

 

KATEGORI 

P1 P2 P3 

1 Alma Syafira 82 78 75 235 78,33 BAIK 

2 Arsyita Maulida. M 72 75 69 216 72,00 CUKUP 

3 Arifa Nur Oktavi. A 70 69 67 206 68,66 CUKUP 

4 Ali Usman 71 70 67 208 69,33 CUKUP 

5 Arya Yudha. D       

6 Andrian Prihartono 85 78 75 238 79,33 BAIK 

7 Adi Arya Dilaga 79 75 69 223 74,33 CUKUP 

8 Ahmad Zaenuri 72 70 68 210 70,00 CUKUP 

9 Bagus Mudro. A 75 73 70 218 72,66 CUKUP 

10 Dini Fahrani 84 83 79 246 82,00 BAIK 

11 Fadia Mulyarti       

12 Gita Wacono 75 68 67 210 70,00 CUKUP 

13 Gideon Setya N. 77 70 70 217 72,33 CUKUP 

14 Herdyamas Adi. S 65 66 64 195 65,00 KURANG BAIK 

15 Hanik Muallamah 82 80 82 244 81,33 BAIK 

16 Hafildarani. H 80 82 81 243 81,00 BAIK 

17 Joko Sutrisno   66 67 64 197 65,66 KURANG BAIK 

18 Kumoro Retno 76 75 70 221 73,66 CUKUP 

19 Lutfi Andri Setyo. U 72 70 68 210 70,00 CUKUP 

20 Laily Maulidatun. N 90 88 85 263 87,66 BAIK SEKALI 

21 Melinda Aprilia       

22 Moh Sabih Ainur. R       

23 Mohammad Alis SR. 63 72 65 200 66,66 CUKUP 

24 Moh Aziz Syuhada 75 75 68 218 72,66 CUKUP 



 

 
 

25 Murniati 77 78 78 233 72,66 BAIK 

26 Muhammad Ikhsan 78 70 70 218 72,66 CUKUP 

27 Novia Inka Pratiwi 75 65 68 203 67,66 CUKUP 

28 Riyan Nur Hidayat 80 80 79 239 79,66 BAIK 

29 Rizki Saadatun. N       

30 Ulfa Fitriani 79 79 76 234 78,00 BAIK 

31 Yulivika Fitri 76 77 75 228 76,00 BAIK 

32 Zumrotus Sholikah       

(sumber: dokumentasi peneliti) 

 Dari hasil rekapitulasi nilai seni lukis kaos II  di atas diketahui bahwa 

siswa yang mendapat kategori  baik sekali hanya 1 orang, nilai baik ada 9 orang, 

siswa yang mendapat kategori nilai cukup ada 14 orang, dan siswa yang mendapat 

kategori nilai kurang baik ada 2 orang. Hasil rekapitulasi nilai tersebut dapat 

digambarkan dalam tabel persentase berikut ini. 

 

Tabel 4.2.2.5.3: Persentase Nilai Karya Seni Lukis Kaos T-shirt II  

Siswa Kelas IX A SMP N 1 Wedarijaksa Pati 

Rentang Nilai Kriteria Nilai Jumlah Siswa Persentase 

86-100 Baik Sekali 1 3,57 % 

75-85 Baik 9 34,61 % 

66-74 Cukup 14 53,84% 

≤65 Kurang Baik 2 7,14 % 

 



 

 
 

 Selanjutnya akan diuraikan tentang pembelajaran Seni Lukis Kaos T-shirt 

III pada pengamatan proses ke III.  

4.2.3. Pengamatan Proses III 

4.2.3.1. Perencanaan Pembelajaran dalam Pengamatan Proses III 

Pada pengamatan proses III ini, peneliti membuat rancangan pembelajaran untuk 

membuat skenario kegiatan pembelajaran Berkarya Seni Lukis Kaos T-shirt III. 

Rancangan ini disusun berdasarkan hasil dari Pengamatan Proses II (Berkarya 

Seni Lukis Kaos T-shirt II). Kekurangan dan kelebihan pengamatan proses 2 akan 

diperbaiki dan dikembangkan pada tahap Pengamatan Proses 3 sehingga 

perencanaan dapat lebih matang. 

 Pengamatan Proses III ini, peneliti lebih menekankan pada teknik gelap 

terang dan kerapian, mengingat hal ini yang menjadi kelemahan siswa pada 

kegiatan Berkarya Seni Lukis kaos T-shirt II dan merupakan inti dari kegiatan 

praktik berkarya seni lukis kaos t-shirt. Pada pertemuan ini, peneliti memutarkan 

video cara melukis kaos t-shirt dan mengulas kembali kaitannya dengan proses 

siswa melukis kaos t-shirt pada pertemuan sebelumnya. 

 Terkait dengan merancang desain motif yang dikerjakan siswa di rumah 

masing-masing untuk kegiatan Berkarya Seni Lukis Kaos T-shirt III, peneliti dan 

guru seni rupa sepakat saat melakukan evaluasi bahwa rancangan motif harus 

dikerjakan siswa dirumah masing-masing. Desain rancangan motif dikerjakan 

langsung pada kaos t-shirt yang sudah peneliti bagikan pada saat akhir 

pembelajaran proses 2. Penugasan ini dilakukan sebelum dilaksanakan pertemuan 



 

 
 

ketiga ini, dengan demikian pada pertemuan kali ini siswa tinggal melukis 

motifnya dikelas. 

 Pada pengamatan proses III ini, peneliti menugaskan membuat rancangan 

desain tentang flora yang menjadi ikon kota Pati, dan tetap di gabungkan dengan 

motif batik bakaran sebagai backroundnya. Motif flora yang menjadi ikon kota 

Pati seperti Kapuk randu yang menjadi sentral pengusaha kapuk yang berada di 

Desa Karaban, kemudian ada tanaman kacang yang menjadi ikon kota Pati yang 

terdiri dari pabrik kacang garuda dan pabrik dua kelinci, dan tanaman ketela yang 

menjadi ciri khas kota Pati. Tanaman ketela ini merupakan salah satu semboyan 

kota Pati yaitu “Pati Bumi Mina Tani” yang artinya sebagian besar masyarakat 

kota Pati bekerja pada bidang pertanian sebagai mata pencaharian mereka. 

4.2.3.2. Pelaksanaan Pembelajaran dalam Pengamatan Proses III 

4.2.3.2.1. Kegiatan Pendahuluan Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ini, peneliti mengawali kegiatan pendahuluan pembelajaran 

dengan salam, dilanjutkan kegiatan apersepsi yang berisi usaha peneliti menarik 

minat dan motivasi siswa belajar, kemudian tanya jawab terkait pengalaman siswa 

saat berkarya seni lukis kaos t-shirt II. 

 Saat peneliti bertanya kepada siswa dikelas, apakah pengalaman saat 

berkarya melukis kaos t-shirt terasa jenuh atau membosankan, siswa menjawab 

“menyenangkan tetapi hasil karya kurang memuaskan karena kurang rapi dan ada 

cat yang masih tembus sampai belakang”. 

 Setelah kegiatan tanya jawab selesai, peneliti menjelaskan tujuan 

pembelajaran, yaitu siswa membuat karya seni lukis kaos t-shirt dengan 



 

 
 

mempertimbangkan teknik, pewarnaan, dan motif flora yang menjadi ikon kota 

Pati. 

4.2.3.2.2. Kegiatan Inti Pertemuan Ketiga 

Masuk pada kegiatan inti, peneliti mulai menayangkan contoh-contoh lukis kaos 

t-shirt seperti pertemuan ke dua. Hanya saja, kali ini penayangan contoh-contoh 

tersebut peneliti tujukan untuk mengkritisi kekurangan atau kelemahan siswa 

dalam melukis kaos t-shirt pada kegiatan sebelumnya. Selama penayangan 

contoh-contoh lukis kaos t-shirt tersebut peneliti menunjukkan hasil dari gelap 

terang yang sangat bagus dan juga menunjukkan kerapian goresan pada lukis kaos 

t-shirt tersebut. 

 Setelah peneliti menayangkan contoh-contoh dan mengkritisi kekurangan / 

kelemahan siswa dalam melukis kaos t-shirt, kemudian peneliti memberikan tugas 

untuk membuat karya seni lukis kaos t-shirt berdasarkan rancangan motif yang 

sudah disiapkan masing-masing siswa dari rumah.  

 Contoh instrumen penugasannya adalah sebagai berikut: Buatlah karya 

seni lukis kaos t-shirt dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Gambar atau desain motif di depan, boleh juga di tambahkan dilengan atau 

badan bagian disamping 

2) Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai tugas pertemuan sebelumnya 

3) Kerjakan sesuai teknik yang sudah diajarkan 

 Pada menit-menit awal siswa mulai melukiskan rubber yang sudah peneliti 

siapkan. Proses ini dapat dilihat pada (gambar 4.2.3.2.2.1). Secara keseluruhan 



 

 
 

berdasarkan amatan peneliti, siswa sudah terlihat luwes dalam melukis dan tidak 

terkesan kaku. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.2.3.2.2.1: Proses pemberian rubber pada kaos t-shirt 

(Sumber: Hasil foto peneliti) 

 

 Tahap selanjutnya siswa memberi warna pada motif yang sudah dibuat 

dikaos. Proses ini dapat dilihat pada (gambar 4.2.3.2.2.2). Pada tahap ini siswa 

sudah tidak ada yang bertanya soal pencampuran warna, seperti pencampuran 

warna apa yang akan menghasilkan warna hijau dan siswa sudah mulai mengerti 

cara memberikan sentuhan gelap terang supaya terlihat hidup dan tidak monoton. 

 Pada pertemuan sebelumnya siswa masih belum bisa memberikan sentuhan 

gelap terang dan pada saat pertemuan sebelumnya juga, karya siswa masih terlihat 

kurang rapi. Pada saat pertemuan ketiga ini, siswa sudah bisa menjaga kerapian 

dan pewarna tidak terkena di kaos (terkena tidak pada motifnya). Proses ini dapat 

dilihat pada (gambar 4.2.3.2.2.3).   



 

 
 

     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 Salah satu kekurangan siswa pada saat memberikan gelap terang adalah 

tebal tipisnya warna yang dilukiskan pada kaos t-shirt tidak sesuai. Jadi, warna 

tidak sesuai dan hasilnya tidak rata. Tetapi peneliti mengarahkan siswa untuk 

tidak langsung tebal dalam menggores warna. Mulai dari warna yang terang 

sampai warna yang gelap. Pada tahap terakhir atau finishing yaitu motif kaos t-

shirt yang sudah dilukis tadi, selanjutnya disetrika dirumah dan diberi lapisan Top 

Gambar 4.2.3.2.2.3: Proses pemberian gelap 
terang pada motif kaos  

(Sumber: Hasil foto peneliti) 

 

Gambar 4.2.3.2.2.2: Proses pemberian warna 
(Sumber: Hasil foto peneliti) 

 



 

 
 

coat (untuk mengkilapkan warna). Hal ini dilakukan mengingat waktu KBM yang 

telah selesai. 

4.2.3.2.3. Kegiatan Penutup Pertemuan Ketiga 

Setelah waktu jam pelajaran tersisa 5 menit, KBM dilanjutkan dengan kegiatan 

penutup, peneliti menanyakan kesulitan siswa selama kegiatan KBM berlangsung 

dan mengulas tentang proses siswa saat melukis kaos t-shirt. 

4.2.3.2.4. Evaluasi dan Rekomendasi dalam Pengamatan Proses III 

Dari hasil amatan peneliti terhadap aktivitas siswa pada KBM berkarya Seni 

Lukis Kaos T-shirt III ini, yaitu saat penyampaian materi pengantar Berkarya Seni 

Lukis Kaos T-shirt III yang disertai dengan pemutaran contoh-contoh lukis kaos t-

shirt, peneliti menemukan beberapa siswa yang merespon tentang teknik gelap 

terang dengan menunjuk pada proses yang mereka jalani sebelumnya. Misalnya 

proses berkarya seni lukis kaos t-shirt II, Andrian Prihartono yang bertanya bahwa 

warna yang mereka buat sebelumnya hanya memakai satu warna dan tidak 

ditambahkan gelap terang pada saat melukis. 

 Pada permasalahan ini Andrian memahami bahwa kalau hanya memakai 

satu warna dan tidak ditambahkan gelap terang, hasilnya akan kurang bagus dan 

tidak terkesan hidup. Dengan pengalaman yang mereka peroleh, akhirnya pada 

pertemuan ke tiga, mereka tidak memakai hanya satu warna saja, melainkan diberi 

gelap terang supaya hasilnya akan terlihat bagus sesuai arahan peneliti dan 

tayangan contoh-contoh gambar lukis kaos t-shirt yang peneliti tayangkan di awal 

pertemuan. 



 

 
 

 Pada pertemuan sebelumnya yaitu Berkarya seni lukis kaos t-shirt II, 

masih ada siswa yang pada saat melukis kaos t-shirt pewarnanya masih ada yang 

tembus. Pada pertemuan ketiga ini, sudah tidak ditemukan lagi siswa yang 

pewarnanya tembus sampai pada kaos t-shirt bagian belakang dikarenakan 

tatakan yang mereka bawa kurang tebal dan pada motif bagian pinggir atau sisi 

pojok kaos dikarenakan tatakan tersebut tidak digeser pada motif bagian pinggir 

tersebut. 

 Secara keseluruhan siswa terlihat serius dalam mengerjakan, tidak 

ditemukan siswa yang beraktivitas diluar materi. Semua siswa terlihat senang 

dengan pembelajaran praktek melukis kaos t-shirt ini. Siswa ingin diajarkan terus 

tentang pembelajaran melukis kaos ini, dikarenakan mereka belum pernah 

mendapatkan pembelajaran praktek seperti ini. Pembelajaran praktek melukis 

kaos t-shirt ini adalah pengalaman pertama bagi mereka untuk mencoba berkreasi 

melukis pada media kaos t-shirt. Perihal tahapan melukis kaos t-shirt, rata-rata 

siswa sudah mengerti tentang tahapan yang harus dilalui. Bahkan ada beberapa 

yang mencoba langsung menggoreskan warna pada kaos t-shirt tanpa di sketsa 

dulu (diluar motif yang sudah dibuat). Hal seperti inilah yang keluar dari dalam 

jiwa mereka yaitu kebebasan dalam berekspresi dengan menciptakan kreativitas 

dan teknik yang berbeda-beda pada setiap anak. Di bawah ini akan ditampilkan 

contoh sampel hasil karya siswa pada pengamatan III. 

Tabel 4.2.3.2.4.1: Contoh Sampel hasil karya siswa pada Pengamatan III  

Seni Lukis Kaos T-shirt III 

NO NAMA KARYA PENGAMATAN III NO NAMA KARYA PENGAMATAN III 

1 Arya Y.  3 Laily.  
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M.N 
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Bagus. 

M.A 

 

 

 

 

 

 

 

4 Moh. 

Sabih 

 

(Sumber: hasil foto peneliti) 

Di bawah ini disimpulkan hasil rerata dalam rekapitulasi penilaian seni 

lukis kaos t-shirt III sebagai berikut. 

 

Tabel 4.2.3.2.4.2: Rekapitulasi Nilai Seni Lukis Kaos T-shirt III  

Siswa Kelas IX A SMP N 1 Wedarijaksa Pati 

  JUMLAH SKOR 

ASPEK PENILAIAN 

   



 

 
 

NO NAMA SISWA P1 P2 P3 JUMLAH RERATA KATEGORI 

1 Alma Syafira 85 82 79 246 82,00 BAIK 

2 Arsyita Maulida. M 85 80 80 245 81,66 BAIK 

3 Arifa Nur Oktavi. A 80 78 80 238 79,33 BAIK 

4 Ali Usman 73 70 68 211 70,33 CUKUP 

5 Arya Yudha. D 90 88 86 264 88,00 BAIK SEKALI 

6 Andrian Prihartono 86 80 75 241 80,33 BAIK 

7 Adi Arya Dilaga 80 79 79 238 79,33 BAIK 

8 Ahmad Zaenuri 78 75 77 230 76,66 BAIK 

9 Bagus Mudro. A 73 70 75 218 72,66 CUKUP 

10 Dini Fahrani 79 75 72 226 75,33 BAIK 

11 Fadia Mulyarti 78 75 75 228 76,00 BAIK 

12 Gita Wacono 77 79 75 231 77,00 BAIK 

13 Gideon Setya N. 79 80 80 239 79,66 BAIK 

14 Herdyamas Adi. S 81 82 81 244 81,33 BAIK 

15 Hanik Muallamah 79 78 78 235 78,33 BAIK 

16 Hafildarani. H 79 81 80 240 80,00 BAIK 

17 Joko Sutrisno         

18 Kumoro Retno 68 73 65 206 68,66 CUKUP 

19 Lutfi Andri Setyo. U 72 70 70 212 70,66 CUKUP 

20 Laily Maulidatun. N 85 87 80 252 84,00 BAIK 

21 Melinda Aprilia 70 71 70 211 70,33 CUKUP 

22 Moh Sabih Ainur. R 85 83 80 248 82,66 BAIK 

23 Mohammad Alis SR. 79 79 77 235 78,33 BAIK 

24 Moh Aziz Syuhada 75 78 78 231 77,00 BAIK 

25 Murniati 80 82 79 241 80,33 BAIK 



 

 
 

26 Muhammad Ikhsan 78 75 70 223 74,33 CUKUP 

27 Novia Inka Pratiwi 78 70 75 223 74,33 CUKUP 

28 Riyan Nur Hidayat 81 80 80 241 80,33 BAIK 

29 Rizki Saadatun. N       

30 Ulfa Fitriani 78 77 76 231 77,00 BAIK 

31 Yulivika Fitri 78 75 77 230 76,66 BAIK 

32 Zumrotus Sholikah 79 76 75 230 76,66 BAIK 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

 Dari hasil rekapitulasi nilai seni lukis kaos t-shirt III  di atas diketahui 

bahwa siswa yang mendapat kategori baik sekali hanya 1 orang, nilai baik ada 22 

orang, siswa yang mendapat kategori nilai cukup ada 7 orang, dan tidak ada siswa 

yang mendapat kategori nilai kurang baik. Hasil rekapitulasi nilai tersebut dapat 

digambarkan dalam tabel persentase berikut ini. 

Tabel 4.2.3.2.4.3: Persentase Nilai Karya Seni Lukis Kaos T-shirt III 

Siswa Kelas IX A SMP N 1 Wedarijaksa Pati 

Rentang Nilai Kriteria Nilai Jumlah Siswa Persentase 

86-100 Baik Sekali 1 3,33 % 

75-85 Baik 22 73,33 % 

66-74 Cukup 7 23,33 % 

≤65 Kurang Baik 0 0 % 

 

 Berdasarkan uraian dan sajian tabel penilaian hasil karya melukis kaos t-

shirt I, II dan III, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai. Untuk kategori 

nilai baik sekali masih tetap sama seperti pada saat penilaian melukis kaos t-shirt 



 

 
 

II yaitu orang yang mendapat nilai baik sekalihanya 1 orang, awalnya 3,57 %, 

pada penilaian melukis kaos t-shirt IIIdiperoleh siswa sebanyak 3,33 %. 

  Hal ini dikarenakan pada saat penilaian hasil karya kedua, siswa yang 

tidak mengikuti pembelajaran sebanyak 6 orang, dan pada saat penilaian karya ke 

tiga yang tidak mengikuti pembelajaran hanya 2 orang. Jadi, penghitungan kriteria 

baik sekalipada saat karya kedua dan ketiga sedikit berbeda dikarenakan tidak 

berangkatnya siswa tersebut. Pada kategori nilai baik yang awalnya diperoleh 

siswa sebanyak 28, 12 % pada pengamatan pertama, 34,61 % pada pengamatan 

kedua, dan pada pengamatan ke tiga diperoleh siswa sebanyak 73,33 %. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat dalam sajian tabel berikut ini. 

 

 

 

 

Tabel 4.2.3.2.4.4: Persentase Nilai Karya Seni Lukis Kaos T-shirt I, II &III 

Siswa Kelas IX A SMP N 1 Wedarijaksa Pati 

Rentang 

 Nilai 

Kriteria  

Nilai 

Persentase 

Karya Lukis Kaos 

I (Desain) 

Persentase 

Karya Lukis 

Kaos II 

Persentase 

Karya Lukis 

Kaos III 

86-100 Baik Sekali 0 % 3,57 % 3,33 % 

75-85 Baik 28,12 % 34,61 % 73,33 % 

66-74 Cukup 56,25 % 53,84 % 23,33 % 

≤65 Kurang Baik 15,62 % 7,14 % 0 % 

  



 

 
 

 Berdasarkan tabel diatas maka dapat ditegaskan bahwa siswa mengalami 

peningkatan hasil pembelajaran. Semula pada pembelajaran praktik seni lukis 

kaos t-shirt I (Desain Kaos t-shirt), siswa yang mendapat nilai dengan predikat 

KKM (KKM 75) dengan jumlah total sebanyak 28,12 %. Kemudian pada 

pembelajaran praktik melukis kaos t-shirt II, siswa yang mendapat nilai dengan 

predikat mencapai KKM dengan jumlah total sebanyak 38,18 %, dan pada 

pembelajaran praktik melukis kaos t-shirt III, siswa yang mendapat nilai dengan 

predikat mencapai KKM dengan jumlah total sebanyak 76,66 %. 

 Sedangkan pada praktik berkarya melukis kaos I (Desain kaos t-shirt), 

siswa yang belum mencapai batas minimal KKM (KKM 75) dengan jumlah total 

yaitu sebanyak 71,87 %. Kemudian pada praktik berkarya melukis kaos t-shirt II, 

siswa yang belum mencapai batas KKM (KKM 75) yaitu 60,98% dan pada 

praktik berkarya melukis kaos t-shirt III, siswa yang belum mencapai batas 

(KKM) sebanyak 23,33 %. 

 Pada waktu berkarya melukis kaos t-shirt III, hanya 23,33 %yang belum 

mencapai KKM. Dengan demikian terjadi peningkatan dalam pembelajaran 

praktik melukis kaos t-shirt pada siswa kelas IX A. 

 Di bawah ini ditampilkan rekapitulasi nilai rerata melukis kaos t-shirt I, II, 

III, dan karya siswa pada pengamatan I, II, dan III. 

Tabel 4.2.3.2.4.5: Rekapitulasi Nilai Rerata Seni Lukis Kaos T-shirt pada pengamatan I, 

II, III  

Siswa Kelas IX A SMP N 1 Wedarijaksa Pati 

 

NO 

 

NAMA SISWA 

JUMLAH RERATA ASPEK PENGAMATAN 

PENGAMATAN 1 

RERATA 

PENGAMATAN 2 

RERATA 

PENGAMATAN 3 

RERATA 



 

 
 

1 Alma Syafira 75,00 78,33 82,00 

2 Arsyita Maulida. M 64,33 72,00 81,66 

3 Arifa Nur Oktavi. A 75,00 68,66 79,33 

4 Ali Usman 60,00 69,33 70,33 

5 Arya Yudha. D 71,33  88,00 

6 Andrian Prihartono 67,33 79,33 80,33 

7 Adi Arya Dilaga 73,66 74,33 79,33 

8 Ahmad Zaenuri 69,66 70,00 76,66 

9 Bagus Mudro. A 72,66 72,66 72,66 

10 Dini Fahrani 78,33 82,00 75,33 

11 Fadia Mulyarti 73,00  76,00 

12 Gita Wacono 69,66 70,00 77,00 

13 Gideon Setya N. 75,66 72,33 79,66 

14 Herdyamas Adi. S 77,33 65,00 81,33 

15 Hanik Muallamah 68,33 81,33 78,33 

16 Hafildarani. H 71,00 81,00 80,00 

17 Joko Sutrisno   80,00 65,66  

18 Kumoro Retno 51,00 73,66 68,66 

19 Lutfi Andri Setyo. U 63,33 70,00 70,66 

20 Laily Maulidatun. N 76,00 87,66 84,00 

21 Melinda Aprilia 67,33  70,33 

22 Moh Sabih Ainur. R 60,66  82,66 

23 Mohammad Alis SR. 68,33 66,66 78,33 

24 Moh Aziz Syuhada 67,66 72,66 77,00 

25 Murniati 62,00 72,66 80,33 

26 Muhammad Ikhsan 69,00 72,66 74,33 



 

 
 

27 Novia Inka Pratiwi 66,66 67,66 74,33 

28 Riyan Nur Hidayat 76,66 79,66 80,33 

29 Rizki Saadatun. N 73,33   

30 Ulfa Fitriani 70,33 78,00 77,00 

31 Yulivika Fitri 69,33 76,00 76,66 

32 Zumrotus Sholikah 76,66  76,66 

(sumber: dokumentasi peneliti) 

 

 

 

4.3 Hasil Pembelajaran Pemanfaatan Pewarna Tekstil dalam Melukis 

Ekspresif pada Kaos T-shirt 

Berdasarkan proses pemanfaatan pewarna tekstil pada kaos t-shirt yang dilakukan 

oleh siswa kelas IX A SMP N 1 Wedarijaksa Pati, dihasilkan beragam corak seni 

lukis kaos t-shirt yang ekspresif. Dari beragam karya tersebut, sebagian besar 

karya siswa cukup bagus dan menghasilkan karya yang memuaskan. Para siswa 

cukup kreatif menuangkan ide dan kemampuannya dalam membuat karya-karya 

tersebut. 

Penentuan hasil karya siswa dalam melukis ekspresif pada kaos t-shirt 

tersebut dilihat dari empat macam aspek, yaitu ide atau gagasan, kreativitas, 

kebebasan berekspresi, dan keterampilan teknik. Keempat aspek tersebut memiliki 

cakupan masing-masing. Berikut ini sajian tabel penilaian dan cakupan dalam 

penilaian karya siswa. 



 

 
 

Aspek Penilaian Hasil Karya Siswa dalam Berkarya Melukis Ekspresif 

pada Kaos T-shirt. 

Tabel 4.3.1: Aspek Penilaian Hasil Karya dalam Berkarya Melukis Kaos T-shirt 

No Aspek Penilaian Cakupan Skor 

A Ide / gagasan Tema / motif 25 

Keunikan 

B Kreativitas Keserasian warna 25 

Komposisi unsur 

C Kebebasan berekspresi 

 

 

 

Keindahan dalam membuat corak / 

motif 

 

25 

 
Keberanian dalam menggores warna 

D Keterampilan teknik 

  

 

Ketegasan dalam goresan  

25 Kecermatan penyelesaian lukisan 

 

          Jumlah Nilai 

 

100 

Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pada aspek ide terdapat dua 

cakupan, yatiu tema dan keunikan. Tema disini menilai karya dari motif yang 

digunakan, yaitu karya yang diciptakan berdasarkan unsur seni rupa Nusantara 

untuk dikembangkan menjadi karya seni murni. Keunikan ide penciptaan karya 

yaitu menilai keunikan karya siswa yang berbeda dari karya temannya atau karya 

yang sudah ada sebelumnya. 

Pada aspek kreativitas terdapat dua cakupan yaitu keserasian warna, 

kemudian komposisi unsur. Cakupan aspek tersebut menilai karya berdasarkan 



 

 
 

kepekaan dalam memberikan pewarnaan dan kepekaan dalam menata komposisi 

unsur-unsur yang telah dibuat. 

Selanjutnya adalah aspek kebebasan berekspresi yang terdiri dari dua 

cakupan yaitu ketegasan dalam membuat corak / motif dankeberanian dalam 

melukiskan warna. Ketegasan dalam membuat corak disini menilai karya 

berdasarkan ketegasan dalam membuat corak / motif dan keberanian dalam 

melukis warna menilai karya berdasarakan kecerahan dan kesesuaian warna 

dalam menyusun unsur visual. 

Aspek yang terakhir adalah aspek keterampilan teknik yang mencakupi 

kebebasan dalam berekspresidan kecermatan penyelesaian dalam melukis. Kedua 

cakupan ini pada dasarnya menilai teknik pengerjaan lukis kaos t-shirt dan proses 

finishing karya yang dimaksudkan untuk merapikan goresan dan warna pada hasil 

akhir lukisan menggunakan media kaos. 

Dalam menentukan penilaian karya lukis kaos t-shirt dengan pedoman 

tersebut, tiap indikator memiliki skor 25, sehingga jika dijumlah akan 

mendapatkan nilai akhir 100. Selain itu, agar tidak menghasilkan penilaian yang 

tidak subyektif, maka karya-karya tersebut dinilai oleh tim penilai yang terdiri 

dari tiga orang yaitu peneliti, guru seni rupa kelas IX, dan ahli atau salah seorang 

guru seni rupa yang ada di SMP N 1 Wedarijaksa Pati. 

Kemudian, setelah dinilai oleh tiap-tiap tim penilai, tahap selanjutnya 

adalah rekapitulasi nilai. Dari rekapitulasi nilai ini akan dihasilkan nilai akhir 

masing-masing siswa. Nilai akhir tersebut akan dikelompokkan berdasarkan 

rentang nilai yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan kriteria ketuntasan 



 

 
 

minimal belajar (KKM) yaitu 75.Berikut ini disajikan rentang nilai yang 

dimaksud. 

Tabel 4.3.2: Rentang Nilai Karya Siswa dalam Berkarya Lukis Kaos T-shirt 

Rentang Nilai Kriteria Nilai 

86 - 100 Baik Sekali 

75 - 85 Baik 

66 – 74 Cukup 

≤ 65 Kurang Baik 

 

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang berlaku di SMP N 1 

Wedarijaksa Pati adalah 75. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk 

rentang nilai 66-74 berarti siswa mendapat kriteria nilai cukup dan belum 

mendapatkan ketuntasan minimal. Di atas nilai tersebut yaitu pada rentang nilai 

75-85 siswa mendapat kategori nilai baik dan lulus KKM.  Di atas nilai tersebut 

yaitu pada rentang nilai 86-100, siswa mendapat kriteria baik sekali dan lulus 

KKM. Sedangkan siswa yang mendapat nilai di bawah KKM akan 

dikelompokkan pada nilai kurang baik. Rentang nilainya sesuai pada sajian tabel 

di atas. 

 Setelah melakukan penelitian melalui pengamatan I, II, dan III maka dapat 

ditegaskan bahwa siswa mengalami peningkatan hasil pembelajaran. Semula pada 

pembelajaran praktik melukis kaos t-shirt I (Desain Kaos), siswa yang mendapat 

nilai dengan predikat KKM (KKM 75) dengan jumlah total sebanyak 28,12 %. 

Kemudian pada pembelajaran praktik melukis kaos t-shirt II, siswa yang 



 

 
 

mendapat nilai dengan predikat mencapai KKM dengan jumlah total sebanyak 

38,18 %, dan pada pembelajaran praktik melukis kaos t-shirt III, siswa yang 

mendapat nilai dengan predikat mencapai KKM dengan jumlah total sebanyak 

76,66 %. 

 Sedangkan pada praktik berkarya melukis kaos t-shirt I (Desain kaos), 

siswa yang belum mencapai batas minimal KKM (KKM 75) dengan jumlah total 

yaitu sebanyak 71,87 %. Kemudian pada praktik berkarya melukis kaos t-shirt II, 

siswa yang belum mencapai batas KKM (KKM 75) yaitu 60,98 % dan pada 

praktik berkarya melukis kaost-shirt III, siswa yang belum mencapai batas 

(KKM) sebanyak 23,33 %. 

 Jadi pada waktu berkarya melukis kaos t-shirt III, hanya 23,33 % yang 

belum mencapai KKM. Dengan demikian terjadi peningkatan dalam pembelajaran 

praktik melukis kaos t-shirt pada siswa kelas IX dan dengan demikian penelitian 

ini dinyatakan berhasil dengan jumlah total yang mencapai nilai KKM sebanyak 

76,66 %. 

Berikut ini disajikan analisis beberapa hasil karya seni lukis kaos t-shirt 

siswa kelas IX A SMP N 1 Wedarijaksa Pati yang telah dinilai oleh tim penilai. 

4.3.1. Analisis Hasil Karya Siswa dalam Pengamatan Proses II 

Untuk menyelesaikan lebih lanjut, akan ditampilkan hasil karya siswa kelas IX A 

pada pengamatan ke II yang telah di pilih untuk mewakili beberapa karya dan 

untuk visual akan dianalisis beberapa karya siswa yang telah mewakili kategori 

baik sekali, baik, cukup dan kurang baik. Hasil karya dengan tema fauna yang 

menjadi ikon kota Pati tersebut adalah sebagai berikut. 



 

 
 

4.3.1.1. Kategori Baik Sekali 

4.3.1.1.1. Karya Laily Maulidatun Ni‟mah 

           

           

           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.1.1.1.2: Karya Lukis KaosT-shirt Laily Maulidatun Ni‟mah 

(Sumber: Hasil foto peneliti) 

 

 Pada karya Laily, garis yang dibuat terlihat tegas dan ekspresif dengan 

menggoreskan garis-garis langsung pada bagian atas. motif yang dipilih adalah 

fauna ikan bandeng yang distilasi atau disederhanakan. Garis yang terdapat pada 

motif ikan bandeng sudah terlihat bagus, serta motif-motif pada batik yang dibuat 

juga terlihat tegas. 

 Warna pada motif ikan bandeng yang distilasi menampilkan warna biru 

tua yang dipadukan dengan warna coklat, serta terdapat sentuhan hijau muda pada 

bagian ekor dan mata ikan. Perpaduan warna pada motif batik juga terlihat serasi 

antara warna merah, kuning, biru, hijau dan coklat. 

 Pada karya yang dibuat Laily, terlihat goresan garis-garis yang saling 

tumpangtindih dan ekspresif pada bagian atas yang terlihat bagus dengan 



 

 
 

langsung menggoreskan pada kaos t-shirt. Gelap terang pada motif ikan bandeng 

kurang begitu terlihat karena Laily hanya memakai warna gelap saja, yaitu warna 

biru yang dipadukan titik-titik hitam pada bagian tubuh ikan tersebut. 

 Pada motif batik yang berada pada bagian bawah dan atas juga tidak 

terlihat adanya gelap terang. Laily hanya memakai warna primer yaitu, merah, 

kuning, dan biru.Ruang yang terlihat pada karya ini terkesan cukup bagus dengan 

menampilkan kesan dekat pada motif ikan tersebut. Pada karya ini keserasian 

terlihat antara motif-motif batik yang telah dibuat pada bagian bawah kanan dan 

kiri, serta bagian atas sehingga cocok dengan motif-motif yang lain. Irama terlihat 

pada motif  batik pada bagian bawah kanan dan kiri. Irama tersebut berkelanjutan 

dan memiliki kesan warna berulang pada motif tersebut, sehingga menampilkan 

kesan yang harmonis. 

  Kesan dominasi yang ditonjolkan adalah pada bagian motif ikan yang 

diposisikan pada bagian tengah sehingga menjadi pusat perhatian ketika 

melihatnya. Keseimbangan terlihat dengan menata perulangan motif-motif 

tersebut sehingga menimbulkan kesan yang seimbang.Kesatuan yang dibuat Laily 

sudah bagus dengan menampilkan motif batik pada posisi kanan dan kiri. Motif 

ikan juga dikomposisikan pada bagian tengah sehingga menampilkan kesan 

kesatuan yang seimbang. 

 Jadi, kesimpulannya adalah bahwa Laily memiliki kreativitas yang baik 

dalam menuangkan ide dan kemampuan imajinasinya yang diwujudkan melalui 

kegiatan melukis kaos t-shirt ini. Penguasaan unsur motif dan teknik sangat baik 

serta komposisi unsur-unsur, kesatuan dan dominasi juga sudah baik. Laily juga 



 

 
 

mampu memadukan motif ikan dan batik yang dipadukan dengan goresan 

ekspresif. 

4.3.1.2. Kategori Baik  

4.3.1.2.1. Karya Hanik Muallamah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar4.3.1.2.1.2: Karya Lukis Kaos Hanik Muallamah 

(Sumber: Hasil foto peneliti) 

 

  Karya yang dibuat Hanik menampilkan motif ikan lele yang dipadukan 

dengan motif bunga dan daun. Garis yang dibuat sudah lumayan bagus walaupun 

pada saat membuat motif ikan garisnya kurang begitu tegas. Garis pada motif 

bunga dan daun yang berada dibagian atas terlihat kurang rapi dalam 

penggoresannya.Warna yang ditampilkan pada motif ini sudah baik, dengan 

memberikan warna biru tua yang diberi gelap terang hijau muda sampe 

kekuningan. Gelap terang tersebut sudah terlihat bagus pada bagian motif ikan 

lele. 



 

 
 

  Gelap terang pada motif bunga yang berada di tengah ikan sudah lumayan 

bagus dengan menampilkan warna merah, jingga dan warna biru tua yang berada 

pada posisi tengah bunga tersebut. Pada karya ini terlihat adanya garis ekspresif 

yang berada di atas ikan lele, dengan memadukan warna merah dan jingga. Gelap 

terang pada karya yang dibuat Hanik, sudah terlihat bagus. 

  Gelap terang terlihat pada bagian motif ikan lele dan motif bunga. Ruang 

yang digunakan untuk membuat karya ini terlihat kurang seimbang karena sisi 

sebelah kanan masih terlihat kosong tanpa adanya tambahan motif. Keserasian 

telihat antara motif bunga yang berada dibawah dan penempatan daun yang 

berada diatas, sehingga menampilkan kesan harmonis. 

 Irama pada karya ini terlihat pada bagian kesatuan motif yang 

memilikikesan warna seimbang dengan perulangan bulat pada bagian tengah 

motif. Kesan dominasi yang ditonjolkan adalah pada bagian motif ikan yang 

diposisikan pada sebelah kiri dengan posisi ke atas sehingga menjadi pusat 

perhatian ketika melihat karya tersebut. Keseimbangan kurang telihat karena 

adanya kekosongan ruang pada sebelah kanan kaos t-shirt. 

  Kesatuan pada karya ini terlihat dengan menampilkan motif bunga yang 

didekatkan pada motif ikan dan diatasnya terdapat daun yang berwarna hijau, 

sehingga kesan kesatuan dalam gambar tersebut terlihat bagus. Jadi, 

kesimpulannya adalah bahwa Hanik memiliki kreativitas yang baik dalam 

menuangkan ide dan kemampuan imajinasinya yang diwujudkan melalui 

kegiatan melukis kaos t-shirt ini. 



 

 
 

 Penguasaan unsur motif dan teknik sudah baik serta komposisi unsur-

unsur, kesatuan dan dominasi juga sudah baik. Hanik juga mampu memadukan 

motif ikan dan batik yang dipadukan dengan goresan ekspresif. Hanya saja 

kekurangan yang dimiliki hanik adalah keseimbangan ruang yang terlihat kosong 

pada bagian kanan kaos t-shirt. 

4.3.1.3. Kategori Cukup 

4.3.1.3.1. Karya Riyan Nur Hidayat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unsur garis pada karya yang dibuat Riyan terlihat cukup bagus. Pada 

karya ini, dia memilih motif ikan lele sama seperti Hanik. Riyan menstilasi ikan 

lele tersebut dengan memanjangkan ekornya dan menyambungkan dengan motif 

batik yang berwarna biru. Garis pada motif ikan lele terlihat kurang tegas, karena 

garis-garis yang dibuat masih terkesan gemetar dan grogi pada saat membuatnya. 

Warna yang ditampilkan pada motif ini kurang menarik. Motif ikan lele tersebut 

hanya memakai warna-warna primer pada bagian tubuh ikan lele. Pada bagian 

ekor, riyan memberikan sentuhan gelap terang dengan memakai warna hijau tua 

Gambar 4.3.1.3.1.2: Karya Lukis Kaos Riyan 

Nur Hidayat 

(Sumber: Hasil foto peneliti) 

 



 

 
 

sampai hijau muda. Warna biru yang dipakai pada motif ini sudah cukup baik 

dengan memadukan warna motif ikan lele dengan motif batik. 

Warna yang dipakai pada garis-garis dibawah ikan lele sudah cukup baik 

dengan memadukan warna seperti warna ikan lele yaitu merah dan kuning. 

Kelemahan pada warna yang dibuat Riyan masih terlihat adanya cat yang 

menembus pada kaos bagian motif batik. Bidang pada karya ini adalah segitiga 

yang menyambung pada motif yang berada di sisi bawah ikan lele. Bidang 

tersebut terlihat seimbang dengan menempatkannya pada posisi bawah ikan lele. 

Gelap terang pada karya ini hanya terdapat pada ekor motif ikan lele. Pada karya 

ini Riyan kurang memberikan sentuhan gelap terang pada motif yang telah 

dibuatnya.Ruang yang digunakan Riyan untuk membuat gambar tersebut terlihat 

cukup baik antara sisi kiri dan kanan komposisinya terlihat seimbang. 

Dalam hal ini, keserasian terlihat cukup menarik antara motif ikan lele 

yang berwarna merah dan kuning yang dikombinasikan dengan motif batik biru 

dan garis segitiga yang terdapat pada bawah ikan lele. Irama yang ditampilkan 

pada karya ini terlihat pada bagian bawah dengan bentuk segitiga dan motif kesan 

dominasi yang ditonjolkan dengan memanjangkan ekor ikan lele sampai 

menyentuh motif batik sehingga menjadi pusat perhatian ketika melihat karya 

tersebut. Keseimbangan cukup bagus dengan menempatkan motif pada sisi kiri 

dan kanan sehingga keseimbangan terlihat baik. 

  Kesatuan pada karya ini terlihat kurang menarik karena Riyan hanya 

menampilkan motif ikan dengan sentuhan motif batik dan garis yang terdapat di 

bawah motif ikan tersebut. 



 

 
 

 Jadi, kesimpulannya Riyan memiliki kreativitas yang cukup baik dalam 

menuangkan ide dan kemampuan imajinasinya dalam hal membuat motif dengan 

menstilasinya dan memberikan gelap terang pada motif tersebut. Penguasaan 

unsur motif dan teknik sudah cukup baik serta komposisi unsur-unsur, kesatuan 

dan dominasi juga sudah cukup baik. 

4.3.1.4. Kategori Kurang Baik 

4.3.1.4.1. Karya Novia Inka Pratiwi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur garis pada karya yang dibuat Novia terlihat kurang menarik, motif yang 

dibuat terlalu sederhana. Dia hanya membuat garis biru dan kuning memanjang 

yang berada pada sisi kiri. Garis yang dibuat terkesan masih sederhana tanpa 

adanya gelap terang. Warna yang dibuat hanya menampilkan warna biru dan 

kuning dan juga terdapat warna hijau, merah, dan kuning pada bagian motifnya. 

Secara keseluruhan warna yang dibuat masih terlihat kurang bagus tanpa adanya 

gelap terang. Novia hanya menata komposisi kesatuan antara motif dengan batik 

dan memberikan titik-titik pada bagian atas. 

Gambar 4.3.1.4.1.2: Karya Lukis KaosT-shirt 

Novia Inka Pratiwi 

(Sumber: Hasil foto peneliti) 

 



 

 
 

 Jadi, kesimpulannya Novia kurang meguasai dalam hal kreativitas dan 

kurang menguasai dalam hal menuangkan ide sehingga karya yang dibuat terlihat 

sangat sederhana dan kurang maksimal. 

4.3.2. Analisis Hasil Karya Siswa dalam Pengamatan Proses III 

Untuk menyelesaikan lebih lanjut, akan ditampilkan hasil karya siswa kelas IX A 

pada pengamatan ke III yang telah di pilih untuk mewakili beberapa karya dan 

untuk visual akan dianalisis beberapa karya siswa yang telah mewakili kategori 

baik sekali, baik, cukup dan kurang baik. Hasil karya dengan tema flora yang 

menjadi ikon kota Pati tersebut adalah sebagai berikut. 

4.3.2.1. Kategori Baik Sekali 

4.3.2.1.1. Karya Arya Yudha Darmawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unsur garis yang dibuat Arya terlihat sangat baik, garis-garis motif yang 

dibuat terlihat tegas dan rapi. Karya Arya ini menampilkan flora yang menjadi 

ikon kota Pati yaitu pohon ketela. Unsur garis pada pohon ketela juga terlihat baik 

dalam penggoresannya. Warna yang ditampilkan dengan memadukan coklat tua, 

Gambar 4.3.2.1.1.2: Karya Lukis Kaos Arya 

Yudha Darmawan 

(Sumber: Hasil foto peneliti) 

 



 

 
 

coklat muda, hijau, dan kuning sebagai backroundnya sudah terlihat baik dan 

terkesan rapi. Pada karya ini gelap terang terlihat pada backround yang 

memadukan warna coklat sampai warna kuning. Hanya saja gelap terang pada 

pohon ketela terlihat kurang bagus. Itu karena Arya dominan hanya memakai 

warna gelap. 

  Penempatan ruang yang digunakan untuk membuat gambar tersebut 

terlihat baik, antara penempatan pohon ketela pada posisi kanan dan motif-motif 

pada bagian atas yang memadukan penempatan ruang pada karya tersebut. Kesan 

dominasi yang di tonjolkan adalah pada bagian ketela dan pohon yang berada 

pada sisi sebelah kanan sehingga menjadi pusat perhatian ketika melihatnya. 

Keseimbangan terlihat dengan adanya penempatan-penempatan motif yang 

dikombinasikan  dengan baik. Kesatuan pada karya ini adalah dengan mengulang 

lagi motif-motif seperti daun. Kesatuan antara ketela dengan motif lainnya sudah 

terlihat baik. 

 Jadi, kesimpulannya Arya memiliki kreativitas yang sangat baik dalam 

menuangkan ide dan kemampuan imajinasinya yang diwujudkan melalui kegiatan 

malukis kaos ini. Penguasaan unsur motif dan teknik sudah baik serta komposisi 

unsur-unsur, kesatuan dan dominasi juga sudah baik. 

 

4.3.2.2. Kategori Baik 

4.3.2.2.1. Karya Laily Maulidatun Ni‟mah 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.2.2.1.2: Karya Lukis Kaos laily Maulidatun Ni‟mah 

(Sumber: Hasil foto peneliti) 

 

 

  Pada pengamatan kedua, karya Laily masuk kategori baik sekali dengan 

pewarnaan, dan komposisi yang baik. Pada pengamatan ketiga ini, karya Laily 

masuk kategori baik. Unsur garis yang dibuat Laily sudah terlihat baik dan garis 

pada motif ketela terlihat rapi. Pada karya kali ini goresan Laliy kurang begitu 

tegas berbeda pada karya sebelumnya. 

   Dalam hal pewarnaan, warna yang dipilih Laily pada motif ketela ini 

terlihat sudah baik dengan menampilkan warna cokelat yang dipadukan dengan 

garis-garis hitam. Warna daun ketela terlihat sudah bagus dengan memberikan 

warna hijau tua, hijau muda dan sedikit warna kuning. Akan tetapi Laily kurang 

memberikan gelap terang pada motif yang sudah dibuat. Gelap terang pada  motif 

ketela ini kurang begitu terlihat karena Laily hanya memberikan sentuhan warna 

cokelat kemerahan tanpa adanya gelap terang. Penempatan motif ini memberikan 

ruang yang seimbang dengan adanya motif-motif kecil pada sisi kanan, kiri dan 

bawah serta menampilkan kesan dekat pada motif ketela yang berada 



 

 
 

ditengah.Irama terlihat pada motif ketela yang berkelanjutan mengelilingi 

tanaman ketela yang berada di tengah sehingga menampilkan kesan harmonis. 

Kesan dominasi yang di tonjolkan adalahpada bagian tanaman ketela yang berada 

di tengah yang menjadi pusat perhatian ketika melihatnya. 

  Kesatuan yang dibuat Laily sudah terlihat bagus dengan memberikan 

motif ketela kecil pada posisi kanan, kiri, dan bawah sehingga menampilkan 

kesan komposisi yang baik dan serasi. Jadi, kesimpulannya Laily memiliki 

kreativitas yang baik dalam menuangkan ide dan kemampuan imajinasinya yang 

diwujudkan melalui kegiatan melukis kaos ini. 

 Penguasaan unsur motif dan teknik sudah baik serta komposisi unsur-

unsur, kesatuan sudah terbilang baik walaupun Laily kurang memberikan 

sentuhan gelap terang. 

4.3.2.3. Kategori Cukup Baik 

4.3.2.3.1. Karya Bagus Mudro Asmoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gambar 4.3.2.3.1.2: Karya Lukis KaosT-shirtBagus Mudro Asmoro 

(Sumber: Hasil foto peneliti) 

 

  Garis tanaman ketela yang dibuat Bagus Mudro Asmoro sudah cukup 

baik. Akan tetapi garis pada motif daun masih terlihat kurang tegasdan pada 

bagian tangkainya, dia membuat tangkai tersebut bercabang supaya terlihat 

menarik seperti aslinya. Dalam hal pewarnaan, warna yang dipakai sudah terlihat 

cukup baik dengan memberikan sentuhan warna cokelat tua dan warna hijau muda 

pada daun tanaman tersebut. Pada motif ketela ini, Bagus kurang memberikan 

sentuhan gelap terang pada bagian buah ketelanya. Hanya saja pada tangkai 

terlihat adanya sedikit gelap terang yang memakai warna cokelat tua dan cokelat 

muda. 

  Ruang yang digunakan untuk membuat karya ini terlihat cukup bagus 

dengan menampilkan kesan dekat pada motif ketela tersebut. Kesatuan yang 

dibuat Bagus sudah terlihat dengan mengkomposisikan besar kecilnya ketela dan 

tangkai yang dibuat menyambung dengan daunnya. Keseimbangan antara ketela 

dengan tangkainya sudah terkesan baik. Dengan menempatkan motif tersebut 

pada sisi kanan kaos dengan dengan memanjangkan tangkainya. 

  Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa Bagus memiliki kreativitas 

yang cukup baik dalam menuangkan ide dan kemampuan imajinasinya dalam hal 

membuat motif. Hanya saja Bagus kurang memberikansentuhan gelap terang, dan 

secara keseluruhan motif yang dibuat bagus sudah cukup baik. 

4.4 Faktor-faktor yang Menjadi Pendukung dalam Pemanfaatan Pewarna 

Tekstil dalam Melukis Ekspresif Pada Kaos T-shirt 



 

 
 

Dalam pemanfaatan media alternatif terdapat faktor yang menjadi pendukung 

dalam melukis menggunakan media kaos t-shirt. Faktor-faktor tersebut adalah 

sebagai berikut. 

  Faktor yang menjadi pendukung dalam melukis menggunakan media kaos 

t-shirt adalah dari segi alat, bahan, dan teknik. Pemakaian kuas yang sesuai 

dengan besar kecilnya motif yang dibuat akan mempengaruhi hasil akhir karya. 

Segi alat menunjukkan bahwa pada waktu proses penelitian terlihat sangat 

mendukung dalam melakukan praktek melukis kaos t-shirt. Buktinya siswa 

dengan mudah dapat melakukannya dengan baik. Penggunaan tatakan seperti 

karton atau kardus bekas yang tebal dimasukkan ke dalam kaos, pada saat melukis 

digunakan supaya catnya tidak tembus pada kaos t-shirt bagian belakang dan 

penambahan Top Coat pada lapisan terakhir adalah untuk mengkilapkan hasil 

karya siswa. Segi teknik menunjukkan bahwa pada waktu proses penelitian 

terlihat sangat mendukung dalam proses melukis kaos t-shirt ini. Buktinya banyak 

siswa yang menguasai penyederhanaan atau stilasi.  

 Berdasarkan hasil wawancara saat pengamatan proses III, dapat 

disimpulkan tentang faktor pendukung dalam melukis kaos t-shirt yang dibagi 

menjadi beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Pertama dari segi faktor 

anak, yaitu siswa sangat antusias dalam proses pembelajaran melukis kaos t-shirt 

ini. Selanjutnya dari segi faktor guru seni budaya, yang sangat mendukung dalam 

proses pembelajaran ini. Guru seni budaya sangat senang dengan masukan ide 

tentang melukis kaos t-shirt ini, dan juga sangat mendukung dengan memberikan 

waktu yang cukup lama kepada peneliti dalam melakukan penelitian sehingga 



 

 
 

dapat berjalan dengan lancar. Sementara itu, dari segi faktor Kepala Sekolah juga 

sangat mendukung dengan adanya penelitian tentang melukis kaos t-shirt ini 

dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang dalam 

proses penelitian ini. Selanjutnya TU juga berperan dalam mendukung proses 

pembelajaran dengan memberikan dokumen-dokumen sekolah yang dibutuhkan 

oleh peneliti sehingga peneliti dapat memperoleh dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan pada saat penelitian. Guru lain juga mendukung penelitian ini, karena 

mereka berharapbisa memberikan ide dan motivasi kepada siswa dan guru-guru 

lain bahwa melukis juga bisa dituangkan di atas kaos t-shirt. 

BAB 5 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan simpulan 

sebagai berikut.   

  Pertama, kaos t-shirt dapat digunakan sebagai media berkarya seni lukis 

dengan menggunakan pewarna tekstil melalui tahapan yang telah diajarkan pada 

waktu pembelajaran yakni mendasari kaos terlebih dahulu menggunakan rubber, 

kemudian melakukan pewarnaan, pemberian gelap terang sampai pada tahap akhir 

yaitu proses penyetrikaan dan pelapisan top coat untuk mengkilapkan warna. Hal 

ini bisa dilaksanakan mengingat kaos t-shirt dapat digunakan karena kaos t-shirt 

mempunyai sifat-sifat seperti kaos t-shirt yang berjenis katun dan katun kombet 

(cotton combet) yang paling enak untuk dilukis. Itu dikarenakan kaos t-shirt katun 



 

 
 

ini adalah kaos t-shirt yang berbahan dasar serat kapas, tidak kusut apabila dicuci, 

tidak luntur untuk bahan berwarna, mudah dilukis atau disablon, dan menyerap 

keringat. Sedangkan kaos t-shirt yang berbahan katun kombed (cotton combet) 

adalah kaos katun yang diproduksi dengan finishing disisir dengan tujuan agar 

serat-serat kapas halus dapat dipisahkan sehingga kain yang dihasilkan lebih halus 

dan tidak kasar.  

Kedua, pelajaran melukis menggunakan media dari kaos t-shirt 

menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan nilai 

berdasarkan nilai persentase siswa yang di atas kriteria KKM yaitu dengan jumlah 

total sebanyak 76,66 % dengan mendapatnilai rata-rata 75 yang dapat dikatakan 

sudah mencapai KKM. 

 Ketiga, faktor yang menjadi pendukung dalam melukis menggunakan 

media kaos t-shirt adalah dari segi siswa yang sangat antusias dalam melukis 

kaos, dari segi Guru seni budaya yang juga mendukung dengan adanya ide baru 

dan juga telah memberikan waktu yang cukup lama dalam penelitian ini, dari segi 

Kepala Sekolah yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk 

menunjang proses penelitian ini, dari segi TU yang telah memberikan dokumen-

dokumen kepada peneliti, dan dari segi guru lain yang sudah mendukung dalam 

proses pembelajaran ini. 

5.2 Saran 

Saran atau rekomendasi yang diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut. Pertama, dalam hal pewarnaan yang masih tembus sampai 

belakang sebaiknya menggunakan karton yang lebih tebal atau bisa menggunakan 



 

 
 

triplek yang telah dipotong sesuai ukuran kaos t-shirt. Kedua, pada saat 

pemberian warna yang masih keluar dari motif, disarankan agar lebih berhati-hati 

dan lebih teliti pada waktu memberikan warna supaya hasilnya lebih rapi. Ketiga, 

persoalan gelap terang, disarankan untuk memberikan pemahaman dan contoh 

pencampuran warna yang nantinya akan diaplikasikan pada motif kaos t-shirt 

untuk memberikan sentuhan gelap terang, dan jika ada kekurangan dalam 

penelitian ini bisa menjadi catatan untuk dikembangkan lagi. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anni, C.T dan RC. A. Rifa‟i. 2010. Psikologi Pendidikan. Semarang: UNNES 

Press. 

Aprillia. 2008. “Nirmana II”. Paket Perkuliahan. Semarang: UNNES 



 

 
 

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Ed. Revisi. 

Jakarta: Rineka Cipta 

Bahasa, Pusat. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. 

Ching, D.K. F. 2002. Menggambar Sebuah Proses Kreatif. Jakarta: Penerbit 

Erlangga. 

Granito, H. 2008. Panduan Usaha Sablon T-Shirt. Yogyakarta: MedPress. 

Hamalik, O. 2011. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara 

Haryanto, E. 2007. “Media, Seni Rupa, Desain, dan Craft”. Handout Mata Kuliah 

Media Seni Rupa. Jurusan Seni Rupa. UNNES. 

Huda, M. 2013. Model-model Pengajaran dan Pembelajaran. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

Ismiyanto, PC. S. 2010. “Strategi dan Model Pembelajaran Seni”. Bahan Ajar. 

Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni UNNES 

Ismiyanto, PC. S. 2011. “Silabus, SAP, dan Media Pembelajaran”. Handout Mata 

Kuliah Kurikulum dan Buku Teks Pendidikan Seni Rupa. Semarang: 

UNNES. 

Iswidayati, S. 2010. “Pemanfaatan Media Pembelajaran Seni Budaya”. Buku Ajar. 

Semarang: UNNES. 

Kartika, S & Sunarmi. 2007. Estetika Seni Rupa Nusantara. Solo: ISI Press Solo 

Liestyati, D.C K.N.P., dkk. 2012. Menjadi seniman Rupa. Solo: PT. Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri. 



 

 
 

Luthfansa, A.G. 2008. Seni Lukis Modern Indonesia. Ciputat: Sentral Media. 

Moleong, L.J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Ed. Revisi. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 

Nugraha, A.R & Suhernawan, R. 2010. Seni Rupa: Untuk SMP/MTs Kelas VII, 

VIII, dan IX. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia. 

Putri, D. http://dindadesign18.blogspot.com/2012/07/sejarah-kaos-atau-t-shirt-

nama-t-shirt.html. diunduh pada tanggal 13 Desember 2014 pukul 12.30 WIB 

Rokhmat, N. 2011. “Melukis Sebagai Sarana Bermain untuk Pengembangan 

Kreativitas Bagi Anak-anak Autis di SLB Kota Semarang”. Jurnal 

Imajinasi. Vol.7, No.1. Semarang: UNNES. 

Rondhi, M. 2002. “Tinjauan Seni Rupa 1”. Buku Ajar. Semarang: Jurusan Seni 

Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. 

Sanjaya, W. 2006. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 

Soekendar, J. 2006. Seni di atas Kain: Teknik Melukis. Jakarta: CV. Kenie Karya 

Indonesia. 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Sukimin A.W., dan Sutandur, E. 2007. Terampil Berkarya Seni Rupa 2: Untuk 

Kelas VIII SMP dan MTs. Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 

Sumardjo, J. 2000. Filsafat Seni. Bandung: ITB Bandung 

Putri,%20D.%20http:/dindadesign18.blogspot.com/2012/07/sejarah-kaos-atau-t-shirt-nama-t-shirt.html
Putri,%20D.%20http:/dindadesign18.blogspot.com/2012/07/sejarah-kaos-atau-t-shirt-nama-t-shirt.html


 

 
 

Sunaryo, A. 2010. “Bahan Ajar Seni Rupa”. Buku Ajar. Semarang: UNNES 

Sunaryo, A. 2002. “Nirmana 1”. Paparan Perkuliahan. Jurusan Seni Rupa 

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. 

Syafii. 2010. “Evaluasi Pembelajaran Seni Rupa”. Buku Ajar. Semarang: UNNES. 

Syafii. 2006. “Konsep dan Model Pembelajaran Seni Rupa”. Handout. Semarang: 

Fakultas Bahasa dan Seni UNNES. 

Uno, H.B. 2006. Perencanaan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara. 

Wena, M. 2008. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer. Jakarta: PT. Bumi 

Aksara. 

http://Cara melukis kaos _ The Painting of Handoko Aji.htm diunduh pada tanggal 

13 Desember 2014 pukul 13.00 WIB 

http:// lukis kaos/Zat warna tekstil _ Tekstil.htm diunduh pada tanggal 10 

November 2014 pukul 18.45 WIB 

http://Zahwan baju lukis. cara melukis di atas kain_ kaos.com diunduh pada 

tanggal 13 Desember 2014 pukul 12.30 WIB 

http://4.bp.blogspot.com/. pengertian-kaos.html diunduh pada tanggal 13 

Desember 2014 pukul 12.30 WIB 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mahabharata


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2. SURAT IJIN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3. SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4. DAFTAR NAMA SISWA KELAS IX A 

 

 

LAMPIRAN 4. DAFTAR NAMA SISWA KELAS IX A 

 

NO 

 

NO. INDUK 

 

NAMA SISWA 

 

L/P 

 

AGAMA 

1 0005307164 Alma Syafira P ISLAM 

2 0007201609 Arsyita Maulida Mufti P ISLAM 

3 9998536112 Arifa Nur Oktavi Azizah P ISLAM 

4 0009459533 Ali Usman L ISLAM 

DAFTAR PESERTA DIDIK SMP N 1 WEDARIJAKSA PATI 

TH PELAJARAN 2014/2015 

Kelas / 

Semester 

IX A / I  Wali Kelas Dra. Hj. Badi‟ah 



 

 
 

5 9992639006 Arya Yudha Darmawan L ISLAM 

6 9999865872 Andrian Prihartono L ISLAM 

7 0005547666 Adi Arya Dilaga L ISLAM 

8 9994128209 Ahmad Zaenuri L ISLAM 

9 0006920868 Bagus Mudro Asmoro L ISLAM 

10 0007333183 Dini Fahrani P ISLAM 

11 0007334019 Fadia Mulyarti P ISLAM 

12 0007333529 Gita Wacono L ISLAM 

13 9998536689 Gideon Setya N. L KRISTEN 

14 0007334032 Herdyamas Adi Saputro L ISLAM 

15 0007333408 Hanik Muallamah P ISLAM 

16 0007360506 Hafildarani Herofianti P ISLAM 

17 0004788411 Joko Sutrisno L ISLAM 

18 9991322010 Kumoro Retno P ISLAM 

19 0007333399 Lutfi Andri Setyo Utomo L ISLAM 

20 0007333938 Laily Maulidatun Ni‟mah P ISLAM 

21 0007333653 Melinda Aprilia P ISLAM 

22 9998535371 Moh Sabih Ainur Ridlo L ISLAM 

23 0006681588 Mohammad Alis SR. L ISLAM 

24 0001306751 Moh Aziz Syuhada L ISLAM 

25 9994865917 Murniati P ISLAM 

26 0001114482 Muhammad Ikhsan L ISLAM 

27 0007333736 Novia Inka Pratiwi P ISLAM 

28 0004947508 Riyan Nur Hidayat L ISLAM 

29 0009792634 Rizki Saadatun Nikmah P ISLAM 

30 0014460778 Ulfa Fitriani P ISLAM 

31 0007334077 Yulivika Fitri P ISLAM 

32 0008620226 Zumrotus Sholikah P ISLAM 

Laki-Laki 16 

Perempuan 16 

Jumlah 32 

 

 

 

LAMPIRAN 5. RPP Pengamatan Proses 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( PENGAMATAN PROSES 1) 

Sekolah  : SMP N 1 Wedarijaksa Pati 

Mata Pelajaran : Seni Budaya ( Seni Rupa) 



 

 
 

Kelas/Semester : IX A / 1 

Alokasi Waktu : 1X40 Menit 

A. Standar Kompetensi : 

2. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa 

B.  Kompetensi Dasar : 

2.2 Memilih unsur seni rupa Nusantara untuk dikembangkan menjadi  

karya seni murni 

 C.  Indikator : 

  1. Kognitif: 

a) Memahami konsep seni lukis murni yang diambil dari unsur seni rupa 

Nusantara 

b) Mengenal teknik dan motif seni lukis murni yang diambil dari unsur seni  

rupa Nusantara 

 2. Psikomotor: 

a) Membuat rancangan desain motif seni lukis murni yang diambil dari 

unsur seni  rupa Nusantara 

b) Membuat karya lukis kaos yang digali dari unsur seni rupa Nusantara 

menjadi karya seni murni. 

3. Afektif: 

a) Mampu bekerja keras dalam membuat karya 



 

 
 

b) Menghargai hasil karya orang lain yang dilihatnya 

 D. Tujuan Pembelajaran 

 Pertemuan 1 : 

1. Kognitif 

a) Siswa mampu menjelaskan konsep seni lukis murni yang diambil dari 

unsur seni rupa Nusantara 

b) Siswa mengenal teknik dan motif seni lukis murni yang diambil dari 

unsur seni rupa Nusantara meliputi: motif tumbuh-tumbuhan, motif 

hewan, motif manusia, motif benda-benda alam, dan motif geometris. 

2. Psikomotor 

a) Siswa membuat rancangan desain motif seni lukis murni yang diambil 

dari unsur seni  rupa Nusantara yang disiapkan untuk berkarya seni lukis 

dengan media kaos. 

b) Siswa menyiapkan alat dan bahan untuk berkarya seni lukis kaos untuk 

pertemuan ke-2 

 3.   Afektif: 

a) Mampu bekerja keras dalam membuat karya 

b) Menghargai hasil karya orang lain yang dilihatnya 

c) Menghargai hasil kekayaan seni rupa murni yang diambil dari unsur seni 

rupa Nusantara 

 Pertemuan 2 : 

1. Psikomotor 



 

 
 

a) Siswa membuat karya seni lukis menggunakan media kaos. 

b) Siswa melakukan pewarnaan dikaos dengan mengambil unsur-unsur 

seni rupa Nusantara dengan teknik ekspresif 

c) Siswa menyiapkan alat yang digunakan 

d) Siswa melukis di atas kaos dengan teknik ekspresif 

2. Afektif 

 a) Mampu bekerja keras dalam membuat karya 

 b) Menghargai hasil karya orang lain yang dilihatnya 

E. Materi Pembelajaran 

 Pertemuan 1 : 

Seni Lukis murni Nusantara 

a) Pengertian seni lukis 

b) Pengenalan motif Nusantara yang dikembangkan menjadi karya 

seni lukis 

c) Perancangan motif seni lukis  

 Pertemuan 2 : 

Praktik berkarya melukis menggunakan media kaos 

 Media berkarya seni lukis kaos 

 Teknik dan tahapan berkarya seni lukis kaos 

 Tahap persiapan: penyediaan alat dan bahan, pewarnaan desain 

motif. 

 Tahap pelaksanaan: memasukkan karton dibalik baju yang akan 

dilukis, menjepit kaos dengan binder klip agar kencang, memberi 



 

 
 

warna pada sket yang dibuat, membiarkan cat/lukisan pada kaos 

supaya mengering (bisa juga dijemur atau dikeringkan dengan hair 

dryer), melepas karton dan membalik kaos yang telah dilukis 

kemudian disetrika, setelah kering dilapisi top coat, mencuci kaos 

tersebut. 

F. Metode Pembelajaran 

 Pertemuan 1: ceramah, tanya jawab, pendampingan siswa dalam 

mendesain motif pada kaos. 

 Pertemuan 2: Pendampingan siswa dalam berkarya lukis kaos, 

problem solving. 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan 1 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

  Apersepsi : 

- Menarik minat dan motivasi belajar siswa 

- Tanya jawab dengan siswa terkait materi yang diajarkan 

 Menjelasakan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan Inti (25 menit) 

 a.  Eksplorasi 

 Menyajikan materi tentang seni lukis kaos 

 Peragaan contoh motif Nusantara 

 Memberikan contoh rancangan desain motif 

b. Elaborasi 

 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat desain motif 

 Membagikan HVS  



 

 
 

 Siswa membuat rancangan desain motif 

 Guru membimbing siswa selama proses membuat desain 

c. Konfirmasi 

 Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan berupa rancangan desain motif 

yang diambil dari unsur seni rupa Nusantara 

 Guru memberikan ulasan pada karya siswa 

3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

  Membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

 Penugasan: Persiapan berkarya melukis kaos untuk pertemuan ke-2 

 

 

 Pertemuan 2 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

  Apersepsi : 

- Menarik minat dan motivasi belajar siswa 

- Tanya jawab dengan siswa terkait materi pertemuan pertama 

 Menjelasakan tujuan pembelajaran 

 Menyiapkan alat dan bahan untuk berkarya lukis kaos 

2. Kegiatan Inti (25 menit) 

 a.  Eksplorasi 

 Menyajikan materi tentang seni lukis kaos 

 Memberikan contoh melukis dengan media kaos dengan pewarna 

tekstil 

b.Elaborasi 

 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat lukisan 

dengan media kaos dan pewarna tekstil berdasarkan rancangan motif 

pada pertemuan pertama 

 Pendampingan siswa dalam proses berkarya seni lukis kaos 

 problem solving terhadap kesulitan dan kelemahan siswa dalam 



 

 
 

proses berkarya seni lukis kaos 

c. Konfirmasi 

 Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan berupa seni lukis kaos  

 Guru memberikan ulasan pada karya siswa 

3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

  Menanyakan kesulitan siswa selama KBM 

 Membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

H. Alat dan Sumber belajar 

1. Papan tulis, contoh rancangan desain, contoh lukis kaos, dan pewarna tekstil 

2. Internet : (http://Zahwan baju lukis. cara melukis di atas kain_ kaos.com) 

Aji ( http://cara melukis kaos) lukis kaos. Handoko aji 

wordpress.com 

3. Buku : Soekendar, J. 2006. Seni di atas Kain. Teknik Melukis. Jakarta: 

Kenie Karya Indonesia 

I. Evaluasi 

Teknik/jenis :Tes / Tes unjuk kerja 

Bentuk tagihan : Desain motif (rancangan untuk melukis 

     Karya seni lukis kaos 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Instrumen pertemuan 1: 

A. Buatlah desain motif (rancangan gambar) yang akan dilukis dikaos 

dengan ketentuan sebagai beikut: 

1) Pilihlah salah satu desain (gambar) di wilayah Nusantara sebagai 

resferensi. Disini peneliti memberikan kebebasan untuk mengambil 

unsur budaya lokal yang ada di daerah Pati 

2) Hasil desain (motif) digunakan untuk melukis diatas kaos 

3) Siapkan alat dan bahan dibawah ini untuk pertemuan minggu 

depan: 

4) Botol bekas/aqua gelas (untuk tempat cat) 

5) Kuas sedang no.2 dan 4  

6) Karton/kardus bekas 

7) Binder klip kecil 4 buah 

http://cara/


 

 
 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

            

 

 

 

            

Format Penilaian : 

 

No 

 

Nama Siswa 

Skor Aspek Penilaian  

Jumlah Nilai 

 

Nilai 

Rerata 

A B C D 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

Contoh Instrumen pertemuan 2: 

A. Buatlah karya seni lukis kaos dengan menggunakan pewarna tekstil 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Siapkan alat dan bahan sesuai tugas pertemuan sebelumnya 

2) Aplikasikan desain / rancangan motif yang telah kamu buat pada 

pertemuan sebelumnya pada media kaos 

3) Kerjakan sesuai teknik dan tahapan melukis kaos yang telah 

diajarkan 

 



 

 
 

 

 

 

 

Aspek Penilaian      Kriteria Nilai:  

      

No Aspek 

Penilaian 

Cakupan Skor 

A Ide / gagasan Tema / motif 25 

Keunikan 

B Kreativitas Keserasian warna 25 

Komposisi unsur 

C Kebebasan 

berekspresi 

 

 

 

Keindahan dalam 

membuat corak / 

motif 

 

25 

 

Keberanian dalam 

menggores warna 

D Keterampilan 

teknik 

  

 

Ketegasan dalam 

goresan 

 

25 

Kecermatan 

penyelesaian lukisan 

        

          Jumlah Nilai 

 

100 

 

 

Mengetahui,       Pati,   2015 

Guru Seni Rupa     Guru Peneliti 

 

NIP.        Nashruddin Taufiq 

       NIM. 2401410052 

 

 

 

Rentang 

Nilai 

Kriteria 

Nilai 

86 - 100 Sangat Baik 

75 - 85 Baik 

66 - 74 Cukup 

≤ 65 Kurang 



 

 
 

LAMPIRAN 6. RPP Pengamatan Proses 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( PENGAMATAN PROSES I1) 

Sekolah  : SMP N 1 Wedarijaksa Pati 

Mata Pelajaran : Seni Budaya ( Seni Rupa) 

Kelas/Semester : IX A / 1 

Alokasi Waktu : 1X40 Menit 

B. Standar Kompetensi : 

2. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa 

B.  Kompetensi Dasar : 

2.2 Memilih unsur seni rupa Nusantara untuk dikembangkan menjadi  

karya seni murni 

 C.  Indikator : 

  1. Kognitif: 

a) Memahami pembuatan seni lukis dengan media kaos 

 2. Psikomotor: 

a) Membuat karya seni lukis kaos 

 

3. Afektif: 

a) Mampu bekerja keras dalam membuat karya 



 

 
 

b) Menghargai hasil karya orang lain yang dilihatnya 

 D. Tujuan Pembelajaran 

 Pertemuan 1 : 

3. Psikomotor 

c) Siswa membuat rancangan desain motif seni lukis murni yang diambil 

dari unsur seni rupa Nusantara yang disiapkan dari rumah untuk berkarya 

seni lukis dengan media kaos dikelas. 

d) Siswa menyiapkan alat dan bahan untuk berkarya seni lukis kaos. 

e) Siswa melukis kaos dengan teknik ekspresif 

 2.   Afektif: 

a) Mampu bekerjsa keras dalam membuat karya 

b) Menghargai hasil karya orang lain yang dilihatnya 

c) Menghargai hasil kekayaan seni rupa murni yang diambil dari unsur seni 

rupa Nusantara 

E. Materi Pembelajaran 

Praktek Berkarya Seni Lukis Kaos 

 Teknik dan tahapan berkarya seni lukis kaos 

o Tahap persiapan : Penyediaan alat dan bahan, perancangan desain motif 

o Tahap pelaksanaan : memasukkan karton dibalik baju yang akan dilukis, 

menjepit kaos dengan binder klip agar kencang, memberi warna pada 

sket yang dibuat, membiarkan cat/lukisan pada kaos supaya mengering 

(bisa juga dijemur atau dikeringkan dengan hair dryer), melepas karton 



 

 
 

dan membalik kaos yang telah dilukis kemudian disetrika, setelah kering 

dilapisi top coat , mencuci kaos tersebut. 

F. Metode Pembelajaran : 

Ceramah, pendampingan siswa dalam berkarya lukis kaos, problem 

solving. 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

  Apersepsi : 

- Menarik minat dan motivasi belajar siswa 

- Tanya jawab pengalaman siswa  saat berkarya seni lukis kaos 

 Menjelasakan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan Inti (25 menit) 

 d.  Eksplorasi 

 Memberikan contoh melukis dengan media kaos memanfaatkan 

pewarna tekstil 

 mengkritisi kekurangan siswa dalam melukis diatas kaos 

e.  Elaborasi 

 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk melukis kaos 

berdasarkan rancangan desain motif yang telah dibuat 

 Menyiapkan alat dan bahan untuk berkarya seni lukis kaos 

 pendampingan siswa dalam proses berkarya seni lukis kaos 

 Problem solving terhadap kesulitan dan kelemahan siswa dalam 

proses berkarya seni lukis kaos 

f. Konfirmasi 

 Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan berupa lukis kaos 

 Guru memberikan ulasan pada karya siswa 

3. Kegiatan Penutup (5 menit) 

  Menanyakan kesulitan siswa selama KBM 



 

 
 

 Membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

 

H. Alat dan Sumber belajar 

1. Papan tulis, contoh lukisan kaos, dan pewarna tekstil 

2. Internet : (http://Zahwan baju lukis. cara melukis di atas kain_ kaos.com) 

Aji ( http://cara melukis kaos) lukis kaos. Handoko aji 

wordpress.com 

Buku : Soekendar, J. 2006. Seni di atas Kain: Teknik Melukis. Jakarta: 

Kenie Karya Indonesia 

II. Evaluasi 

Teknik/jenis :Tes / Tes unjuk kerja 

Bentuk tagihan : Karya seni lukis kaos 

           

           

           

           

           

  

Format Penilaian : 

 

 

 

 

No 

 

Nama Siswa 

Skor Aspek Penilaian  

Jumlah Nilai 

 

Nilai 

Rerata 
A B C D 

        

        

        

Contoh Instrumen pertemuan : 

Buatlah karya seni lukis kaos dengan menggunakan pewarna tekstil dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

4) Desain motif diaplikasikan pada kaos 

5) Gambar atau desain motif boleh di depan, boleh juga di tambahkan 

dilengan atau badan bagian disamping 

6)  Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai tugas pertemuan 

sebelumnya 

7) Kerjakan sesuai teknik yang sudah diajarkan 

http://cara/


 

 
 

 

Aspek Penilaian     

 Kriteria Nilai:       

No Aspek 

Penilaian 

Cakupan Skor 

A Ide / gagasan Tema / motif 25 

Keunikan 

B Kreativitas Keserasian warna 25 

Komposisi unsur 

C Kebebasan 

berekspresi 

 

 

 

Keindahan dalam 

membuat corak / 

motif 

 

25 

 

Keberanian dalam 

menggores warna 

D Keterampilan 

teknik 

  

 

Ketegasan dalam 

goresan 

 

25 

Kecermatan 

penyelesaian lukisan 

        

          Jumlah Nilai 

 

100 

 

 

Mengetahui,       Pati,   2015 

Guru Seni Rupa     Guru Peneliti 

 

NIP.        Nashruddin Taufiq 

       NIM. 2401410052 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 7. Instrumen Penelitian 

Rentang 

Nilai 

Kriteria 

Nilai 

86 - 100 Sangat 

Baik 

75 - 85 Baik 

66 - 74 Cukup 

≤ 65 Kurang 



 

 
 

1. PEDOMAN PENGAMATAN 

Judul Penelitian: Studi Eksploratif: Pemanfaatan Pewarna Tekstil dalam Melukis 

Ekspresif pada Kaos T-shirtBagi Siswa Kelas IX A SMP N 1 

Wedarijaksa Pati 

Peneliti      : Nashruddin Taufiq 

 

NO 

 

SUBSTANSI 

MASALAH 

 

DATA AMATAN 

YANG 

DIPERLUKAN 

 

RINCIAN/ 

CAKUPAN 

 

SUMBER 

DATA 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambaran 

umum SMP N 

1 Wedarijaksa 

Pati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi sekolah dan 

lingkungan sekitar 

 

 

 

 

Alamat / letak 

sekolah 

 

 

 

 

 

Sekolah  

 

 

 

 

 

Mendengarkan, 

mencatat, bertanya 

tentang 

materiKeadaan / 

kondisi sekolah 

Keadaan / kondisi  

lingkungan sekitar 

 

 

 

Sarana dan 

prasarana yang ada 

 

Ruang bangunan 

operasional 

sekolah 

Fasilitas lain yang 

menunjang 

pembelajaran 

 

 

Kegiatan 

intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler 

 

 

Bentuk kegiatan 

intrakurikuler dan 

keadaannya 

Bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler 

dan keadaannya 

 

 

Proses KBM seni 

budaya 

 

 

 

 

Perhatian siswa pada 

 

 

Pelaksanaan 

proses 

pembelajaran 

 

Guru Seni 

Rupa 

 



 

 
 

 

 

2 

 

 

 

Pemanfaatan 

pewarna 

tekstil sebagai 

media 

alternatif 

dalam 

pembelajaran 

seni lukis 

kaos 

penjelasan materi  

Siswa 

 

Antusiasme siswa 

dalam menggunakan 

media kaos 

Respon / reaksi 

siswa saat 

berkarya 

Kesungguhan 

siswa dalam 

berkarya 

 

Keterampilan 

mendesain motif 

yang akan 

diaplikasikan pada 

kaos 

Keterampilan 

menggambar motif 

yang akan 

diaplikasikan pada 

kaos 

Keterampilan 

mengaplikasikan 

motif pada kaos 

 

 

Siswa 
Keterampilan 

menggunakan media 

kaos 

Keterampilan 

memanfaatkan 

sifat / karekteristik 

bahan 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasi 

kelebihan dan 

kekurangan 

penggunaan 

media kaos 

dalam 

pembelajaran 

seni lukis 

 

 

 

 

 Aktivitas Pembelajaran oleh Siswa  

 

 

 

 

 

 

Siswa 

 

 

 

 

Aktivitas siswa saat 

menggunakan bahan 

 

 

 

 

 

Aktivitas siswa saat 

menggunakan alat 

 

 

 

Kemudahan 

menggunakan 

bahan 

Kesulitan 

menggunakan 

bahan 

 

Kemudahan 

menggunakan alat 

Kesulitan 

menggunakan 

bahan 

Aktivitas siswa saat 

menggunakan teknik 

Kemudahan 

menggunakan 

teknik 

Kesulitan 

menggunakan 

teknik 

Efektivitas 

pengerjaan 

Ketepatan 

menggunakan alat 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketepatan 

menggunakan 

teknik ekspresif 

melukis kaos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Seni 

Rupa 

Efisiensi pengerjaan Ketepatan waktu 

pengerjaan 

 Aktifitas Pembelajaran oleh Peneliti 

Strategi 

pembelajaran 

Strategi yang 

digunakan 

Kesulitan dalam 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan 

pembelajaran 

Pengkondisian 

siswa 

Pendampingan 

saat siswa 

berkarya 

Efektivitas dalam 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan 

pembelajaran 

Pengkondisian 

siswa 

Pendampingan 

saat siswa 

berkarya 

 

    

 Kesan yang dialami 

Guru dalam 

penerapan melukis 

kaos 

Kesan terhadap 

aktivitas siswa saat 

berkarya 

 

Kesan terhadap 

respon atau 

tanggapan siswa 

saat berkarya 

 

 

 

 



 

 
 

1. PEDOMAN WAWANCARA 

Judul Penelitian: Studi Eksploratif: Pemanfaatan Pewarna Tekstil dalam Melukis 

Ekspresif pada Kaos T-shirt Bagi Siswa Kelas IX A SMP N 1 

Wedarijaksa Pati 

Peneliti      : Nashruddin Taufiq 

 

NO 

 

SUBSTANSI 

MASALAH 

 

POKOK PERTANYAAN 

 

NARASUMBER 

 

1 

 

Proses 

pembelajaran 

seni rupa (seni 

lukis) secara 

umum 

 

 

 

Perencanaan pembelajaran 

praktek 

 

 

Guru Seni Rupa 

Media pembelajaran seni lukis 

Metode dan strategi 

pembelajaran seni lukis 

Cara mengevaluasi hasil karya 

siswa 

Kriteria dalam evaluasi 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses dan 

hasil 

pembelajaran 

seni lukis 

menggunakan 

media kaost-

shirt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan yang harus dilakukan  

 

 

Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respon siswa pada materi 

Respon siswa saat praktik 

berkarya 

Kesuliatan siswa pada 

pembelajaran 

Pendapat tentang materi seni 

lukis kaost-shirt yang telah 

disampaikan 

Hasil karya siswa 

Pendapat siswa terhadap cara 

mengajar peneliti 

Kesan saat berkarya seni lukis 

kaost-shirt 

Pemahaman siswa pada materi 

seni lukis kaost-shirt 

 



 

 
 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Kelebihan dan 

kekurangan 

penerapan 

melukis pada 

kaos 

 

 

 

 

Pendapat tentang media kaost-

shirt sebagai media berkarya 

seni lukis 

 

 

 

 

Guru Seni Rupa 

 

 

 

 

 

Siswa 

 

 

Kelebihan dalam penerapan 

media kaost-shirt 

Kekurangan dalam penerapan 

media kaost-shirt 

Kesulitan yang dialami siswa 

dalam proses berkarya melukis 

kaost-shirt 

Hal yang disukai siswa saat 

berkarya melukis kaost-shirt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. PEDOMAN DOKUMENTASI 

Judul Penelitian: Studi Eksploratif: Pemanfaatan Pewarna Tekstil dalam Melukis 

Ekspresif pada Kaos T-shirt Bagi Siswa Kelas IX A SMP N 1 

Wedarijaksa Pati 

Peneliti      : Nashruddin Taufiq 

NO SUBSTANSI 

MASALAH 

DATA DOKUMEN YANG 

DIPERLUKAN 

RINCIAN / 

CAKUPAN 

SUMBER 

DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambaran 

Umum SMP 

N 1 

Wedarijaksa 

Pati 

Dokumen profl sekolah Visi, misi dan 

tujuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TU Sekolah 

 

 

Lokasi sekolah dan 

lingkungan sekitar 

 

Alamat / letak 

sekolahan 

Keadaan / kondisi 

sekolah 

Keadaan / 

lingkungan sekitar 

 

Dokumen sarana dan 

prasarana sekolah 

 

 

 

Ruang bangunan 

operasional yang 

ada 

Fasilitas lain yang 

menu njang 

pembelajaran 

 

 

Dokumen keadaan guru dan 

karyawan 

Dokumen jumlah / 

status guru dan 

karyawan 

Dokumen latar 

belakang 

pendidikan guru 

dan karyawan 

Dokumen keadaan siswa Dokumen jumlah 

dan pemetaan 

siswa dalam kelas 

Guru TU 

Dokumen prestasi 

siswa 

2 Pembelajaran 

Seni Rupa di 

SMP N 1 

Wedarijaksa 

Pati 

Perangkat pembelajaran 

guru seni rupa 

Dokumen 

penilaiain proses 

dan hasil 

pembelajaran seni 

rupa 

Guru Seni 

Rupa 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 8. Hasil Karya Siswa pada Pengamatan 1, 2, dan 3 

 

 

NO 

 

 

NAMA 

HASIL KARYA HASIL KARYA HASIL KARYA 

 

PENGAMATAN 1 

RERATA 

KATEGORI 

 

PENGAMATAN 2 

RERATA 

KATEGORI 

 

PENGAMATAN 3 
RERATA 

KATEGORI 

 

 

 

1 

 

 

 

Alma  

Syafira 

 

 

 

 

 

 

  

 

75,00 

CUKUP 

  

 

 

78,33 

BAIK 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

82,00 

BAIK 

 

 

 

2 

 

 

 

Arsyita 

M.M 

  
64,33 

KURANG 

  

 

 

72,00 

CUKUP 

  

 

 

81,66 

BAIK 

 

 

 

3 

 

 

Arifa 

Nur. 

O.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,00 

CUKUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

68,66 

CUKUP 

  

 

 

79,33 

BAIK 

 

 

 

4 

 

 

Ali 

Usman 

 

  

 

 

 

60,00 

KURANG 

  

 

 

 

69,33 

CUKUP 

 

 

 

 

 

70,33 

CUKUP 



 

 
 

 

5 

 

 

Arya 

Yudha.

D 

 
 
 

 

 

 

71,33 

CUKUP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,66 

SANGAT 

BAIK 

6 Andrian 

.P 
  

 

67,33 

CUKUP 

 

 

  

 

 

 

 

79,33 

BAIK 

 

 

 

 

 

 

80,33 

BAIK 

7 Adi 

Arya 

Dilaga 

 

  

 

73,66 

CUKUP 

 

 

 

  

 

 

 

 

74,33 

CUKUP 

 

 

 

 

 

 

79,33 

BAIK 

8 Ahmad 

Zaenuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

69,66 

CUKUP 

 

 

  

 

 

 

70,00 

CUKUP 

  

 

 

 

76,66 

BAIK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagus 

Mudro.

A 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

72,66 

CUKUP 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

72,66 

CUKUP 

  

 

 

 

 

 

 

72,66 

CUKUP 



 

 
 

10 Dini 

Fahrani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

78,33 

BAIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

BAIK 

  

 

  

 

75,33 

 

BAIK 

11 Fadia.

M 
  

 

73,00 

CUKUP 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,00 

BAIK 

12 Gita .W  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

69,66 

CUKUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

70,00 

CUKUP 

  

 

 

 

 

77,00 

BAIK 

13 Gideon 

Setya 

N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

75,66 

CUKUP 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

72,33 

CUKUP 

  

 

 

 

79,66 

BAIK 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Adi 

Saputro 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
77,33 

BAIK 

 
 
 

 

 

 

 

65,00 

KURANG 

  

 

 

 

81,33 

BAIK 



 

 
 

15 Hanik 

Mualla

mah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

68,33 

CUKUP 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

81,33 

BAIK 

  

 

 

 

78,33 

BAIK 

16 Hafilda

rani.H 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

71,00 

CUKUP 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

81,00 

BAIK 

  

 

 

 

80,00 

BAIK 

17 Joko. S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

80,00 
BAIK 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

65,66 

KURANG 

  

18 Kumor

o Retno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

51,00 

KURANG 

  

 

 

 

73,66 

CUKUP 

  

 

 

 

68,66 

CUKUP 

19 Lutfi 

Andri. 

S.U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

63,33 

KURANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

70,00 

CUKUP 

  

 

 

 

70,66 

CUKUP 



 

 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

Laily.M

.N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

76,00 

BAIK 

  

 

 

87,66 

SANGAT  

BAIK 

  

 

 

85,66 

BAIK 

21 
 

Melind

a. A 
  

 

 

 

67,33 

CUKUP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,33 

CUKUP 

 
22 

 

Moh 

Sabih 

Ainur.R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

60,66 

CUKUP 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

82,66 

BAIK 

23 Moham

mad 

Alis 

S.R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

68,33 

CUKUP 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

66,66 

 CUKUP 

  

 

 

 

78,33 

BAIK 

24 Moh 

Aziz S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

67,66 

CUKUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

72,,66 

CUKUP 

  

 

 

 

77,00 

BAIK 



 

 
 

25 Murniat  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

62,00 

KURANG 

  

 

 

 

72,66 

BAIK 

  

 

 

 

80,33 

BAIK 

26 Muham

mad 

Ikhsan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
69,00 

CUKUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

72,66 

CUKUP 

  

 

 

 

74,33 

CUKUP 

27 Novia 

Inka 

Pratiwi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

66,66 

CUKUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

67,66 

CUKUP 

  

 

 

 

74,33 

CUKUP 

28 Riyan 

Nur.H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

76,66 
BAIK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

79,66 

BAIK 

  

 

 

 

80,33 

BAIK 

 

 

29 Rizki.S.

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73,33 

CUKUP 
    



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

30 Ulfa 

Fitriani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

70,33 

CUKUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

78,00 

BAIK 

  

 

 

 

77,00 

BAIK 

31 Yulvika 

Fitri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

69,33 

CUKUP 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

76,00 

BAIK 

  

 

 

 

76,66 

BAIK 

32 Zumrot

us. S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

76,66 

BAIK 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

76,66 
BAIK 



 

 
 

LAMPIRAN 9. Rekap Nilai Siswa pada Pengamatan 1, 2, dan 3 

 

NO 

 

NAMA SISWA 

JUMLAH RERATA ASPEK PENGAMATAN 

PENGAMATAN 1 

RERATA 

PENGAMATAN 2 

RERATA 

PENGAMATAN 3 

RERATA 

1 Alma Syafira 75,00 78,33 82,00 
2 Arsyita Maulida. M 64,33 72,00 81,66 
3 Arifa Nur Oktavi. A 75,00 68,66 79,33 

4 Ali Usman 60,00 69,33 70,33 
5 Arya Yudha. D 71,33  88,00 
6 Andrian Prihartono 67,33 79,33 80,33 
7 Adi Arya Dilaga 73,66 74,33 79,33 
8 Ahmad Zaenuri 69,66 70,00 76,66 
9 Bagus Mudro. A 72,66 72,66 72,66 
10 Dini Fahrani 78,33 82,00 75,33 
11 Fadia Mulyarti 73,00  76,00 
12 Gita Wacono 69,66 70,00 77,00 
13 Gideon Setya N. 75,66 72,33 79,66 
14 Herdyamas Adi. S 77,33 65,00 81,33 

15 Hanik Muallamah 68,33 81,33 78,33 
16 Hafildarani. H 71,00 81,00 80,00 
17 Joko Sutrisno   80,00 65,66  
18 Kumoro Retno 51,00 73,66 68,66 
19 Lutfi Andri Setyo. U 63,33 70,00 70,66 
20 Laily Maulidatun. N 76,00 87,66 84,00 
21 Melinda Aprilia 67,33  70,33 
22 Moh Sabih Ainur. R 60,66  82,66 
23 Mohammad Alis SR. 68,33 66,66 78,33 
24 Moh Aziz Syuhada 67,66 72,66 77,00 
25 Murniati 62,00 72,66 80,33 
26 Muhammad Ikhsan 69,00 72,66 74,33 
27 Novia Inka Pratiwi 66,66 67,66 74,33 
28 Riyan Nur Hidayat 76,66 79,66 80,33 
29 Rizki Saadatun. N 73,33   
30 Ulfa Fitriani 70,33 78,00 77,00 
31 Yulivika Fitri 69,33 76,00 76,66 
32 Zumrotus Sholikah 76,66  76,66 
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