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ABSTRAK 

Arumsari, Agustina Fita. 2015. “Pemanfaatan Gypsum dalam Pembelajaran Ukir 

Motif Geometris Siswa Kelas VII SMP Al Madina Wonosobo”.Skripsi, 

Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing : Drs. Triyanto, M.A. 1-178,i-xvii 

Kata kunci: Gypsum, Pembelajaran, Ukir, Motif Geometris 

 Pembelajaran seni rupa di SMP Al Madina Wonosobo masih berupa 

kegiatan pembelajaran yang monoton atau tidak menarik.Oleh sebab itu perlu 

adanya pembelajaran yang menarik agar mampu mengembangkan kreativitas 

siswa dalam berkarya seni.Salah satu pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu 

pembelajaran mengukir pada gypsum dengan motif geometris.  Rumusan masalah 

yang dikaji adalah bagaimana pemanfaatan gypsum dalam pembelajaran ukir 

motif geometris siswa kelas VII SMP Al Madina Wonosobo?, bagaimana hasil 

dari pemanfaatan gypsum dalam pembelajaran ukir motif geometrissiswa kelas 

VII SMP Al Madina Wonosobo? dan apa faktor penghambat dan pendukung 

dalampemanfaatan gypsum dalam pembelajaran ukir motif geometris siswa kelas 

VII SMP Al Madina Wonosobo?. 

 Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksploratif dengan pendekatan 

yang digunakan adalah kualitatif.Penelitian ini dilakukan di SMP Al Madina 

Wonosobo.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi.Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, 

penyajian data dan penarikan simpulan. 

 Hasil penelitian yang diperoleh yaitu sebagai berikut: (1) pemanfaatan 

gypsum dalam pembelajaran ukir motif geometris melalui 3 tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.  Pada tahap evaluasi meliputi 

penyusunan RPP yang berisi mengenai tujuan dari pembelajaran, materi, metode, 

strategi, dan evaluasi pembelajaran.  tahap kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran 

yang sesuai dengan rancangan pembelajaran.  Setelah pelaksanaan pembelajaran, 

tahap akhir yaitu evaluasi pembelajaran.  Evaluasi mencakup 3 aspek yaitu ide 

atau gagasan, bentuk karya, dan proses pembuatan.  selain aspek penilaian tahap 

evaluasi menggunakan 3 penilai yang terdiri dari guru seni budaya SMP Al 

Madina Wonosobo, Guru Seni Budaya SMA Muhammadiyah Wonosobo, dan 

peneliti, (2) hasil yang diperoleh siswa dalam mengukir pada gypsum motif 

geometris menunjukkan kriteria baik pada pengamatan proses I dengan nilai rata-

rata kelas 76,8 dan pada pengamatan proses II dengan nilai rata-rata kelas 81,3, 

(3) faktor yang mendukung dari pembelajaran mengukir pada gypsum motif 

geometris adalah antusias siswa dalam berkarya seni dan kemampuan siswa dalam 

berkarya seni yaitu mengukir pada gypsum.  Faktor yang menghambat 
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pembelajaran mengukir pada gypsum  adalah kurang rasa percaya diri pada siswa 

saat berkarya dan alokasi waktu dalam berkarya yang masih terbatas.Saran yang 

direkomendasikan adalah sebagai berikut.  Pertama guru sebaiknya memberikan 

motivasi kepada siswa saat berkarya, kedua guru lebih banyak dalam 

menampilkan contoh dari karya seni rupa kepada siswa, ketiga mengatur alokasi 

waktu pada saat merencanakan pembelajaran. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Gypsum atau biasa dikenal dengan sebutan gips adalah salah satu mineral yang 

mengandung banyak kalsium.  Gypsum merupakan batu kapur yang diambil dari 

alam, didapat dari proses pengendapan di laut, danau, gua, dan dilapisan garam.  

Sifat gypsum yang akan mengeras dengan waktu yang singkat setelah bercampur 

dengan air, meskipun mengeras namun gypsum masih dapat untuk dihancurkan.  

Gypsum yang telah mengeras tetap memiliki massa yang ringan dan mudah untuk 

dihancurkan. 

Beberapa kelebihan dari gypsum membuat banyak orang dari berbagai 

bidang memanfaatkan mineral gypsum.  Semakin mahal dan sulitnya untuk 

memdapatkan kayu maka banyak orang yang mencari bahan pengganti kayu yang 

dapat dimanfaatkan.  Gypsum dianggap mampu  menjadi pengganti kayu karena 

bahan yang tahan api, ringan dan mudah untuk didapatkan.  Proses pengolahan 

gypsum juga sangat mudah dan cepat, namun juga harus memperhatikan waktu 

dalam pengolahannya karena gypsum sangat cepat mengeras.  

Pemanfaatan gypsum dapat dilihat pada beberapa interior rumah.  Gypsum 

digunakan sebagai penghias rumah karena dianggap mampu menggantikan kayu 

sebagai penghias interior ruangan yang indah.  Pengolahan yang cepat mudah 

untuk dibentuk membuat banyak orang berusaha membuat hiasan rumah dari 

gypsum.  Selain dalam bidang interior gypsum juga dimanfaatkan dalam bidang 
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kedokteran, seperti untuk melindungi bagian tubuh yang tulangnya retak.  

Sifat gypsum yang keras dan dapat dibuat sesuai bentuk bagian tubuh yang terluka 

mampu untuk melindungi agar tulang tidak mudah bergeser.  Gypsum sering 

disebut sebagai bahan pengganti kayu, karena sifat gypsum yang keras dan mudah 

dibentuk. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kayu adalah bagian batang 

(cabang, dahan, dan sebagainya) pokok yang keras (yang biasa dipakai untuk 

bahan bangunan dan sebagainya).  Selain untuk bidang bangunan kayu digunakan 

untuk berbagai keperluan, seperti untuk bahan bakar, kertas, perabot, maupun 

hiasan.  Pemanfaatan kayu yang berlangsung sejak dulu menyebabkan banyak 

penebangan pohon dimana-mana yang mengakibatkan kerusakan hutan.  

Penebangan pohon secara liar dan tidak terkendali akan membahayakan proses 

kelangsungan hidup di masa mendatang.   

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah 

yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi, sehingga berbagai jenis 

tanaman mudah tumbuh di daerah Wonosobo.  Pada tahun 1997 luas hutan di 

Wonosobo kurang lebih 20.000 hektar atau 10% dari hutan di seluruh Jawa 

Tengah berada di Wonosobo.  Pembalakan liar yang terjadi diseluruh wilayah 

salah satunya di Wonosobo, membuat hutan yang ada di Wonosobo rusak dan 

menjadi lahan kosong.  Mengurangi penebangan pohon secara besar-besaran 

dapat dilakukan dengan cara mengurangi pemanfaatan kayu dalam kehidupan 

sehari-hari, ataupun menggantikan bahan kayu dengan bahan alternatif lainnya 

sesuai dengan kebutuhan misal gypsum. 
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Banyaknya pemanfaatan gypsum dapat ditemukan di sekitar kita, namun 

gypsum masih sangat jarang dimanfaatkan dalam pembelajaran di sekolah.  

Pemanfaatan gypsum dalam pembelajaran di sekolah diharapkan mampu 

memudahkan proses pembelajaran, salah satunya yaitu pembelajaran seni rupa.  

Dalam pembelajaran seni rupa, gypsum dapat digunakan sebagai media alternatif 

dalam berkarya seperti pembelajaran ukir. 

Pembelajaran mengukir termuat dalam kurikulum yang diterapkan di 

sekolah, meskipun demikian banyak sekolah yang belum menerapkan 

pembelajaran tersebut.  Kendala alat dan bahan yang dibutuhkan membuat banyak 

sekolah tidak menerapkan pembelajaran tersebut.  Selain pada media yang 

dibutuhkan penggunaan waktu untuk mengukir juga membutuhkan waktu yang 

tidak singkat. 

Pembelajaran ukir diperlukan dalam sekolah, karena untuk memberikan 

pengetahuan kepada siswa bagaimana cara mengukir sehingga menghasilkan 

suatu karya seni yang indah.  Kendala dalam mengukir dapat diatasi seperti 

mengganti bahan kayu dengan bahan-bahan yang mudah didapat sebagai media 

yang akan diukir.  Salah satu pengganti kayu dalam membuat ukir yaitu dengan 

memanfaatkan gypsum sebagai media yang akan diukir.  Waktu yang dibutuhkan 

untuk proses pembuatan menjadi lebih singkat dan mudah untuk diukir. 

Ukiran merupakan salah satu karya seni yang indah.  Ukiran sendiri 

merupakan susunan dari pola dan terdiri dari motif yang dibuat sedemikian rupa 

sehingga menjadi bentuk dan ciri khas tertentu.  Motif dalam ukiran sangat 

beragam dan berasal dari bentuk alam yang dibuat sedemikian rupa sehingga 
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menjadi lebih indah.  Beberapa motif yang ada di Nusantara yaitu motif 

geometris, motif tumbuhan, motif binatang, motif benda alam, motif manusia, 

motif benda teknologis, dan motif kaligrafi. 

Beberapa macam motif tersebut banyak diterapkan di berbagai bidang atau 

permukaan benda.  Misalnya motif tumbuhan dan manusia banyak dijumpai di 

Candi Borobudur, motif manusia dan hewan pada tameng Kalimantan, motif 

geometris pada nekara, dan masih banyak lagi.  Salah satunya  motif yang banyak 

ditemukan di sekitar kita yaitu motif geometris, merupakan motif yang berbentuk 

abstrak ataupun semi abstrak.  Disebut memiliki bentuk abstrak karena motif 

tersebut tersusun dari garis-garis lurus, lengkung, maupun patah-patah. 

Motif yang tersusun dari garis-garis maupun bidang geometris membuat 

motif geometris lebih mudah dibuat dibandingkan dengan motif tumbuhan, 

manusia, ataupun figuratif.  Motif geometris dengan bentuk yang mudah dibuat 

lebih tepat diterapkan dalam pembelajaran ukir pada siswa SMP kelas VII. 

SMP Al Madina Wonosobo merupakan salah satu sekolah yang berada di 

dekat pusat perkotaan.  Perbedaan sekolah SMP Al Madina Wonosobo dengan 

sekolah lain terletak pada sistem sekolah, yaitu dengan sistem asrama sekolah atau 

boarding school.  Siswa akan berada dan tinggal di asrama dalam jangka waktu 

yang panjang, yaitu saat mulai memasuki sekolah sampai kelulusannya.  Jarak 

antara sekolah dengan asrama yang dekat, memudahkan guru untuk mengawasi 

siswanya saat selesai jam sekolah.  Semua siswa akan diberi ketrampilan di luar 

jam sekolah seperti beternak dan bertani, sehingga setiap siswa akan diberi 

tanggung jawab untuk menjaga dan merawat apa yang ada di sekitarnya. 
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Kurangnya jumlah guru mengakibatkan beberapa mata pelajaran yang 

diampu oleh guru yang bukan sesuai dengan bidang, salah satunya adalah 

pembelajaran seni rupa.  Pembelajaran seni rupa masih pada pembelajaran 

menggambar dan belum mencoba dengan media yang berbeda.  Namun materi 

pembelajaran seni rupa diberikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yaitu 

kurikulum 2013.  Kompetensi menggambar flora, fauna, alam benda, ataupun 

ragam hias telah diajarkan, namun pada kompetensi penerapan ragam hias pada 

tekstil ataupun kayu masih belum diajarkan di kelas.  Sulitnya untuk mendapatkan 

bahan yang dibutuhkan menjadi kendala dalam pembelajaran penerapan pada 

tekstil dan kayu. 

Dilihat dari kompetensi dasar yang ada di kurikulum 2013 pada kelas VII 

tidak semua kompetensi dasar yang ada dapat diterapkan, misal pada kompetensi 

dasar 3 dan kompetensi dasar 4.  Menerapakan ragam hias pada tekstil dan kayu 

merupakan kendala yang dihadapi di berbagai sekolah.  Selain pada kompetensi 

dasar, metode dari pembelajaran juga kurang efektif.   

Pada segi metode yang digunakan, sesuai dengan peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 103 tahun 2014 tentang 

pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, bahwa 

pendekatan pembelajaran yang digunakan yaitu pendekatan saintifik atau 

pendekatan berbasis proses keilmuan.  Pendekatan saintifik atau pendekatan 

berbasis proses keilmuan merupakan pengorganisasian pengalaman belajar 

dengan urutan logis dengan meliputi proses pembelajaran: mengamati, menanya, 
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mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan. 

Kegiatan mengamati yaitu siswa mengamati mengenai materi pembelajaran, 

kemudian siswa mulai menanya mengenai materi yang telah diamati sebelumnya.  

Setelah tahap menanya, pada kegiatan selanjutnya yaitu mencoba yang berarti 

bahwa siswa mencoba mencari informasi mengenai materi pembelajaran.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kemudian siswa mencoba untuk membuat 

tugas.  Kegiatan selanjutnya yaitu menalar, siswa menganalisis data dari sumber 

seperti guru terkait materi yang diajarkan yang kemudian menyimpulkan data 

yang telah diperoleh.  Pada kegiatan akhir yaitu mengomunikasikan, berarti 

bahwa siswa mempresentasikan hasil dari karya atau tugas yang telah dikerjakan 

sesuai dengan materi pembelajaran. 

Menurut pendapat peneliti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

saintifik ini dinilai kurang efektif dalam segi pemanfaatan waktu, karena dalam 

kegiatan berkarya seni yang diutamakan adalah pemanfaatan waktu untuk 

berkarya.  Peneliti berpendapat bahwa langkah-langkah eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi dinilai lebih efektif dibandingkan dengan langkah-langkah pada 

pendekatan saintifik.  

Menurut Rahayu (2014:7) pada kegiatan eksplorasi ini, siswa dapat 

memahami maupun menyelidiki sesuatu hal baru yang belum diketahui dengan 

tujuan yaitu untuk memperoleh pengetahuan.  Setelah itu masuk pada tahap 

elaborasi, yaitu siswa mulai mengerjakan tugas yang diberikan guru.  Tahap akhir 

yaitu konfirmasi, yang berarti siswa dapat mengkonfirmasi hasil karya yang telah 
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dibuatnya serta dapat menyimpulkan materi yang sudah diajarkan guru selama 

proses pembelajaran. 

Penerapan ragam hias pada kayu salah satunya dengan mengukirbelum 

pernah diajarkan di SMP Al Madina, alasannya yaitu karena kayu yang ada di 

lokasi penelitian memiliki serat yang kasar dan sulit diukir.  Selain sulitnya proses 

pengerjaan, waktu yang dibutuhkan juga cukup lama. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba menggunakan gypsum sebagai 

media alternatif pengganti kayu untuk diukir.  Diharapkan media gypsum akan 

mempermudah pelaksanaan pembelajaran ukir di sekolah.  Waktu yang 

dibutuhkan akan lebih singkat, dan siswa akan lebih mudah dalam membentuk 

pola untuk diukir. 

Pemilihan SMP Al Madina Wonosobo sebagai kegiatan penelitian yaitu 

belum terlaksananya pembelajaran mengukir, karena media yang sulit didapatkan 

dan proses pembuatan yang membutuhkan waktu lama.  Mengenalkan media baru 

dalam berkarya ukir dapat terlaksana dengan bahan yang lebih mudah untuk 

didapatkan dan diolah.  Lokasi sekolah yang dekat dengan pusat kota 

memudahkan siswa untuk mendapatkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemanfaatan gypsum dalam pembelajaran ukir motif geometris 

siswa kelas VII SMP Al Madina Wonosobo? 

2. Bagaimana hasil dari pemanfaatan gypsum dalam pembelajaran ukir motif 

geometris siswa kelas VII SMP Al Madina Wonosobo? 
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3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan gypsum dalam 

pembelajaran ukir motif geometris siswa kelas VII SMP Al Madina 

Wonosobo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan proses pemanfaatan gypsum dalam pembelajaran ukir motif 

geometris siswa kelas VII SMP Al Madina Wonosobo. 

2. Menjelaskan hasil dari pemanfaatan gypsum dalam pembelajaran ukir motif 

geometris siswa kelas VII SMP Al Madina Wonosobo. 

3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang ada dalam 

pemanfaatan gypsum dalam pembelajaran ukir motif geometris siswa kelas 

VII SMP Al Madina Wonosobo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoris 

Secara teoris manfaat dari penelitian ini menjadi bahan referensi dalam 

pengembangan pembelajaran seni rupa, ataupun teori mengenai pemanfaatan 

media pembelajaran terutama pada jenjang SMP. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis manfaat dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagi siswa akan memperoleh pengalaman baru dalam pembelajaran seni rupa, 

yaitu dengan menggunakan media yang baru.  Selain itu juga memberi 

pengalaman kepada siswa bahwa berkarya seni bukan hanya menggambar atau 

berkarya dengan media yang mahal dan sulit untuk didapatkan, tetapi berkarya 
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seni juga dapat menggunakan media yang mudah didapatkan dan ada disekitar 

kita. 

2. Bagi guru akan memperoleh pengalaman baru dalam pemanfaatan media yang 

sebelumnya masih jarang dimanfaatkan dalam pembelajaran seni rupa di 

tingkat SMP yang dapat digunakan dalam pembelajaran selanjutnya. 

3. Bagi sekolah dapat digunakan sebagai upaya peningkatan prestasi siswa dalam 

pembelajaran seni rupa. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Gypsum 

Gypsum atau biasa dikenal dengan gips merupakan kata kerja dari bahasa Yunani 

yang berarti memasak (id.m.wikipedia.org/wiki/gipsum).  Disebut memasak 

karena dahulu di Paris orang membakar gypsum untuk keperluan 

memasak.Menurut Heinz (1999:134) Bongkahan-bongkahan batu kapur asam 

belerang dipecah-pecah.  Kemudian dimasukkan kedalam tungku pembakaran, 

terlebih dahulu tungkunya dikosongkan dan dibersihkan dari api pembakaran.  

Pembakaran dilakukan dengan udara panas dengan suhu 130 C, akan 

menghasilkan gips yang cepat mengikat air dan menjadi keras.  Dalam waktu 

yang lama, gypsum tidak akan larut dalam air, sehingga selain sebagai bahan 

bakar gypsum juga digunakan untuk krim perawatan kaki, ataupun sebagai 

shampo.  Gypsum sebagai salah satu mineral yang teruapkan dengan kandungan 

kalsium yang tinggi.  Pada umumnya gypsum berwarna putih, kelabu, coklat, 

kuning, dan transparan. 

Gypsum banyak dimanfaatkan karena sifat gypsum yang keras dan mudah 

dibuat dengan membutuhkan waktu yang singkat.  Menurut Simatupang (1985) 

gypsum mempunyai sifat yang cepat mengeras yaitu sekitar 10 menit.  

Pencampuran bahan kimia dalam proses pembuatan papan gypsum bertujuan 

untuk memperlambat proses pengerasan tanpa merubah sifat gypsum sebagai 

perekat.  Proses pengerasan gypsum akan terjadi saat gypsum dan air telah 
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dicampurkan yang membuat kenaikan suhu pada gypsum.  Dalam bidang 

pembangunan gypsum banyak digunakan untuk membuat hiasan pada langit-

langit,  biasanya gips dipergunakan pada pembuatan lis-lis dinding dan berbentuk 

gips karton buat langit-langit.  Disamping itu gips juga digunakan sebagai bahan 

tambahan dalam pembuatan semen (Heinz 1999:135).  Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2005:453) gips adalah kapur batu, biasanya dipakai untuk 

membalut bagian tubuh yang tulangnya retak atau patah agar tidak bergeser 

posisinya. 

Berdasarkan pemaparan diatas pemanfaatan gypsum telah ada sejak zaman 

dahulu yaitu pemanfaatan sebagai penyaring, pupuk, bahan bakar, perekat, dan 

lainnya.  Pada perkembangannya gypsum banyak dimanfaatkan sebagai pengganti 

triplek atau kayu, yaitu memanfaatkan gypsum sebagai penghias plavon dan 

dinding.  Meskipun sudah banyak pemanfaatan gypsum, namun tidak semua orang 

telah memanfaatkan gypsum untuk menghasilkan sebuah karya seni.  Kurangnya 

pemahaman masyarakat dalam mengolah gypsum, menyebabkan sedikit 

masyarakat yang membuat karya dengan gypsum. 

2.2 Pembelajaran 

2.2.1 PengertianPembelajaran 

Menurut Oemar (2008:57) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.  Suatu pembelajaran 

terdiri atas guru, murid, dan media pendukungnya.  Proses pembelajaran bukan 
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hanya terjadi di dalam ruangan, namun proses pembelajaran dapat terjadi di luar 

ruangan.  

Menurut Ismiyanto (2010:16) pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai 

usaha guru membentuk perilaku (peserta didik) yang diharapkan dengan cara 

„menciptakan‟ lingkungan yang kondusif bagi terjadinya interaksi antara 

lingkungan dan murid.  Sejalan dengan Kustandi (2011:5) pembelajaran sama 

halnya dengan belajar.  Pembelajaran yaitu suatu usaha sadar guru atau pengajar 

untuk membantu siswa atau anak didik agar dapat belajar sesuai kebutuhan dan 

minatnya.   

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu interaksi antara 

guru dan murid.  Peran dari guru yaitu membentuk perilaku peserta didik dengan 

memberikan pengalaman baru.  Pembelajaran dapat berlangsung di luar maupun 

di dalam ruangan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif.  Proses 

pembelajaran mengajar disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. 

Pada dasarnya pembelajaran merupakan suatu proses timbal balik antara 

guru dan murid.  Namun peran dalam proses pembelajaran murid memiliki peran 

yang sangat penting, sedangkan seorang guru merupakan pembimbing yang 

membantu proses kegiatan pembelajaran pada siswa agar sesuai dengan tujuan 

dari pembelajaran.  Proses pembelajaran terdapat dua kegiatan yang saling 

berkaitan yaitu belajar dan mengajar.   

Menurut Azhar (2007:1) belajar adalah suatu proses yang kompleks yang 

terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya.  Menurut Ismiyanto (2010:18) 

belajar berarti proses usaha murid (individu) untuk memperoleh suatu tingkah 
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laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu tersebut 

dalam interaksi dengan lingkungan. 

Dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses yang dialami 

murid atau individu untuk memperoleh pengalaman yang baru dari lingkungan 

sekitarnya.  Belajar merupakan kejadian yang terjadi sepanjang hidupnya, yaitu 

dimulai sejak lahir sampai meninggal. 

Menurut Nasution 1989 (dalam Ismiayanto 2009) mengajar adalah 

membantu anak agar berkembang dan dapat menyesuaikan diri kepada 

lingkungannya;dan oleh karena itu semua pelajaran di sekolah harus dapat 

dimanfaatkan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari, agar kelak murid dapat 

mengatasi permasalahan hidup yang dihadapinya.  Dalam  hal ini bahwa guru 

berperan aktif dalam pembentukan perilaku murid.  Pembentukan perilaku murid 

yaitu dapat berupa bimbingan atau dorongan kepada murid untuk memperoleh 

suatu pengalaman bagi dirinya.  Senada dengan Briggs (dalam Rifa‟i, 2010:191) 

menyatakan bahwa pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang 

mempengaruhi peserta didik sedemikian  rupa sehingga peserta didik itu 

memperoleh kemudahan.   

Dari pendapat diatas maka disimpulkan bahwa pembelajaran usaha guru 

dalam membantu siswanya dalam membentuk perilaku murid agar lebih baik dan 

mampu dalam mengatasi permasalahannya.  Pembelajaran dapat suatu aktivitas 

yang mempengaruhi seseorang untuk memperoleh kemudah dalam mengatasi 

permasalahan.  Karena pembelajaran dapat dilaksanakan setiap hari dan dimana 
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saja maka dapat dimanfaatkan untuk membentuk anak selama proses 

pertumbuhan. 

2.2.2 KomponenPembelajaran 

Pembelajaran terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan, 

berkaitan antar satu sama lain, dan berfungsi untuk tercapainya tujuan dari 

pembelajaran.Menurut Rifa‟i (2010:84) komponen pembelajaran terdiri dari 

tujuan, subyek belajar, materi pelajaran, strategi pembelajaran, media 

pembelajaran, dan penunjang.  Komponen-komponen tersebut saling berkaitan 

dan pembelajaran tidak akan berlangsung apabila salah satu komponen tidak 

tercakup.Komponen-komponen dalam pembelajaran diantaranya sebagai berikut. 

2.2.2.1 TujuanPembelajaran 

Menurut Tyler (dalam Syafii 2006:29) tujuan pembelajaran merupakan komponen 

utama dan pertama dalam pembelajaran.  Tujuan pembelajaran merupakan ke arah 

mana siswa akan dibawa.  Arah belajar siswa merupakan sasaran belajar, oleh 

karena itu tujuan pembelajaran lazim disebut juga sasaran pembelajaran. Sejalan 

dengan Ismiyanto (2009) yang menyatakan tujuan pembelajaran atau lazim pula 

disebut dengan sasaran pembelajaran, merupakan komponen utama dan paling 

awal harus dirumuskan oleh guru dalam merancang pembelajaran.  

Dari kedua pendapat diatas maka tujuan pembelajaran merupakan hal yang 

utama dilakukan oleh guru sebelum menentukan komponen dari pembelajaran 

yang lainnya.  Tujuan pembelajaran akan digunakan sebagai panduan dalam 

pemilihan bahan ajar, perumusan kegiatan belajar mengajar, penyusunan alat 
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evaluasi, dan pemilihan media pembelajaran.  Tanpa merumuskan tujuan 

pembelajaran terlebih dahulu pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. 

Perumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, 

yaitu kurikulum 2013, yaitu didasarkan pada kompetensi inti (KI) dan kompetensi 

dasar (KD).  Tujuan dari kurikulum 2013 dalam seni rupa yaitu membentuk sikap 

kritis, apresiatif, dan kreatif pada setiap siswa.  Tujuan tersebut merupakan acuan 

dari guru dalam merancang sistem pembelajaran.  Tujuan dari pembelajaran yang 

paling utama yaitu melatih kepekaan siswa untuk diimplementasikan dalam 

tingkah laku sebagai hasil dari proses pembelajaran. 

2.2.2.2 Bahan Ajar danKriteriaPemilihannya 

Materi ajar yang sangat banyak dan harus disampaikan kepada siswa menjadi 

permasalahan yang sering dihadapi oleh guru.  waktu yang singkat akan membuat 

pengolahan materi menjadi tidak maksimal dan akan mempengaruhi keberhasilan 

dari tujuan dari pembelajaran.  Ketepatan pemilihan dan pengembangan bahan 

ajar termasuk di dalamnya dari mana memperoleh sumber dan bagaimana cara 

mengorganisasikannya, penting dikuasai oleh guru dalam rangka merancang dan 

melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan 

(Sunaryo 2010:3). 

Mengenai isi materi, Syafi‟i (2006: 31) mengungkapkan bahwa materi 

pelajaran atau bahan ajar adalah pesan yang perlu disampaikan oleh 

penyelenggara pendidikan kepada peserta didik, oleh karena itu bahan ajar atau 

materi pelajaran merupakan bentuk rinci atau terurai dari pokok-pokok materi 

yang diterapkan dalam kurikulum.  Sunaryo (2010:3) menjelaskan bahwa bahan 



16 

 

 

 

ajar, atau lebih dikenal sebagai materi pelajaran, merupakan subject content, yaitu 

isi pelajaran yang terorganisasi dalam suatu proses pembelajaran yang dipilih dan 

disampaikan guru kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan.   

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar 

merupakan materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta 

didik.  Bahan ajar berisi mengenai uraian dari pokok-pokok materi yang ada pada 

kurikulum yang diterapkan.  Bahan ajar akan disampaikan kepada peserta 

didikagar tercapai tujuan dari pembelajaran.   

2.2.2.3 Pendekatan, Strategi, dan Metode 

Dalam penyusunan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yang harus dipahami 

terlebih dahulu mengenai pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran.  

Menurut Ismiyanto (2009) secara garis besar ada dua pendekatan pembelajaran, 

yaitu pendekatan ekspositorik dan pendekatan heuristik.  Pendekatan ekspositorik 

merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan dominasi guru dalam 

kegiatan pembelajaran.  Sementara itu pendekatan heuristik atau pendekatan 

humanistik merupakan pendekatan pembelajaran yang mendudukkan anak sebagai 

pusat kegiatan. 

Pada hakikatnya strategi pembelajaran mencakupi perencanaan, pemilihan 

metode, dan penggunaan perangkat kegiatan yang telah direncanakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran (Ismiyanto, 2010:8).  Sejalan dengan Syafii 

(2006:34) yang menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat dilakukan dengan 

mengorganisasikan kelas, materi dan waktu, memilih metode, memanfaatkan 
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media dan sumber belajar.  Strategi pembelajaran merupakan upaya guru dalam 

mewujudkan proses pembelajaran yang kondusif untuk terciptanya tujuan 

pembelajaran. 

Dapat disimpulkan bahwa suatu pembelajaran terdiri dari perencanaan, 

metode, dan pemanfaatan media untuk tercapainya tujuan pembelajaran.  Agar 

saat proses pembelajaran berlangsung kondusif, guru harus menentukan strategi 

yang akan digunakan.  Pemanfaatan waktu yang tersedia, dan pemanfaatan media 

yang ada. 

Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan strategi pembelajaran 

yang dipilih, dan disesuaikan dengan sasaran pembelajaran.  Pemilihan metode 

pembelajaran ditujukan untuk membuat proses kegiatan belajar mengajar menjadi 

lebih menarik.  Beberapa metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

dapat berupa ceramah, tanya jawab, diskusi, dan lainnya.  Pemilihan metode 

pembelajaran juga disesuaikan dengan waktu dan sarana prasarana yang 

menunjang. 

Setelah pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran dibuat maka 

selanjutnya merancang kegiatan belajar mengajar (KBM).  Kegiatan belajar 

mengajar berisi mengenai tahapan yang dilakukan oleh guru dan siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung.  Perumusan kegiatan belajar mengajar berisi 

mengenai interaksi antara guru dengan murid, murid dengan murid, dan murid, 

guru dan lingkungan disesuaikan dengan alokasi waktu. 
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2.2.2.4 Sumber dan Media Pembelajaran 

Menurut Arsyad (2007:3) kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara 

harfiah berarti „tengah‟, „perantara‟, atau „pengantar‟.  Media merupakan salah 

satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator 

menuju komunikan Criticos (dalam Daryanto 2010:4).   

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media adalah perantara atau 

alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan.  Perantara akan 

mempermudahkan pemberi pesan agar cepat atau mudah dimengerti oleh 

penerima pesan.  Media sangat berguna dalam berkomunikasi karena 

memudahkan proses penyampaian pesan. 

Menurut Gerlach dan Ely (dalam Arsyad 2007:3) mengatakan bahwa media 

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

ketrampilan, atau sikap.  Menurut Munadi Yudhi (2013:8) media merupakan 

segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber 

secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana 

penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif.   

Sejalan dengan Briggs (dalam Iswidiyati 2010:2) menyatakan bahwa semua 

alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang minat siswa untuk 

belajar, termasuk suatu alat komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, 

karena media dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca dan didengar.  Media 

merupakan alat bantu yang digunakan guru untuk menyampaikan bahan ajar 

dalam proses pembelajaran yang memudahkan siswa dalam memahami materi 
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yang diajarkan.Sumber belajar siswa bukan hanya berasal dari guru atau buku teks 

saja, namun juga dapat diperoleh dari orang lain seperti seniman ataupun media 

elektronik dan lainnya. 

Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa media dapat 

berupa manusia, materi ataupun lingkungan yang mempengaruhi proses 

pembelajaran berlangsung.  Media berfungsi untuk menyampaikan pesan dari 

sumber untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang kondusif.  Media yang 

digunakan untuk mendukung terjadinya pembelajaran yang kondusif, maka media 

disebut alat bantu yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi agar 

memudahkan siswa dalam memahami materi yang diajarkan. 

2.2.2.5 Alat Evaluasi 

Evaluasi merupakan kegiatan atau proses yang sistematik untuk menentukan nilai 

bagi siswa yang telah mengalami proses pembelajaran.  Dalam rangka  penentuan 

nilai itu, seorang guru dapat menggunakan proses pengukuran (measurement) dan 

juga assessment (Syafii 2010:3).  Ralph Tyler (dalam Arikunto, 1999:3) 

menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk 

menentukan sejauhmana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah 

tercapai. Atau lebih singkatnya, evaluasi dilakukan untuk mengetahui 

keberhasilan atas proses pembelajaran yang telah dilakukan. 

Dari kedua pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan 

kegiatan untuk menentukan nilai dari siswa setelah mengalami proses 

pembelajaran.  Evaluasi berupa pengumpulan data-data yang digunakan untuk 

menentukan keberhasilan dari tujuan pembelajaran.  Evaluasi merupakan kegiatan 
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untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran sudah tercapai, apakah 

proses pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran ataukah masih 

perlu untuk diperbaiki. 

2.3 Pembelajaran Seni Rupa 

2.3.1 Pengertian Seni 

Sejak dahulu sampai sekarang seni sangat berkaitan dengan masyarakat, dapat 

terlihat dari peninggalan yang ditemukan.  Zaman dahulu seni sangat melekat 

pada kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai penghias namun lebih berkaitan 

dengan ritual keagamaan.  Seperti pada hasil lukisan-lukisan gua, ukiran pada 

perisai ataupun senjata.  Hasil karya seni yang dibuat bertujuan sebagai media 

komunikasi, dan biasanya berisi mengenai gambaran kehidupan masyarakat saat 

itu ataupun sebuah ritual.  Seni sangat berdampingan dengan masyarakat, dimana 

ada sebuah masyarakat maka ada karya seni yang dihasilkan. 

Menurut Kartika (2004:6) seni sebagai ekspresi merupakan hasil ungkapan 

batin seorang seniman yang terjabar kedalam karya seni lewat medium dan alat.  

Sejalan dengan Bastomi (2012:14) seni merupakan penjelmaan rasa indah yang 

terkandung didalam jiwa seseorang, yang dilahirkan dengan perantaraan alat-alat 

komunikasi kedalam bentuk yang dapat ditangkap dengan indra dengar (seni 

musik), indra pandang ( seni rupa), atau dilahirkan dengan perantara gerak (seni 

tari, seni drama).   

Dari pendapat diatas maka seni merupakan bentuk pengungkapan ekspresi 

dari setiap orang yang dituangkan melalui perantara berupa alat maupun bahan.  
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Seni sering disebut sebagai perantara untuk menyampaikan pesan yang mampu 

ditangkap oleh indera manusia. 

Menurut Munro (dalam Soedarso 2006:68) seni adalah alat buatan manusia 

yang dibuat untuk menimbulkan efek-efek psikologis atas manusia yang melihat. 

Menurut Ensiklopedia Indonesia (dalam Suhadi, 1995:9), seni adalah penciptaan 

segala hal atau benda yang karena keindahan bentuknya orang senang melihat 

atau mendengarnya. 

Dapat disimpulkan bahwa seni merupakan hasil karya yang dibuat manusia, 

dan dapat mempengaruhi perasaan orang yang yang melihatnya.  Seni yang 

disampaikan akan mempengaruhi psikologi seseorang yang melihat mendengar 

ataupun merasakannya.  Seperti menimbulkan rasa senang ataupun sedih kepada 

mereka yang melihatnya. 

2.3.1.1 Seni Rupa 

Seni terdiri dari beberapa cabang yaitu seni musik, seni rupa, seni tari, seni sastra, 

dan seni drama.  Perbedaan dari cabang-cabang seni tersebut terlihat dari cara 

pengekspresiannya.  Seni musik berupa bunyi yang mengandung irama dan 

keharmonisan yang bersumber dari alat musik.  Seni rupa yaitu berupa suatu karya 

visual yang dapat dinikmati dengan dilihat atau diraba.  Seni tari mengekspresikan 

melalui geraktubuh yang berirama dan pada umumnya diiringi oleh musik.  Seni 

sastra berupa tulisan yang mempunyai arti dan keindahan tertentu.  Seni drama 

atau pertunjukan yang berisi kehidupan seseorang. 

Perbedaan material yang terjadi didalam proses cipta karya seni dalam 

mewadahi ungkapan perasaan sang seniman, maka terjadi cabang-cabang seni.  
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Seni rupa merupakan salah satu bentuk yang mempergunakan medium rupa 

sebagai medium ungkapnya (Kartika 2004:8). 

Menurut Rondhi (2002:6), seni rupa merupakan seni yang menggunakan 

unsur – unsur seni rupa sebagai media ungkapnya.  Penggunaan unsur – unsur 

seni rupa yang dimaksud adalah garis, bentuk, warna, ruang, tekstur, komposisi, 

proporsi, irama dan dominasi dengan memperhatikan nilai estetiknya.  Sejalan 

dengan Sudarmadji (dalam Kismartanto 2007:4) memberi batasan seni rupa 

adalah segala manifestasi batin dan pengalaman estetis dengan media garis, 

warna, tekstur, volume dan ruang.  Selain itu, Dharsono (1995:47) menjelaskan 

bahwa 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. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

dari seni rupa yaitu merupakan salah satu seni yang mengacu pada bentuk visual.  

Seni rupa dapat dinikmati dengan indera penglihatan dan perabaan.Seni rupa 

tersusun dari beberapa unsur seni rupa yang disusun dengan prinsip-prinsip seni 

rupa. 

Menurut Bahari (2008:51) seni rupa adalah suatu wujud hasil karya manusia 

yang diterima dengan indera penglihatan, dan secara garis besar dibagi menjadi 

seni murni dengan seni terap.  Menurut fungsi seni terbagi menjadi dua, yaitu seni 

murni (fine art) dan seni terapan (applied art).  Seni murni dibuat dengan tujuan 

hanya untuk dinikmati keindahannya saja, seperti lukisan, patung, gambar dan  
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lainnya.  Seni terapan yaitu karya seni yang dibuat untuk kegunaan, seperti kursi, 

meja, lemari dan lainnya. 

2.3.1.2 Unsur-Unsur Seni Rupa 

Menurut Kartika (2004:39) 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.  

Menurut Sanyoto (2009:7) unsur atau elemen seni dan desain sebagai bahan 

merupa atau mendesain meliputi: bentuk, raut, ukuran, arah, tekstur, warna, value, 

dan ruang.  Unsur-unsur seni rupa dan desain sebagai bahan merupa (menyusun 

seni), satu sama lain saling berhubungan sehingga merupakan satu kesatuan.  

Sejalan dengan Sjafi‟i (2000:17) dalam membuat karya nirmana dwimatra 

lazimnya kita menggunakan titik, garis, bidang, dan gempal yang nyata atau 

kelihatan (visible)sebagai perwujudan titik, garis, bidang, atau gempal yang 

tadinya konseptual. 

2.3.1.2.1 Titik 

Menurut Sjafi‟i (2000:25) pada umumnya sebuah titik memiliki raut bundar, 

sederhana, mampat, dan tidak memiliki arah.  Sjafi‟i dan Marianto (2000:14) 

menjelaskan sebuah titik (point) secara konseptual menunjukkan suatu posisi 

dalam ruang tetapi tidak memerlukan ruang, jadi tidak berdimensi, tidak 

mempunyai panjang, lebar, atau tinggi.  Karena itu titik bersifat statis, tidak 

memiliki arah, dan terpusat. 

Titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar.  Titik akan menjadi suatu 

garis dan bidang.  Dengan sebuah titik akan timbul beragam unsur seni lainnya.  
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Titik memiliki bentuk yang sangat sederhana yaitu berbentuk bundar dan tidak 

memiliki panjang maupun lebar. 

2.3.1.2.2 Garis 

Menurut Sjafi‟i (2000:38) suatu bentuk disebut sebagai garis, adalah karena 

perbandingan menyolok antara aspek panjangnya yang relatif lebih menonjol 

dibanding aspek lebarnya yang relatif tipis.  Garis dapat diwujudkan melalui 

sebuah goresan atau sapuan yang sempit dan panjang seperti benang atau pita.  

Sjafi‟i dan Marianto (2000:14) berpendapat bahwa titik ditingkatkan menjadi garis 

(line) yang secara konseptual merupakan titik yang bergerak.  Bekas gerakannya 

membentuk sebuah garis.  Ciri karakteristik garis konsep ini adalah ukuran 

panjang tanpa lebar atau tebal. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa garis berasal dari sebuah titik 

yang disusun secara sejajar.  Susunan titik akan membentuk bekas atau goresan 

dengan ukuran panjang lebih menonjol dibandingkan ukuran lebar.  Berarti bahwa 

ukuran lebar lebih sempit, sedangkan ukuran panjang lebih lebar. 

Lebih lanjut Hakim (2012:44) menjelaskan sebuah garis adalah unsur desain 

yang menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin yang lain, sehingga 

bisa berbentuk gambar garis lengkung (curve) atau lurus (straight).  Pendapat 

serupa tentang garis dikemukakan oleh Kartika (2004:40)garis memiliki raut, 

yang merupakan ciri khas dari sebuah garis.  Secara garis besar, raut garis terdiri 

garis lurus dan garis bengkok.  Garis bengkok dapat garis bengkok tunggal (atau 

menyerupai huruf U atau C), dan garis bengkok ganda (menyerupai huruf S). 
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Dari beberapa pendapat tentang garis dapat dijelaskan bahwa garis berasal 

dari dua titik yang dihubungkan menjadi satu.  Garis yang diperoleh dapat berupa 

garis lurus, lengkung, zig-zag, ikal maupun garis bergelombang. 

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. 

Menurut Sanyoto (2009) garis atau goresan yang dibuat oleh seniman akan 

memberikan kesan psikologi yang berbeda pada setiap garis yang dihadirkan.  

Sehingga dari kesan yang berbeda maka garis mempunyai karakter yang berbeda 

pada setiap goresan yang lahir dari seniman.  Dharsono (1995:47) menjelaskan 

kehadiran garis bukan saja hanya sebagai garis tetapi kadang sebagai simbol 

emosi yang diungkapkan lewat garis, atau lebih tepat disebut goresan.  Goresan 

atau garis yang dibuat oleh seorang seniman akan memberikan kesan psikologis 

yang berbeda pada setiap garis yang dihadirkan. 

Kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bawha setiap garis yang 

digoreskan memiliki kesan psikologis yang berbeda.  Selain memberikan kesan 

psikologi garis atau goresan juga sebagai simbol emosi dari seniman.  Garis yang 

dihasilkan akan memiliki kesan yang berbeda-beda. 

2.3.1.2.3 Bidang 

Menurut Sanyoto (2009:103) bidang adalah suatu bentuk raut pipih, datar sejajar 

dengan dimensi panjang dan lebar serta menutup permukaan. Sunaryo (2002: 9) 
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bahwa bidang mengandung pengertian yang luas, dan bidang dapat dipahami 

sebagai sesuatu yang pipih dan bidang merupakan permukaan rata dan tentu 

batasnya.  Sementara itu Hakim (2012:50) mengemukakan bahwa sebuah garis 

satu dimensi yang diperluas menghasilkan bidang dua dimensi.  Bidang bisa datar, 

melengkung, atau bergelombang, berbentuk maya atau nyata.  Bidang yang 

diletakkan pada posisi yang berbeda dapat membentuk ruang. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa bidang 

adalah garis yang diperluas yang menghasilkan bidang dua dimensi yang menutup 

permukaan.  Bidang yang dihasilkan dapat berupa bidang nyata maupun bidang 

semu.  Bidang bukan hanya berupa bidang datar, namun dapat berupa bidang yang 

pipih.  Penyusunan bidang yang berbeda akan menghasilkan sebuah ruang pada 

permukaan suatu benda. 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Dharsono (1995:51) bahwa shape 

adalah suatu bidang kecil yang terjadi karena dibatasi oleh sebuah kontur (garis) 

dan atau dibatasi oleh adanya warna yang berbeda atau oleh gelap terang pada 

arsiran atau karena adanya tekstur.  Sjafi‟i (2000:46) berpendapat bahwa bidang 

dapat terwujud oleh segores garis lengkung yang salah satu bagian ujungnya 

memotong bagian ujung lainnya, atau terwujud oleh sebuah garis lengkung yang 

bertemu ujungnya dan pangkalnya. 

Dari pendapat tersebut bidang terbentuk karena adanya garis atau kontur 

yang yang memotong garis lainnya.  Garis yang saling berpotongan dapat berupa 

garis lurus maupun garis lengkung.  Selain dibatasi dengan sebuah garis, bidang 
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juga dapat dibatasi dengan adanya perbedaan warna, arsiran ataupun tekstur dari 

permukaan. 

Dari uraian di atas bahwa bidang merupakan permukaan suatu obyek yang 

memiliki ukuran panjang dan lebar.  Bidang terbentuk dari perpotongan beberapa 

garis, baik garis lurus maupun garis lengkung.  Berdasarkan bentuknya bidang 

dibedakan menjadi beberapa kelompok.  Sjafi‟i (2000:47) menjelaskan bentuk 

elemental yang berupa bidang ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu 

bidang geometrik dan bidang biomorfis. 

Bidang geometris merupakan bidang dibuat dengan ukuran tertentu atau 

disusun dengan cara sistematis.  Bidang geometris terbagi menjadi bidang 

geometris beraturan dan acak.  Sjafi‟i (2000:47) menjelaskan bidang geometris 

beraturan adalah bidang geometrik yang ditandai dengan keberaturan 

perbandingan jarak sisi atau sudutnya dari poros pusat, panjang sisi, atau derajat 

lebar sudut masing-masing. 

Bidang geometrik acak tercipta dari garis lurus maupun lengkung yang 

tersusun tidak secara matematis.  Pembentukan geometrik acak yaitu tersusun 

secara bebas atau tidak beratur, dan tidak terikat oleh perbandingan dari sisi 

maupun sudut yang terbentuk. 

Bidang biomorfi atau bidang organis adalah bidang yang raut luarnya 

dibatasi garis lengkung bebas (baik yang dibuat secara kaligrafis; yang terbentuk 

karena pengaruh bahan, proses, atau teknik khusus; maupun yang diperoleh secara 

kebetulan), yang mengesankan adanya gerak fluiditas berupa pertumbuhan 
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melebar atau meleleh (Sjafi‟i 2000:53).  Garis atau kontur yang membatasi bidang 

lebih bebas yaitu berupa garis lengkung yang tidak beraturan. 

2.3.1.2.4 Bentuk 

Bentuk merupakan organisasi atau suatu kesatuan atau komposisi dari unsur-unsur 

pendukung karya (Kartika 2004:39).  Sanyoto (2009:83) berpendapat bahwabenda 

apa saja di alam ini, juga karya seni atau desain, tentu mempunyai bentuk (form).  

Bentuk apa saja yang ada di alam dapat disederhanakan menjadi titik, garis, 

bidang, gempal. 

Dari uraian di atas bahwa bentuk atau raut berasal dari unsur-unsur yang 

mendasar seni rupa yaitu berupa titik, garis, bidang, dan gempal atau ruang.  

Setiap karya seni ataupun benda yang ada di sekitar kita memiliki bentuk yang 

beragam. 

Menurut Sjafi‟i (2000:34) kata bentuk atau forma (form), dalam khasanah 

seni rupa merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu wujud yang 

dibuat seniman.  Dharsono (1995:34) menjelaskan raut merupakan unsur rupa 

yang menandai penampilan wujud diri yang nyata suatu bentuk terlihat, apakah 

geometris : segilima, segitiga, segiempat, elips, lingkarang, elips, atau bintang 

ataukah tidak beraturan, sembarang, acak atau biomorfis. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk merupakan kata yang 

digunakan untuk menyebutkan wujud dari permukaan bidang.   Wujud dari bidang 

terbagi menjadi dua, yaitu wujud geometris dan biomorfis.  Wujud geometris 

merupakan wujud yang diperoleh dari pengukuran secara sistematis, sedangkan 

biomorfis terbentuk dari garis-garis lengkung. 
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2.3.1.2.5 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).  Sedangkan menurut Sanyoto (2007:27) 

ruang merupakan tempat bentuk-bentuk berada (exist).  Dengan kata lain bahwa 

setiap bentuk pasti menempati ruang.  Sejalan dengan Hakim (2012:64) 

menjelaskan bahwa ruang merupakan suatu wadah yang tidak nyata tetapi dapat 

dirasakan keberadaanya oleh manusia.  

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa ruang merupakan unsur yang selalu 

ada di sekitar kita.  Setiap bentuk menempati ruang, sehingga ruang merupakan 

daerah yang ada di sekitar bentuk.  Ruang dapat memberikan kesan kedalaman, 

keluasan, maupun lengkung suatu obyek. 

Ruang dalam unsur rupa merupakan wujud tiga matra yang mempunyai: 

panjang, lebar, dan tinggi (punya volume).  Ruang dalam seni rupa dibagi atas 

atas dua macam; ruang nyata dan ruang semu.  Ruang semu, artinya indera 

penglihatan menangkap bentuk dan ruang sebagai gambaran sesungguhnya yang 

tampak pada taferil atau layar atau kanvas dua matra seperti yang dapat kita lihat 

pada karya lukis, karya desain, karya ilustrasi dan pada layar film.  Ruang nyata : 

bentuk dan ruang yang benar-benar dapat dibuktikan dengan indera perabaan 

(Dharsono 1995:62).   
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Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang merupakan 

wujud tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi.  Pada karya seni 

rupa, ruang dibagi menjadi dua yaitu ruang semu dan ruang nyata.  Ruang semu 

merupakan ruang yang terlihat pada bidang datar, sehingga ruang yang terlihat 

tidak sesuai dengan sebenarnya.  Ruang nyata merupakan ruang yang terlihat 

sesuai dengan permukaan bidang yang ada, dan dapat dibuktikan dengan indera 

perabaan. 

2.3.1.2.6 Warna 

Warna dapat didefinisikan secara obyektif atau fisik sebagai sifat cahaya yang 

dipancarkan, atau  secara subyektif atau psikologis sebagai bagian dan 

pengalaman indra penglihatan ( Sanyoto 2009:12).  Sejalan dengan Kartika 

(2004:48) warna merupakan kesan yang ditimbulkan cahaya pada mata. 

Adanya cahaya yang dipancarkan maka akan menimbulkan beragam warna 

yang berbeda.  Setiap warna yang terlihat oleh mata maka akan memberikan kesan 

yang berbeda-beda.  Sanyoto (2009:13) menjelaskan menurut kejadian, warna 

dibagai menjadi dua, yaitu warna additive dan subtractive.  Additive adalah 

warna-warna yang berasal dari cahaya yang dispektrum.  Sedangkan warna 

subtractive adalah warna yang berasal dari pigmen.  

Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan warna berasal dari 

pancaran cahaya yang mengenai benda atau obyek.  Kesan yang ditimbulkan dari 

cahaya akan menghasilkan warna yang dapat dirasakan oleh indera penglihatan.   

Warna adalah unsur rupa yang menampakkan perbedaan kualitas wujud 

suatu raut bidang (planar shape) dengan bidang dasar atau dengan raut bidang 
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lain yang ada disekelilingnya (Dharsono 1995:23).  Soegeng (dalam Sjafi‟i, 

2000:55) warna merupakan kesan yang ditimbulkan cahaya pada warna.  Sejalan 

dengan Hakim (2012:16) warna dipergunakan untuk menekankan atau 

memperjelas karakter suatu obyek, ruang serta memberi aksen pada bentuk dan 

bahannya. 

Dari pemaparan di atas bahwa warna merupakan wujud dari permukaan 

bidang.  Warna yang dihasilkan dari bidang yang berbeda akan menghasilkan 

warna yang berbeda pula.  Warna juga memberikan kesan bentuk dan bahan yang 

digunakan, sehingga memperjelas karakter dari permukaan bidang. 

2.3.1.2.7 Tekstur 

Texture (tekstur) adalah unsur rupa yang menunjukkan rasa permukaan bahan, 

yang sengaja dibuat dan dihadirkan dalam susunan untuk mencapai bentuk rupa, 

sebagai usaha untuk memberikan rasa tertentu pada permukaan bidang pada 

perwajahan bentuk pada karya seni rupa secara nyata atau semu (Kartika 

2004:47).MenurutSjafi‟i (2000:18) istilah barik atau tekstur digunakan untuk 

menyebut kesan raba atau karakter permukaan suatu raut atau suatu area, apakah 

polos atau bergores, kesat ataukah licin, halus ataukan kasar, rata ataukan 

berbenjol. 

Berdasarkan pemaparan tersebut tekstur adalah rasa atau kesan dari 

permukaan.  Kesan raba ataupun disebut juga karakter permukaan bidang yang 

dapat dirasakan oleh indera peraba.  Tektur disusun untuk memberikan rasa pada 

permukaan bidang, apakah bidang tersebut licin, kasar, halus ataupun berbenjol. 
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Lebih lanjut Hakim (2012:78) menjelaskan bahwa tekstur adalah titik-titik 

kasar halus yang tidak beraturan pada suatu permukaan benda atau obyek.  Titik-

titik ini dapat berbeda dalam ukuran, warna, bentuk atau sifat dan karakternya 

seperti besar kecilnya, gelap terangnya, bentuk bulat persegi atau tak beraturan 

sama sekali.   

Unsur rupa yang menunjukkan rasa permukaan bahan, yang sengaja dibuat 

dan dihadirkan dalam susunan untuk mencapai bentuk rupa, sebagai usaha untuk 

memberikan rasa tertentu pada permukaan bidang pada perwajahan bentuk pada 

karya seni rupa secara nyata atau semu (Dharsono 1995:54).  Tekstur dibedakan 

menjadi dua, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu.  Tekstur nyata digunakan untuk 

menyebutkan karakter permukaan raut atau bidang yang memiliki nilai raba fisik 

yang menunnjukkan kualitas atau kondisi permukaan yang sebenarnya.  

Sedangkan tekstur semu merupakan kesan rupa permukaan raut atau bidang yang 

tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Menurut bentuknya, tekstur terbagi menjadi dua yaitu tekstur halus dan 

tekstur kasar.  Hakim (2012:128) mengemukakan bahwa tekstur halus adalah 

karakter permukaan bendan yang bila diraba akan terasa halus atau dapat pula 

diartikan memberi perasaan kesan halus.  Demikian pula kesan tersebut dapat 

diperoleh dengan pemakaian warna lembut.  Tekstur kasar, permukaan benda bila 

diraba akan terasa kasar atau obyek terdiri dari elemen dengan corak yang 

berbeda, baik bentuk maupun warnanya. 

2.3.1.2.8 Gelap Terang 
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Suatu obyek bisa memiliki intensitas cahaya yang berbedapada setiap bagiannya.  

Menurut Sunaryo (2002: 20) 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. 

Dari pemaparan di atas setiap obyek dengan tinggi rendah yang berbeda 

memiliki intensitas yang berbeda sehingga menghasilkan gelap terang yang 

berbeda-beda.  warna lebih terang memberikan kesan dekat dan warna lebih gelap 

memberukan kesan jauh atau dalam. 

2.3.1.3 Prinsip Seni Rupa 

Menurut Kartika (2004:54) penyusunan atau komposisi dari unsur-unsur 

estetik merupakan prinsip pengorganisasian unsur dalam desain.  Hakekat suatu 

komposisi yang baik, jika suatu proses penyusunan unsur pendukung karya seni 

senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip komposisi: harmoni, kontras, unity, 

balance, simplicity, aksentuasi, dan proporsi.  Berarti bahwa penciptaan karya seni 

perlu untuk memperhatikan prinsip pembuatan karya seni. 

2.3.1.3.1 Komposisi  

Dharsono (1995:62) mengemukakan bahwa suatu komposisi yang baik, jika suatu 

proses penyusunan unsur pendukung karya seni, senantiasa memperhatikan 

prinsip-prinsip komposisi, harmony, contras, unity, balance, simplicity, 

aksentuasi, proporsi.Sementara itu Sjafi‟i (2000:60) berpendapat bahwa komposisi 

nirmana yang merupakan hubungan fisik antara unsur desain ini sering pula 

disebut asas pengorganisasian (principles of organization) dan kadang-kadang 
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disebut prinsip-prinsip desain (principles of desain) ini, merupakan salah satu 

aktivitas cipta rupa yang mendasar pada 1) keutuhan (unity), keseimbangan 

(balance), kepadanan (proporsi) dan keselarasan (harmony) antara satu bentuk 

dengan elemental dengan bentuk elemental lain dan ruang lingkup komposisinya, 

serta hubungan secara menyeluruh dan masing-masing unsur fisik nirmana. 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip komposisi 

merupakan prinsip dasar dalm penciptaan sebuah karya seni.  Komposisi 

merupakan susunan dari beberapa komposisi yang lainnya yang saling 

berhubungan yaitu prinsip keutuhan, kepadanan, keselarasan, penekanan, dan 

keseimbangan.   

2.3.1.3.2 Kesatuan (Unity) 

Sanyoto (2009:213) kesatuan adalah seluruh bagian-bagian atau atau dari semua 

unsur atau elemen yang disusun harus saling mendukung, tidak ada bagian-bagian 

yang menggangu, terasa keluar dari susunan atau dapat dipisahkan.  Tanpa adanya 

kesatuan, suatu karya seni  atau desain akan terlihat cerai-berai, kacau-balau, 

kalang-kabut, morat-marit,berserakan, buyar seperti sapu tanpa ikatan.  Akibatnya 

karya tersebut tidak enak dilihat.Hakim (2012:142) menjelaskan bahwa kesatuan 

yang dimaksud adalah hubungan yang harmonis dari berbagai elemen atau 

komponen dan unsur yang ada dalam suatu rancangan. 

Dari pendapat diatas berarti bahwa kesatuan menentukan indah atau 

tidaknya suatu karya yang telah dibuat.Penyusunan dari semua unsur yang dibuat 

saling mendukung agar tidak ada unsur yang mengganggu unsur lainnya.  

Pentingnya kesatuan atau disebut juga unity maka disebut juga sebagai prinsip 
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yang mendasar, karena kesatuan merupakan prinsip yang akan menentukan 

prinsip-prinsip yang lainnya. 

Selaras dengan kedua pendapat di atas, Sjafi‟i (2000:65) mengemukakan 

bahwa keutuhan atau kesatuan merupakan hasil capai suatu susunan atau 

hubungan antar unsur, sedemikian rupa, sehingga secara keseluruhan 

menampilkan kesan tanggapan yang tunggal, utuh atau organis, bukan merupakan 

unit unsur yang terpisah-pisah.  Selain mengemukakan pengertian kesatuan Sjafi‟i 

(2000:66) menyebutkan ada beberapa kemungkinan cara yang dapat ditempuh 

dalam penyusunan unsur-unsur nirmana yang mengarah pada terciptanya prinsip 

keutuhan, di antaranya dapat ditempuh melalui pengutamaan a) kesamaan unsur, 

b) kemiripan unsur susunan, c) keteraturan struktur susunan, dan pengaturan gerak 

irama. 

2.3.1.3.3 Keselarasan (Harmony) 

Keselarasan merupakan kedekatan dari unsur-unsur yang berbeda baik dari 

bentuk, ukuran,tekstur, maupun warna.  Kartika (2004:54) menjelaskan bahwa 

harmoni atau keselarasan merupakan paduan unsur-unsur yang berbeda dekat.  

Jika unsur-unsur estetika dipadu secara berdampingan maka akan timbuk 

kombinasi tertentu dan timbul keserasian (harmony).  Sejalan dengan Sjafi‟i dan 

Marianto (2000:72) menjelaskan bahwa keselarasan yang terjadi karena 

penggabungan bentuk-bentuk elemental yang sama, bermiripan, atau terkontrol 

jarak perbedaannya.  Keselarasan visual dapat diwujudkan melalui keselarasan 

raut, keselarasan arah, keselarasan ukuran, keselarasan warna, dan atau 

keselarasan barik. 
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Dari beberapa pendapat di atas bahwa keselarasan merupakan kedekatan 

unsur yang berdekatan atau mirip baik berupa ukuran, warna maupun arah.  

Penyusunan unsur-unsur yang saling berdampingan akan menimbulkan keserasian 

atau kombinasi tertentu. 

2.3.1.3.4 Penekanan (Accentuation) 

Sjafi‟i dan Marianto (2000:68-69) mengemukakan bahwa dominasi, aksentuasi, 

atau klimaks ini merupakan upaya pemfokusan susunan visual.  Karena itu, unsur 

atau area yang dijadikan sebagai kawasan klimaks seolah-olah diberi kekuatan 

untuk mengarahkan unsur-unsur yang bertebaran agar membantu kawasan ini 

untuk menjadi pusat perhatian (centre of interest).  Jadi, dalam hal ini pengaturan 

unsur secara dominasi, penataan unsur yang teraksentuasi, ataupun pengaturan 

klimaks berperan sebagai pengalih kekuatan yang meragam, baik raut, ukuran, 

arah, warna, maupun bariknya, sekaligus mengikatnya dalam kesatuan.  Menurut 

Hakim (2012:153) Penekanan ditimbulkan oleh dominannya salah satu komponen 

unsur sehingga menimbulkan kontras terhadap elemen lainnya.  Penekanan dalam 

suatu bentuk akan menarik perhatian kita. 

Dari  kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penekanan 

merupakan dua unsur yang disusun secara berdekatan tetapi berbeda.  Penyusunan 

unsur yang berdekatan dan berbeda bertujuan agar membuat karya terlihat lebih 

menarik.  Perbedaan unsur yang saling berdekatan dapat berupa bentuk, ukuran 

maupun warna. 
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2.3.1.3.5 Irama (Rythm) 

Ritme atau rythme adalah pengulangan unsur-unsur lansekap yang digunakan 

pada tempat yang berbeda pada suatu tapak, sehingga membentuk suatu ikatan 

atau hubungan visual dibagian-bagian yang berbeda (Hakim 2012:159).Irama 

berasal dari kata wirama (Jawa), wirahma (Sunda), rhutmos (Yunani), semula 

berarti gerak berukuran, ukuran perbandingan, berkerabat dengan kata rhein yang 

artinya mengalir Ensiklopedia (dalam Sanyoto 2009:157).   

Berdasarkan pemaparan di atas pengertian dari irama yaitu pengulangan 

unsur-unsur karya seni.  Pengulangan dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

seperti pengulangan ukuran maupun bentuk. 

Menurut Dharsono (1995:96) jika dalam pengulangan, susunan terdiri hanya 

satu bentuk elemental atau lebih yang diulang-ulang secara teratur 

berderathorizontal, vertikal, atau diagonal.  Karena itu pola pergantian ini sering 

disebut sebagai pola pengulangan bergantian (alternate repetition).  Irama dengan 

perubahan ukuran (besar-kecil) disebut irama progresif.  Irama gerakan mengalun 

atau flowing dapat dilakukan secara kontinyu (dari kecil kebesar) atau sebaliknya.  

Irama repetirif adalah pengulangan bentuk, ukuran, dan warna yang sama 

(monoton). 

2.3.1.3.6 Kesepadanan atau Kesebandingan (Proportion) 

Menurut Hakim (2012:162)  proporsi desain adalah hubungan rasio perbandingan 

yang harmonis antara dua atau lebih elemen dalam komposisi yang berkaitan 

dengan ukuran, warna, kuantitas, layout, sehingga menghasilkan keindahan yang 

menarik.  Sjafi‟i (2000:83) mengatakan istilah kesepadanan, perimbangan, atau 
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proporsi (proportion) memiliki arti sebagai serangkaian ukuran yang terancang.  

Kesepadanan ini merupakan perbandingan jarak (interval) atau besaran ukuran, 

ruang, area, sudut, panjang, nilai, dan warna satu pembagian bidang komposisi. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa proporsi yaitu 

perbandingan antara elemen-elemen yang menyusun suatu karya seni.  elemen-

elemen tersebut dapat berupa ukuran, warna, maupun komposisi dalam 

memadukan antar unsur yang ada. 

Proporsi yang serasi atau proporsional atau sebanding adalah suatu ukuran 

perbandingan dari penciptaan karya seni yang dibuat atas dasar kaidah-kaidah 

perbandingan yang dianggap paling ideal sehingga diperoleh karya seni atau 

desain yang menarik (Sanyoto 2009:251).   Berdasarkan pemaparan tersebut  

bahwa proporsi yang baik atau serasi merupakan susunan komposisi yang dibuat 

berdasarkan perbandingan yang paling ideal. 

2.3.1.3.7 Keseimbangan (Balance) 

Menurut Kartika (2004:60) keseimbangan dalam penyusunan adalah keadaan atau 

kesamaan antara kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya 

kesan seimbang secara visual ataupun secara keintensitas kekaryaan.  Hakim 

(2012:144) mengemukakan bahwa keseimbangan atau balance dalam desain 

berarti perasaan persamaan berat, perhatian atau daya tarik dari berbagai elemen 

dalam komposisi sebagai sarana untuk mencapai kesatuan atau penyamaan 

tekanan visual suatu komposisi antara unsur-unsur yang ada pada taman.  Ukuran, 

warna, dan jumlah unsur biasanya merupakan pertimbangan utama dalam 

menciptakan keseimbangan. 
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Dari pemaparan di atas pengertian dari keseimbangan adalah  kesamaan 

antara elemen atau unsur dari seni rupa yang memberikan kesan seimbang.  

Penyusunan unsur-unsur yang ada dengan mempertimbangkan ukuran, warna dan 

jumlah dari unsur.  Penyusunan unsur-unsur yang tepat dengan beberapa 

pertimbangan akan menghasilkan karya yang seimbang. 

Keseimbangan terbagi menjadi dua macam, yaitu keseimbangan formal dan 

informal.  Keseimbangan formal yaitu keseimbangan pada dua pihak berlawanan 

dari satu poros.  Sedangkan keseimbangan informal adalah keseimbangan sebelah  

menyebelah dari susunan ketidaksamaan atau kontras. 

Menurut Sjafi‟i dan Marianto (2000:75) keseimbangan tertib (formal 

balance) merupakan keseimbangan visual yang terdapat pada pangsa (bagian) 

bidang sebelah-menyebelah poros tengah suatu bidang komposisi, yang terdiri 

atas satu atau beberapa elemental yang saling identik atau bermiripan.  

Keseimbangan tidak tertib atau keseimbangan informal (informal balance) 

merupakan keseimbangan yang terbentuk melalui penempatan obyek atau bentuk 

elemental yang tidak identik atau berbeda antara pangsa bidang komposisi di 

belahan kiri poros tengah dengan pangsa bidang komposisi di belahan kanannya. 

2.3.2 Seni Rupa Sebagai Subyek Pembelajaran di Sekolah 

2.3.2.1 Konsep Pembelajaran Seni di Kelas 

Menurut Read dan Wickiser (dalam Soehardjo 2012:13) pendidikan seni adalah 

usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan atau latihan agar menguasai kemampuan berkesenian sesuai 

dengan peran yang harus dimainkannya.  Ada dua peran yang dapat dimainkan.  
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Pertama menularkan ketrampilan seni, dan yang kedua, memfungsididikkan seni.  

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. 

Dari pendapat tersebut maka pembelajaran seni merupakan usaha pendidik 

untuk memberikan pengalaman seni pada setiap siswa. pengalaman seni yang 

diperoleh siswa dapat berupa pengetahuan maupun ketrampilan siswa.  

pengetahuan seni melalui sejarah seni dan tanggapan siswa mengenai hasil karya 

seni teman ataupun seniman.  Ketrampilan siswa dapat berupa pembuatan karya 

seni yang mampu mengembangkan ide dari setiap siswa. 

2.3.2.2 Tujuan Pembelajaran Seni  

Munandar (1999:4) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan pada umumnya adalah 

menyediakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk 

mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga ia dapat 

mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya, sesuai dengan kebutuhan 

pribadinya dan kebutuhan masyarakat.  

Dalam proses pembelajaran seni rupa yang terpenting adalah mengupayakan 

terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif bagi kegiatan belajar yang 

menyangkut ekspresi artistik dan menciptakan lingkungan yang dapat membantu 

perkembangan anak untuk menemukan sesuatu melalui eksplorasi dan 

eksperimentasi dalam belajar.Dalam proses pembelajaran seni rupa yang 

terpenting adalah mengupayakan terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif 

bagi kegiatan belajar yang menyangkut ekspresi artistik dan menciptakan 
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lingkungan yang dapat membantu perkembangan anak untuk menemukan sesuatu 

melalui eksplorasi dan eksperimentasi dalam belajar.  Dengan kata lain 

memberikan perhatian dan kesempatan kepada para murid untuk berekspresi, 

menyalurkan aktivitas, berimajinasi, berfantasi yang kesemuanya sangat 

bermakna bagi pemeliharaan dan pengembangan kreativitas dan produktivitas 

murid, sehingga tercipta kegiatan belajar kreatif (Ismiyanto 2009).   

Berarti bahwa pembelajaran seni harus mampu menciptakan suatu kegiatan 

pembelajaran kreatif.  Setiap siswa diberi kebebasan untuk berekspresi sesuai 

dengan apa yang ada dipikirannya.  Selain untuk mengembangkan ide dan 

gagasannya siswa memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan 

menghargai berbagai macam karya seni. 

2.3.2.3 Fungsi Pembelajaran Seni 

Keseimbangan antara pengetahuan intelektual dan kreativitas sangat penting.  

Pendidikan seni sangat dibutuhkan, karena pendidikan seni telah mengubah 

tingkat apresiasi terhadap segala tingkah laku manusia, dari hal yang berkaitan 

mengenai dirinya sampai yang mengenai orang lain.  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.  

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

diberbagai untuk memenuhi baik kebutuhan masyarakat yang bersifat sosial-
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budaya, maupun maupun untuk memenuhi kebutuhan personal para siswa.  

kebutuhan yang menyangkut sosial-budaya misalnya adanya kenyataan bahwa 

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

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

akan kebutuhan ekspresi pribadi dan aktualisasi diri seorang anak didik. 

Hal yang hampir serupa juga dikemukakan oleh Ismiyanto (2010:33) 

mengemukakan bahwa fungsi pendidikan seni di sekolah ditinjau dari aspek anak 

adalah (a) sebagai media ekspresi, (b) sebagai media komunikasi, (c) sebagai 

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

(e) sebagai media pengembangan hobi dan bakat, dan (f) sebagai media rekreasi.  

Pemenuhan fungsi-fungsi tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran 

yang mencakupi kegiatan-kegiatan apresiasi dan berkarya seni (kreatif)serta 

pengkajian pengetahuan seni. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pembelajaran seni rupa 

adalah untuk mendorong dan meningkatkan potensi pribadi siswa yang meliputi 

ekspresivitas, sensitivitas, dan kreativitas.  Selain itu, dalam pembelajaran seni 

rupa yang terbagi menjadi kegiatan apresiasi dan berkarya seni akan mampu 

membantu peserta didik dalam mengembangkan hobi, kreativitas, bakat, dan 

sebagai media berekspresi. 

2.4 Ukir sebagai Materi Pembelajaran Seni Rupa 

2.4.1 Pengertian Ukir 

Menurut Bastomi (1986:1) seni ukir merupakan suatu hasil karya seni yang 

dikerjakan dengan cara dipahat.  Ukiran berarti pula lukisan atau gambaran.  
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Seperti yang dijelaskan Triyanto (2008:5) seni ukir yakni suatu teknik menggores, 

menoreh, mencukil, memahat, atau menatah suatu gambar/lukisan/hiasan “motif” 

dan “pola” tertentu pada suatu permukaan bidang bahan sedikit demi sedikit 

sehingga menghasilkan bentuk cekung-cembung atau tinggi-rendah sesuai dengan 

yang direncanakan yang bernilai estetis.   

Dari kedua pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ukiran merupakan 

lukisan yang diterapkan pada permukaan bidang dengan cara digores, dicongkel, 

ataupun dipahat.  Lukisan yang diterapkan pada permukaan bidang dapat berupa 

motif ataupun pola.  Motif yang diukir berbentuk cekung-cembung atau dengan 

tinggi rendah yang berbeda. 

Untuk mengukir perlu dibutuhkan macam-macam peralatan.  Peralatan ukir 

kayu terdiri dari kumpulan alat, yang merupakan kesatuan unit lengkap, dan 

didalam penggunaannya saling terkait antara satu dengan yang lain (Jaelani 

2007:20).  Menurut Triyanto (2008:12) secara umum, alat yang diperlukan untuk 

mengukir (terutama untuk mengukir kayu) dapat dipilah menjadi dua kategori, 

yaitu alat utama dan alat pendukung. 

Berikut merupakan alat utama yang dibutuhkan untuk mengukir. 

1. Pahat ukir 

Menurut Jaelani (2007:20) pahat ukir kayu satu set (36 batang) : pahat kuku 

(penguku) 20 batang, pahat lurus 10 batang, pahat setengah bulatan 5 batang, 

pahat miring 1 batang.  Pahat ukir kayu biasanya terbuat dari campuran besi dan 

baja.  Triyanto (2008:12) menjelaskan pahat ukir (kayu) memiliki jenis, bentuk, 

jumlah, dan panjang tertentu bila dibandingkan dengan pahat tukang kayu pada 
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umumnya.  Lebih lanjut Soepratno (1997:95) menjelaskan pahat ukir kayu 

mempunyai bentuk, kegunaan, jumlah dan cara mengasah yang berbeda.  

Perbedaan terjadi karena perbedaan gunanya, misalnya pembuatan bentuk 

cembung, cekung, miring, ikal, pecahan, dasar ukiran dan sebagainya. 

Dari beberapa pendapat di atas pahat ukir terdiri dari beberapa bentuk yang 

memiliki kegunaan yang berbeda.  Bentuk dan jumlah pahat ukir berbeda 

menyesuaikan dengan bentuk yang akan dibuat.  Seperti bentuk miring dan bentuk 

cekung menggunakan bentuk pahat ukir yang berbeda, begitu juga dengan bentuk 

pahatan ikal dan pecahan maupun yang lainnya juga menggunakan bentuk pahat 

ukir yang berbeda dengan ukuran yang menyesuaikan. 

2. Ganden atau Palu dari Kayu 

Menurut Jaelani (2007:21) ganden yaitu palu dari kayu biasanya terbuat dari 

kayu yang berat dan berserat ulet.  Sejalan dengan Jaelani, Soepratno (2007:108) 

menjelaskan palu ukir kayu dibuat dari kayu yang keras, padat, dan liat, tidak 

mudah pecah atau patah. 

Dari pemaparan tersebut diketahui bahwa ganden merupakan alat yang 

digunakan untuk memukul pahat ukir.  Ganden terbuat dari kayu yang berat dan 

memiliki serat yang ulet.  Kayu yang digunakan pada ganden harus keras dan 

padat agar saat digunakan untuk mengukir tidak mudah rusak. 

3. Batu Asah 

Triyanto (2008:13) menjelaskan keberadaan alat ini penting untuk merawat 

atau menjaga ketajaman mata pahat.  sejalan dengan Triyanto, Jaelani (2007:21) 

menjelaskan batu asah untuk mengasah pahat-pahat ukir. 
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Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa batu asah digunakan 

untuk mengasah pahat ukir.  Pahat ukir yang telah digunakan akan tumpul dan 

tidak tajam, agar pahat ukir kembali tajam maka harus diasah dengan batu asah.  

Pahat ukir yang tidak rutin diasah setelah tumpul akan mengakibatkan hasil ukiran 

menjadi tidak bagus. 

Teknik-teknik dasar mengukir adalah serangkaian langkah-langkah kerja 

dari mulai tahap persiapan, tahap pelaksanaan, sampai dengan tahap finishing.  

Serangkaian tahap ini prosesnya berlangsung secara berurutan, artinya dari 

tahapan satu ketahapan berikutnya merupakan satu proses yang secara urut dan 

tertib harus dilakukan (Triyanto 2008:22). 

Berikut merupakan beberapa teknik dasar mengukir diantaranya sebagai 

berikut. 

1. Nggetaki 

Menurut Jaelani (2007:89) garis-garis gambar haris dipahat siku-siku 

dengan permukaan.  Dengan begitu garis gambar dipindahkan pada permukaan 

kayu.  Selain itu, Soepratno (2007:125) menjelaskan pekerjaan ini bertujuan untuk 

memindahkan garis-garis gambar ukiran pada permukaan kayu. 

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa nggetaki atau biasa disebut 

memahat garis-garis gambar ukiran.  Gambar yang telah dibuat pada kertas akan 

diterapkan permukaan bidang yang kemudian di pahat menggunakan pahat ukir.  

Pada tahap nggetakigambar yang diterapkan pada permukaan bidang masih 

berupa garis-garis. 
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2. Malesi 

Malesi yaitu memperlebar garis gambar yang sudah digetaki dengan cara 

mengulang memahat kembali garis tersebut berjarak sedikit lebar disisi luar garis 

gambar dengan posisi agak miring atau menyudut.  Dengan cara ini, garis gambar 

ornamen akan semakin jelas dan tegas, serta jika dikehendaki akan diperbanyak 

gambar ornamenna tinggal “memolanya” (Triyanto 2008:23). 

3. Ndasari 

Ndasari yaitu membuat alas atau dasar ukiran yang rata pada sela-sela batas 

gambar ukiran (Soepratno 2007:126).  Selain itu, Triyanto (2008:23) menjelaskan 

bahwa ndasari yaitu membuat dasaran ukiran sehingga memunculkan gambar 

atau pola ornamen lebih tinggi dan jelas. 

Dari pemaparan di atas pengertian dari ndasari adalah kegiatan mengukir 

pada tahap membuat dasar atau alas ukiran.  Dasar atau alas yang dibuat pada 

sela-sela gambar yang dibuat.  Proses ndasari bertujuan untuk membuat gambar 

atau pola agar terlihat lebih tinggi ataupun lebih jelas. 

4. Nggrabahi atau Mbukai 

Nggrabahi atau Mbukaiyaitu proses membentuk global menjadi bentuk 

ukiran seperti yang dikehendaki (Triyanto (2008:23).  Selajan dengan Triyanto, 

Soepratno (2007:127) menjelaskan pada tingkat pekerjaan ini kita membuat 

bentuk ukiran secara kasar menurut kebutuhan, misalnya bentuk cembung atau 

cekung yang telah ditentukan oleh motif tersebut. 

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Nggrabahi atau 

Mbukaimerupakan tahap membentuk pola yang telah dibuat.  Bentuk yang dibuat 
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masih kasar dan disesuaikan dengan pola yang dibuat, seperti cekung ataupun 

cembung. 

5. Matuti 

Menurut Jaelani (2007:90) matuti yaitu menghaluskan dan membentuk 

ukiran yang luwes.  Triyanto (2008:24) menjelaskan matuti yaitu aktivitas 

menyempurnakan bentuk-bentuk global yang masih belum pas atau patut sampai 

menjadi bentuk jadi yang sempurna sesuai dengan bentuk desain yang 

direncanakan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, matuti berarti tahap membuat bentuk ukiran 

menjadi lebih bagus.  Pada tahap ini bentuk-bentuk yang kurang tepat akan dipatut 

sampai bentuk ukiran terlihat lebih sempurna. 

6. Mbenangi 

Agar ukiran tampak hidup, maka diberi isian (isen-isen Jawa) berupa 

pecahan garis, pecahan cawen dan benangan garis (Jaelani 2007:91).  Triyanto 

(2008:24) menjelaskan mbenangi yaitu membuat garis-garis seperti alur garis 

benang yang menggambarkan seperti tulang daun. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mbenangi  merupakan tahap 

membuat bentuk ukiran menjadi lebih hidup.  Cara membuat ukiran menjadi lebih 

hidup yaitu dengan cara membuat benang atau garis yang terletak pada bentuk 

ukiran seperti membentuk sebuah tulang daun. 

7. Mecahi 

Mecahi yaitu membuat pecahan atau sobekan sobekan daun dan urat daun 

sehingga bentuk menjadi lebih jelas, bercahaya atau indah (Triyanto 2008:24).  
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Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa mecahi merupakan tahap setelah 

mbenangi yaitu membuat sobekan-sobekan pada daerah yang dikehendaki agar 

bentuk ukiran menjadi lebih jelas. 

8. Nglemahi 

Nglemahi yaitu kegiatan mengulangi kegiatan ndasari di atas untuk 

meratakan dan menghaluskan dasaran yang masih belum rata dan halus atau 

belum dalam seperti yang direncanakan (Triyanto 2008:24).  Soepratno 

(2007:128) menjelaskan setelah pekerjaan membentuk selesai, dasar ukiran 

dihaluskan sambil kita menghilangkan bekas-bekas pahatan pada waktu 

membentuk. 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa nglemahi yaitu 

membuat dasar lagi pada dasar bidang yang lebih rendah.  pembuatan dasaran lagi 

bertujuan untuk meratakan dan menghaluskan dasaran yang masih belum rata. 

9. Ngalusi 

Ngalusi yaitu kegiatan akhir dari proses mengukir dengan melakukan 

penghalusan atas seluruh bentuk yang sudah diukir dari langkah-langkah 

sebelumnya sehingga menjadi betul-betul halus, sempurna, dan indah.(Triyanto 

2008:24).  Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tahap ngalusi 

merupakan tahap akhir dari proses mengukir.  Pada tahap ini yaitu menghaluskan 

semua bentuk ukiran maupun dasar dari ukiran. 

2.4.2 Ukir dalam Pembelajaran Seni Rupa 

Menurut Ismiyanto (2009) kurikulum sebagai alat pendidikan disusun dan 

dikembangkan bagi kepentingan peserta didikdan sekaligus merupakan panduan 
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bagi guru dalam merencanakan pembelajaran.Kurikulum merupakan panduan 

bagi guru dalam merumuskan komponen pembelajaran yang berupa rancangan 

pembelajaran.  Rancangan pembelajaran dapat berupa silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), kemudian guru memilih dan menetapkan bahan 

ajar sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar.  Maka selanjutnya guru 

akan mampu merumuskan tujauan pembelajaran, metode, pemilihan media, 

penyusunan evaluasi, dan lainnya. 

Kurikulum yang digunakan dalam perancangan pembelajaran yaitu sesuai 

dengan kurikulum yang diterapkan.Seperti saat ini pembelajaran di sekolah 

menggunakan kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013.  Salah satu kompetensi 

dasar dalam kurikulum 2013 di kelas VII bab IV yaitu pembelajaran menerapkan 

ragam hias pada bahan kayu.  Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat 

dilakukan pada bidang dua dimensi ataupun tiga dimensi.  Penerapan pada bahan 

kayu dapat dilakukan dengan cara dilukis, ataupun diukir.  Namun tidak semua 

sekolah mampu menerapkan bab tersebut dalam pembelajaran seni rupa, 

disebabkan karena sulitnya untuk mendapatkan bahan kayu.Kendala alat dan 

bahan yang dibutuhkan menjadikan kompetensi penerapan ragam hias pada kayu 

hanya diberi pemahaman teori, tidak pada kegiatan praktek. 

Pada dasarnya pembelajaran ukir di sekolah sangat diperlukan, hal tersebut 

disebabkan karena ukir merupakan salah satu hasil karya seni Nusantara.  

Memberikan pemahanan ukir pada siswa maka pemahaman siswa terhadap karya 

seni yang ada di Nusantara semakin meluas.Pemahaman tentang ukir dapat berupa 

teori dan praktek langsung proses pembuatan ukir.  Namun sampai saat ini 
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pembelajaran seni ukir di sekolah masih hanya dibeberapa tempat tertentu 

penghasil ukiran. 

Tujuan pembelajaran ukir, adalah memberikan variasi dalam pembelajaran 

seni rupa, yang berarti bahwa pembelajaran seni rupa bukanhanya menggambar 

saja ataupun teori.  Pada umumnya peserta didik merasa enggan mengikuti 

pembelajaran seni rupa karena merasa tidak bisa menggambar.Hal tersebut 

mengakibatkan berkurangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran seni 

rupa.  Sehingga dengan adanya pembelajaran seni ukir maka peserta didik akan 

lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran seni rupa.  Selain itu pembelajaran 

ukir bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada murid tentang proses 

pembuatan ukir yang berasal dari kayu sampai menjadi karya seni yang sangat 

indah.   

2.5 Motif Geometris sebagai Salah Satu Motif Hias dalam Seni 

Rupa 

2.5.1 Pengertian Motif 

Menurut Sunaryo (2009:14) Melalui motif, tema atau ide dasar sebuah ornamen 

dapat dikenali sebab perwujudan motif  umumnya merupakan gubahan atas 

bentuk-bentuk di alam atau sebagai representasi alam yang kasat mata.  Motif 

sendiri merupakan stilasi dari bentuk alam ataupun mahluk hidup yang ada 

disekitarnya.  Gaya atau corak yang ada pada motif merupakan hasil dari distordi, 

stilasi, atau deformasi dari keadaan yang ada disekitar.  Menurut Suhersono 

(2009:11) motif adalah desain yang dibuat dari bagian-bagian bentuk, berbagai 

macam garis atau elemen-elemen, yang terkadang begitu kuat dipengaruhi oleh 
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bentuk-bentuk stilasi alam benda, dengan gaya dan ciri khan sendiri.  Setiap motif 

dibuat dengan berbagai bentuk dasar atau berbagai macam garis, misalnya garis 

berbagai persegi, segitiga, segiempat, garis ikal atau spiral, melingkar, berkelok-

kelok (horizontal dan vertikal, garis yang berpilin-pilin.  Motif yang dibuat 

memiliki bentuk dasar yang berupa susunan garis lengkung, ikal, lurus, maupun 

melingkar atau disebut pilin. 

Motif merupakan sebuah karya seni yang diambil dari bentuk-bentuk alam 

yang ada disekitarnya.  Hasil dari stilasi yang ada di alam berupa motif flora, 

fauna, manusia.  Selain bentuk yang berasal dari alam, juga terdapat motif yang 

berasal dari hasil khayalan seseorang.Seperti contoh motif buroq, lembu suana, 

singa bersayap merupakan bentuk binatang yang tidak ada didunia nyata.  Selain 

itu motif juga dapat dipengaruhi oleh budaya luar, seperti motif mega mendung 

merupakan motif yang dipengaruhi oleh budaya Tiongkok ataupun motif kala 

yang ada di candi-candi merupakan pengaruh dari India.  Dari beberapa bentuk 

yang ada, motif dibagi menjadi beberapa golongan, diantaranya yaitu motif 

geometris, motif manusia, motif binatang, motif tumbuh-tumbuhan, motif benda 

alam, motif benda teknologis, dan kaligrafi. 

Menurut Betes 1960 (dalam Kismartanto, 2007:4) pola adalah bagian dari 

suatu hiasan atau pengulangan motif.  Yang berarti bahwa pola terdiri dari motif 

yang disusun dengan sedemikian rupa secara berulang-ulang.  Motif yang disusun 

secara struktural dan berulang-ulang menjadi sebuah ornamen. 

2.5.2 Macam-Macam Motif 
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Menurut Soepratno (1997:11) pada dasarnya jenis motif terdiri dari: (1) motif 

geometris berupa garis lurus, garis patah, garis sejajar, lingkaran dan sebagainya.  

(2) motif naturalis berupa tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya.  Sejalan 

dengan Triyanto (2008:26) secara umum, bentuk-bentuk motif ukiran ada 

beberapa jenis.  Jenis-jenis itu antara lain adalah motif tumbuh-tumbuhan, motif 

geometris, motif binatang, motif manusia, dan motif benda-benda alam.  Tiap-tiap 

jenis motif ini dapat dikembangkan secara bervariasi dengan gaya atau karakter 

yang berbeda. 

Berdasarkan pemaparan tersebut motif terdiri dari beberapa jenis, seperti 

motif tumbuhan, motif hewan, motif manusia, motif geometris maupun motif 

alam benda.  Selain beberapa jenis motif di atas, motif juga dapat dikembangkan 

sesuai dengan gaya atau karakter yang bervariasi. 

Penggolongan ornamen secara sederhana terbagi menjadi dua, yaitu 

ornamen geometris dan ornamen organis.  Ornamen geometris tersusun dari garis-

garis dan bidang geometris.  Corak pada ornamen geometris pada umumnya 

abstrak dan semi abstrak atau setengah abstrak.  Pada ornamen organis 

melukiskan objek-objek alam yang masih dikenali bentuk aslinya.  Pada ornamen 

organis terbagi menjadi berbagai jenis motif diantaranya yaitu motif manusia, 

motif hias binatang atau fauna, motif hiat tumbuhan atau flora, motif hias nenek 

moyang, motif hias imajinasi, dan masih banyak lagi. 

Salah satu penggolongan motif yaitu motif geometris.  Motif geometris 

disebut sebagai motif tertua dalam ornamen, karena motif ini telah ada sejak 

zaman prasejarah.  Menurut Guntur (2004:41) ornamen berjenis geometris adalah 
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ornamen yang elemen-elemen pembentuknya bersumber dari motif geometris 

(ilmu ukur).  Motif garis lurus, lengkung,lingkaran, segitiga, segi empat, pilin, 

meander, dan lain-lain diterapkan pada berbagai barang, baik untuk keperluan 

sehari-hari maupun benda-benda unruk upacara tertentu.  Bentuk elemen itu 

disusun secara berulang (repetisi), berseling (interval), bergradasi, berkombinasi, 

dan lain-lain, baik secara vertikal maupaun horisontal, dan atau diagonal.  Selain 

itu, Suhersono (2004:12) memaparkan bahwa bentuk desain ini berdasarkan 

elemen geometris, seperti persegi panjang, lingkaran, oval, kotak, segitiga, 

segiempat (serbagai segi), kerucut, jajar genjang, meander, dan berbagai garis. 

Dari pemaparan di atas bahwa unsur dari motif geometris yaitu terdiri dari 

garis-garis dan bidang, baik garis lurus, lengkung ataupun patah, dan bidang 

lengkung ataupun bidang datar.  Perkembangan motif geometris berasal dari 

bentuk titik, garis ataupun bidang yang disusun secara berulang-ulang.  Motif ini 

termasuk kedalam motif abstrak, karena bukan merupakan bentuk stilasi dari 

alam. 

Di Nusantara sendiri motif geometris sangat banyak dijumpai dalam 

beberapa hasil karya seni, baik penerapan pada kain, kayu ataupun batu.  Seperti 

terlihat pada hasil karya seni berupa gendang, perunggu, nekara pada umumnya 

diberi motif geometris.  Selain itu juga terdapat pada perisai suku asmat di Papua 

yang sebagian besar menggunakan motif geometris, dan beberapa hasil karya seni 

lainnya. 
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2.5.3 Fungsi Motif 

Tujuan dari pembuatan motif  yaitu untuk menghias suatu bidang atau benda.  

Menurut Gustami 1978   (dalam Sunaryo, 2009:3) ornamen adalah komponen 

produk seni yang ditambahkan atau sengaja dibuat untuk tujuan sebagai hiasan.  

Sehingga ornamen dibuat dengan tujuan untuk memperindah benda atau produk 

yang dihias.  Ornamen yang dibuat pada umumnya agar suatu benda yang dihiasi 

terlihat lebih menarik dan memiliki nilai estetis. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari motif 

yaitu untuk menghias suatu permukaan benda, baik berupa dua dimensi maupaun 

tiga dimensi.  Menghias suatu benda dengan motif bertujuan agar benda terlihat 

lebih menarik dan lebih indah karena benda tidak hanya berupa bidang polos. 

2.6 Pemanfaatan Gypsum dalam Pembelajaran Seni Ukir Motif 

Geometris 

Membuat sebuah karya seni bukan hanya dilakukan dengan menggambar ataupun 

melukis saja, tetapi juga dapat dengan mengukir, memahat, ataupun membatik.  

Namun mengukir juga tidak mudah untuk diterapkan di pembelajaran sekolah, hal 

tersebut disebabkan sulitnya untuk mendapatkan alat dan bahan yang dibutuhkan.  

Selain itu proses yang dibutuhkan untuk mengerjakannya juga membutuhkan 

waktu yang lama, sehingga jarang sekolah-sekolah yang menerapkan 

pembelajaran mengukir.  Namun pembelajaran ukir juga dapat diterapkan di 

sekolah, tanpa kesulitan untuk mendapatkan bahan dan alat.  Salah satunya yaitu 

pemanfaatan gypsum dalam pembelajaran seni ukir.  Dalam hal ini yaitu gypsum 

digunakan sebagai pengganti bahan kayu. 
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Pemanfaatan gypsum sebagai media mengganti bahan kayu akan 

mempermudah proses pembelajaran seni ukir, karena alat dan bahan yang 

digunakan mudah untuk didapatkan dan diolah.  Proses pembuatannya juga lebih 

mudah, karena gypsum mudah untuk dibuat pola dan waktu yang dibutuhkan juga 

lebih singkat.  Alat yang digunakan untuk mengukir pada bahan gypsum sangat 

mudah untuk didapatkan, seperti cutter ataupun paku.  Selain itu gypsum yang 

telah dibuat ukiran maka dapat untuk dicetak ulang atau diperbanyak, dan hasil 

karya gypsum dapat digunakan sebagai penghias kelas. 

Pembuatan ukir pada gypsum harus memperhatikan prinsip-prinsipnya, 

beberapa prinsip dalam pembuatan ukiran pada gypsum yaitu keseimbangan.  

Keseimbangan berkaitan dengan pengaturan unsur-unsurnya, sehingga dalam 

keadaan seimbang.  Irama yaitu berkaitan dengan unsur-unsur rupa, sehingga 

tidak terlihat monoton.  Kesebandingan, yaitu hubungan antar keseluruh bagian 

yang berkaitan dengan ukuran, yaitu besar kecil, atau panjang pendek, dan tinggi 

rendahnya bagian.  Dominasi yaitu pengaturan bagian dalam satu keseluruhan.  

Pemusatan perhatian pada pada salah satu bagian yang lebih menonjol 

dibandingkan bagaian lainnya.  Keserasian atau harmoni yaitu merupakan prinsip 

penyusunal yang paling mendasar.Kesatuan atau totalitas yaitu adanya keserasian 

antara bagian satu dengan yang lainnya. 

Proses pembuatan ukiran pada gypsum pada dasarnya sama dengan ukiran 

pada kayu.  Pada tahap awal yang harus dilakukan yaitu pembuatan desain pada 

kertas terlebih dahulu.  Setelah pembuatan desain selesai makan kemudian 

menempelkan kertas pada gypsum yang telah disiapkan untuk diukir.  Dan proses 
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selanjutnya yaitu mengurangi bagian yang tidak akan diukir dengan menggunakan 

cutter atau paku.  Setelah itu buat bentuk pada pola yang telah dibuat, dengan 

dibuat sebuah cembung, cekung, ataupun garis. 

Dalam kurikulum 2013 pembelajaran seni ukir dapat masuk dalam 

kompetensi dasar kelas VII yaitu penerapan ragam hias pada kayu.  Karena bahan 

kayu sangat sulit untuk diolah dan didapatkan maka diganti dengan gypsum untuk 

mempermudah proses penerapan ragam hias dan waktu yang dibutuhkan juga 

relatif singkat.  Penerapan ragam hias dalam pembelajaran ukir menggunakan 

motif geometris.Penggunaan motif geometris ini disesuaikan dengan kemampuan 

siswa yang masih kelas VII SMP agar siswa tidak merasa kesulitan pada saat 

membuatnya, sehingga hasil karya seni dapat terlihat lebih bagus. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bersifat eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang 

bersifat deskriptif, yang dimaksud peneliti data yang dikumpulkan berupa kata-

kata atau gambar.  Sukmadinata (2013:94) mengatakan bahwa penelitian kualitatif 

ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif 

partisipan.  Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, 

diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya. 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong(2002:3) dijelaskan bahwa 

“metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.  Penelitian kualitatif sendiri merupakan sebuah penelitian dengan 

data yang dikumpulkan berupa tulisan-tulisan atau gambar, dan bukan berupa 

angka.  Penelitian ini juga tidak dapat disebut penelitian eksperimen karena tidak 

untuk mengetahui akibat dari suatu perlakuan. 

Karakteristik dari penelitian ini bahwa alat pengumpulan data adalah 

manusia atau peneliti itu sendiri yang berarti bahwa penelitian dilakukan tidak 

dengan memanfaatkan alat.Laporan penelitian yang dibuat berasal dari data-data 

yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, video.Penelitian ini didesain sesuai dengan kenyataan yang ada 

dilapangan, sehingga alasan dari pemilihan penelitian dengan pendekatan 
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kualitatif yaitu kesesuaian dengan judul dari penelitian sendiri yaitu 

pemanfaatan gypsum dalam pembelajaran ukir motif geometris siswa kelas VII 

SMP Al Madina Wonosobo. 

Pelaksanaan penelitian ini meliputi langkah-langkah berupa kegiatan-

kegiatan penyusunan prosedur penelitian, menyusunan materi serta evaluasi.  

Adapun langkah-langkah penelitian diuraikan sebagai berikut. 

1. Survei pendahuluan, yang meliputi kegiatan survei di SMP Al Madina 

Wonosobo. 

2. Pengamatan proses I dan pengamatan proses II, yang meliputi perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan rekomendasi dalam 

pemanfaatan gypsum dalam pembelajaran ukir motif geometris. 

3. Deskripsi hasil penelitian, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian pemanfaatan 

gypsum dalam pembelajaran ukir motif geometris. 

3.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan dasar untuk mencoba menggunakan media 

pengganti kayu yaitu gypsum dengan beberapa langkah.  Langkah dalam 

penelitian terbagi menjadi dua yaitu pengamatan proses I dan pengamatan proses 

II. 

3.2.1 Pengamatan Proses I 

Pada tahap pengamatan peneliti menentukan langkah yang akan dilakukan dalam 

pemanfaatan gypsum dalam pembelajaran ukir motif geometris.  Pengamatan 

proses I terdiri dari perencanaan I, pelaksanaan I, evaluasi dan rekomendasi 

pembelajaran I. 
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3.2.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan peneliti membuat rancangan sebelum melakukan 

pembelajaran pemanfaatan gypsum dalam pembelajaran ukir motif geometris.  

Perencanaan sebelum pembelajaran terdiri dari RPP, panduan evaluasi. 

3.2.1.2 Pelaksanaandan Pengamatan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran proses I dilaksanakan sesuai perencanaan pembelajaran 

yang terkait dengan pemanfaatan gypsum yang telah dibuat sebelumnya.  Saat 

pelaksanaan pembelajaran peneliti mengamati aktivitas siswa.  Aspek yang 

diamati meliputi: (1) perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, (2) antusias 

siswa dalam memanfaatkan gypsum sebagai bahan pengganti kayu untuk 

mengukir motif geometris, (3) minat siswa dalam membuat karya ukir dengan 

memanfaatkan gypsum sebagai bahan pengganti kayu. 

3.2.1.3 Evaluasi dan Rekomendasi 

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji dan 

menilai data mengenai aktivitas siswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung.  

Hasil penilaian karya proses I dinilai oleh tiga penilai, yaitu peneliti, guru seni 

budaya SMP Al Madina, dan guru seni budaya SMA Muhammadiyah Wonosobo.  

Setelah karya siswa pada proses I dinilai maka peneliti melakukan pengamatan 

untuk melakukan pengamatan proses II.   

3.2.2 Pengamatan Proses II 

Pengamatan proses II merupakan tahap penelitian ke dua yang diperoleh dari 

rekomendasi saat penelitian pertama.  Pada pengamatan proses II terdiri dari 

beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan II, pelaksanaan II, dan evaluasi II. 
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3.2.2.1 Perencanaan 

Perencanaan proses II dibuat sesuai dengan rekomendasi pada proses I.  Pemilihan 

upaya dalam memecahkan masalah pada proses I akan dilaksanakan pada 

pengamatan proses II. 

3.2.2.2 Pelaksanaandan Pengamatan Pembelajaran 

Pelaksaan proses II dilakukan sama dengan proses I, yang membedakan yaitu 

pada proses II merupakan perbaikan dari proses I.  Dengan melihat kekurangan 

pada proses I maka proses II akan lebih efektif. Materi yang diajarkan juga masih 

menggunakan materi pada pengamatan proses I yaitu pemanfaatan gypsum dalam 

pembelajaran ukir motif geometris. 

3.2.2.3 Evaluasi 

Evaluasi pada proses II sama seperti pada proses sebelumnya.  Yaitu dengan 

meneliti data dan mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung.  

Hasil penilaian terhadap karya siswa, dinilai oleh tiga penilai yang terdiri dari 

peneliti, guru seni budaya SMP Al Madina Wonosobo, dan guru seni budaya 

SMA Muhammadiyah Wonosobo.  Tahap rekomendasi pada pengamatan proses 

II merupakan tahap pengambilan keputusan.  Mengamati kelebihan dan 

kekurangan yang ada pada pengamatan sebelumnya, menjadi penentu pada 

langkah selanjutnya.   

3.3 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu SMP Al Madina yang beralamat di 

Jalan Raya Kalibeber Km. 1 Kalianget Wonosobo. Pemilihan SMPAl Madina 
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Wonosobo sebagai lokasi penelitian yaitu belum terlaksananya pembelajaran 

mengukir karena media yang sulit didapatkan dan proses pembuatan yang 

membutuhkan waktu lama.  Mengenalkan media baru dalam berkarya, sehingga 

pembelajaran ukir dapat terlaksana dengan bahan yang lebih mudah untuk 

didapatkan dan diolah.  Lokasi sekolah yang dekat dengan pusat kota 

memudahkan siswa untuk mendapatkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 

3.3.2 Sasaran Penelitian  

Sasaran dari penelitian ini meliputi tiga masalah  sebagai berikut. 

1. Pemanfaatan gypsum dalam pembelajaran ukir motif geometris siswa kelas 

VII SMP Al Madina Wonosobo. 

2. Hasil dari pemanfaatan gypsum dalam pembelajaran ukir motif geometris 

siswa kelas VIISMP Al Madina Wonosobo. 

3. Faktor penghambat pemanfaatan gypsum dalam pembelajaran ukir motif 

geometris siswa kelas VII SMP Al Madina Wonosobo. 

3.4 Subyek Penelitian 

Subyekpenelitian ini adalah siswa kelas VII A SMP Al Madina Wonosobo, 

dengan jumlah 22 anak.Alasan pemilihan kelas VII A sebagai sasaran penelitian 

karena sesuai dengan kurikulum 2013 pada kelas VII terdapat kompetensi 

penerapan ragam hias pada bahan gypsum.Selain itu, kelas VII A dipilih sebagai 

subyek penelitian karena berdasarkan hasil wawancara dengan guru seni budaya 

SMP Al Madina Wonosobo bahwa kelas VII A minat siswa dalam berkarya seni 

rupa sangat bagus.  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, 

wawancara, pengumpulan dokumen, dan tes. 

3.5.1 Observasi 

Obsevasi atau disebut juga dengan pengamatan pemusatan perhatian pada suatu 

obyek dengan menggunakan indera untuk mengamati secara langsung.  Menurut 

Arikunto (2006:16) observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan meliputi 

kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indra.Teknik observasi dapat juga menggunakan kamera untuk 

mengambil foto-foto yang dibutuhkan, agar penelitian lebih jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan keterlibatan peneliti maka metode pengamatan terbagi menjadi 

dua, yaitu sebagai berikut. 

1. Pengamatan Umum 

Pengamatan umum yaitu melakukan pengamatan tidak langsung pada sasaran 

yang akan diteliti.  Hal yang diobservasi antara lain yaitu mengetahui profil 

sekolah, seperti lokasi sekolah, bangunan fisik sekolah, luas bangunan, dan 

sarana prasarana.  Selain untuk mengetahui tentang keadaan sekolah juga 

untuk mengetahui proses pembelajaran di sekolah tersebut. 

2. Pengamatan Terkendali 

Pada tahap ini penelitimengadakan pengamatan didalamkelas.  Mengadakan 

pembelajaran penerapan ragam hias pada bahan gypsum sesuai dengan 

kompetensi dasar yang ada pada kurikulum 2013.  Pada pengamatan 
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terkendali berlangsung saat mulai pembelajaran berlangsung sampai selesai 

materi yang diajarkan.  Proses pembelajaran yang diteliti meliputi kesiapan 

siswa, pemahaman siswa dalam memahami materi, ketertarikan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran, dan keseriusan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subyek penelitian.  Wawancara 

dilakukan kepada kepala sekolah, dan beberapa guru untuk mewawancarai 

mengenai profil sekolah, sarana dan prasarana, jumlah guru dan siswa, dan proses 

pembelajaran seni rupa di SMP Al Madina Wonosobo. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumen berisi mengenai kearsipan SMP Al Madina Wonosobo yang berupa 

data ataupun foto dari lingkungan sekolah.  Hasil pengumpulan dokuman ini 

bertujuan untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil onservasi dan 

wawancara. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data diawali dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari 

observasi, wawancara dan pengumpulan dokumentasi.  Kemudian teknik 

menganalisis data dengan tiga tahapan yaitu: 

3.6.1 Reduksi 

Pada tahap reduksi yaitu proses pemilihan data yang dibutuhkan dan benar-benar 

penting, yaitu memilah data sesuai dengan kategori masing-masing.  reduksi data 
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yaitu teknik analisis data dengan menggolongkan, membuang data yang tidak 

dibutuhkan, dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan.  

Reduksi dapat berlangsung selama penelitian masih berlangsung. 

3.6.2 Penyajian Data 

Pada proses penyajian data yaitu menyusun data yang telah terkumpul yang 

kemudian akan ditarik kesimpulan.  Dengan menyusun data-data maka akan 

terlihat bahwa kesimpulan sudah tepat atau melakukan analisis kembali.  

Penyajian data dilakukan secara terus menerus selama di lapangan, sehingga data 

akan semakin jelas dan terarah. 

3.6.3 Penarikan Simpulan 

Pada penelitian kualitatif kesimpulan yang diambil diharapkan menjadi temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada.  Pada proses penarikan kesimpulan, 

maka peneliti melakukan peninjauan kembali pada data yang telah diperoleh.  

Pada tahap terakhir ini proses penarikan kesimpulan harus melampirkan data-data, 

foto-foto,dan gambar yang sesuai dengan penelitian yang ditelitinya.                                                                  
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BAB4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Lokasi SMP Al Madina Wonosobo 

SMP Al Madina terletak di Desa Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Wonosobo.  Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten yang ada di 

Provinsi Jawa Tengah.  Sebagian besar Kabupaten Wonosobo merupakan daerah 

pengunungan, yang terletak di lereng Pegunungan Dieng, Gunung Sindoro, dan 

Gunung Sumbing.  Batas Kabupaten Wonosobo di bagian timur berbatasan 

dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang.  Pada bagian selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, serta berbatasan dengan Kabupaten 

Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara pada bagian barat.  Di baigan utara 

berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal.  Berikut merupakan 

letak Kabupaten Wonosobo dalam Peta Provinsi Jawa Tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 : Kabupaten Wonosobo dalam Peta Jawa Tengah 

(Sumber : http://psda.jatengprov.go.id/data-irigasi-jateng.html) 
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Kecamatan Wonosobo terletak di pusat Kabupaten Wobosobo, yang terdiri 

dari 20 desa, diantaranya adalah: (1) Desa Bomerto, (2) Desa Bumureso, (3) Desa 

Jaraksari, (4) Desa Jlamprang, (5) Desa Jogoyitnan, (6) Desa Desa Kalianget, (7) 

Desa Kejiwan, (8) Desa Kramatan, (9) Desa Mlipak, (10) Desa Pancurwening, 

(11) Desa Pagerkukuh, (12) Desa Rojoimo, (13) Desa Sambek, (14) Desa 

Sariyoso, (15) Desa Tawangsari, (16) Desa Tlogojati, (17) Desa Wonolelo, (18) 

Desa Wonosari, (19) Desa Wonosobo Barat, (20) Desa Wonosobo Timur. 

Kecamatan Wonosobo terletak didaratan tinggi dengan ketinggian sekitar 

772 meter di atas permukaan laut.  Suhu rata-rata di Kecamatan Wonosobo sekitar 

20°C sampai 25°C karena terletak di pusat kabupaten.  Di bawah ini merupakan 

lokasi penelitian dalam peta Kabupaten Wonosobo dan dalam peta Kecamatan 

Wonosobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 : Kecamatan Wonosobo dalam Peta Kabupaten Wonosobo 

(Sumber : https://map-bms.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wonosobo) 
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Gambar 4.3 : Lokasi Penelitian dalam Kecamatan Wonosobo 

(Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Wonosobo,_Wonosobo) 

Berikut merupakan denah menuju lokasi penelitian. 

 

 

 

 

 
Lokasi Sekolah  

SMP Al Madina Wonosobo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3 : Lokasi Penelitian 

(Sumber : dokumentasi peneliti) 
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4.1.2 Letak Sekolah dan Lingkungan Sekitar 

SMP Madina Wonosobo merupakan salah satu sekolah swasta yang dikelola oleh 

yayasan yang ada di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo.  Letak SMP 

Al Madina Wonosobo berada di Jalan Kalibeber km. 1 tepatnya di Desa 

Kalianget.  SMP Al Madina Wonosobo berada di kompleks Yayasan Al Madina 

yang terdiri dari PAUD Al Madina, TK Al Madina, SD Al Madina, dan SMP Al 

Madina.  Letaknya yang dekat dengan pusat perkotaan membuat SMP Al Madina 

sangat stategis, namun jauh dari kebisingan karena terletak di jalur menuju 

Universitas Sains Quran (UNSIQ) yang masih jarang rumah-rumah penduduk. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 : SMP Al Madina Wonosobo 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Letak SMP Al Madina terletak kurang lebih 3 kilo meter dari pusat kota 

mempunyai tingkat kebisingan yang rendah.  SMP Al Madina berada di Desa 

Kalianget sebelah selatan yang berdekatan dengan Desa Kejiwan dan Wonosobo 

Timur.  Terletak di jalur menuju Desa Kalibeber yang masih belum ramai 

pengendara lewat, tetapi banyak angkutan yang melewati jalur tersebut.  SMP Al 

Madina berjarak 10 meter dari jalan raya yang dibatasi oleh sawah kecil yang 
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ditanami padi.  Bagian Barat (depan) jalan raya dan persawahan, dibagian Utara 

masih berupa tebing, dibagian Timur berupa persawahan dan beberapa rumah 

warga Bugangan, dan dibagian selatan PAUD Al Madina, SD Al Madina dan 

beberapa rumah warga Wonosobo Timur.  Di sebelah selatan kompleks Yayasan 

Al Madina terdapat beberapa pemukiman warga. 

Lingkungan tersebut masih banyak persawahan dan jarang pemukiman yang 

berada di sekitar sekolah.  Pemukiman warga dekat dengan SMP Al Madina 

berjarak sekitar 300 meter.  Jarak sekolah dengan pemukiman warga yang cukup 

jauh sehingga tidak mengganggu aktivitas warga sekitarnya.  Untuk mempererat 

hubungan sekolah dengan warga sekitar, SMP Al Madina mengadakan kerja sama 

dengan warga sekitar.  Kerja sama dengan masyarakat sekitar seperti semua 

pakaian siswa yang sudah kotor dicuci di loundry sekitar sekolah.  Selain 

mengadakan kerja sama sekolah setiap bulan mengadakan ziarah kubur ke 

makam-makam disekitar daerah.  Pada bulan ramadhan sekolah mengadakan 

pembagian makanan dengan masyarakat sekitar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 : Lingkungan SMP Al Madina Wonosobo 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 
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Bangunan SMP Al Madina masih terbatas karena bangunan yang digunakan 

masih berupa bangunan sementara.  Dari jalan raya terlihat bangunan SMP Al 

Madina terdiri dari tiga bangunan kelas dan satu kantor.  Bangunan yang masih 

baru yaitu menggunakan anyaman bambu setengah bagian pada tembok.  

Lingkungan sekitar sekolah yang masih asri dan terlihat bersih walaupun 

bangunannya sederhana.  SMP Al Madina belum mempunyai gerbang ataupun 

pembatas sekolah, karena sekolah yang masih proses pembangunan. 

Berikut merupakan denah SMP Al Madina Wonosobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 : Denah SMP Al Madina Wonosobo 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Bangunan sekolah masih terbatas, tanpa pagar pembatas yang mengelilingi 

sekolah membuat tingkat keamanan sekolah masih rendah.  Untuk menghindari 

hal yang tidak baik maka pihak sekolah memberikan jadwal penjagaan asrama 

yang terdiri dari guru dan petugas yayasan.  Kondisi lingkungan disekitar sekolah 



71 

 

 

 

yang masih berupa persawahan dan perbukitan menjadi pembatas sekolah dengan 

lingkungan sekolah. 

Tingkat kebersihan SMP Al Madina sudah baik, seperti setiap siswa selalu 

diajarkan untuk peduli dengan yang ada disekitarnya.  Untuk kebersihan sekolah 

belum terdapat petugas kebersihan tetapi guru dan siswa yang selalu menjaga 

kebersihan lingkungan sekolah.  Setiap saat guru selalu memberikan contoh untuk 

peduli kepada lingkungan, sehingga siswa akan terbiasa mengikuti untuk menjaga 

lingkungannya.  Guru ataupun siswa yang yang terlihat membuang sampah 

sembarangan maka akan ditegur, selanjutnya jika mengulangi kembali akan diberi 

sanksi. 

Pada setiap kelas telah dibagi tugas piket harian dan mingguan.  Piket harian 

yang terdiri dari empat sampai lima siswa untuk membersihkan ruang kelas 

dengan menyapu lantai dan membuang sampah yang berserakan.  Pada piket 

mingguan terdiri dari tujuh sampai delapan orang untuk membersihkan ruangan 

kelas, dengan mengepel lantai dan membersihkan jendela kelas.  Begitu juga pada 

ruang guru terdapat piket guru agar ruang kantor selalu bersih dan rapi.  Adanya 

sanksi bagi siswa yang mengotori lingkungan dengan sengaja membuat 

lingkungan selalu terjaga kebersihannya. 

4.1.3 Ihwal Berdirinya SMP Al Madina Wonosobo 

Pentingnya keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual 

anak sangat dibutuhkan dalam proses perkembangan.  Kecerdasan intelektual 

yang tidak diimbangi dengan kecerdasan spiritual akan membuat siswa kehilangan 

karakter dan jati dirinya.  Adanya program pemerintah melalui Kementrian 
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Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2008 tentang Sekolah Berbasis Pondok 

(SBP) maka yayasan Al Madina membangun SMP yang berbasis boarding school.  

Konsep pembelajaran 24 jam (all day school) bertujuan untuk memberikan 

pembiasaan pada peserta didik untuk menggali ilmu pengetahuan (Learning to 

Know), mempraktikan ilmu yang telah diketahui ( Learning to Do), melanjutkan 

ilmu dan amal sebagai budaya sehari-hari, bermanfaat bagi sesama untuk tujuan 

lebih baik (Learning Together), dan berproses untuk menjadi insan sholeh atau 

sholehah penegak kebenaran dan keadilan (Learning to Be).  Peserta didik SMP 

Al Madina diarahkan untuk mampu mengembangkan potensi melalui proses 

interaksi dengan sumber belajar antara lain lingkungan pendidikan, pendidikan, 

dan teman melalui pembelajaran yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dari pemaparan di atas bahwa setiap anak harus seimbang dalam kecerdasan 

intelektual maupun kecerdasan spiritual.  Maka pembelajaran berbasis pondok 

akan membantu anak dalam menyeimbangkan keduanya.  Dari beberapa faktor di 

atas Yayasan Al Madina mengembangkan pembelajaran yang berbasis pondok 

pada tingkat SMP.  Dengan adanya demikian maka dibentuklah SMP Al Madina. 

Selain itu adanya permintaan dari masyarakat untuk mengembangkan 

Yayasan Al Madina dalam bidang pendidikan.  Pada sebelumnya Yayasan Al 

Madina telah membangun sekolah yang didirikan dalam satu komplek, yaitu 

PAUD Al Madina, TK Al Madina, SD Al Madina.  Pada tahun 2013 didirikan 

SMP Al Madina dengan menggunakan gedung sementara milik Universitas Sains 

Quran (UNSIQ). 
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4.1.4 Visi dan Misi SMP Al Madina Wonosobo 

Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, SMP Al Madina Wonosobo memiliki 

visi sebagai berikut :  

“Orbitkan Generasi Cinta Amal, Berwawasan Global, dan Berkarakter Al-

Qur’an.” 

Terdapat lima misi yang dimiliki oleh SMP Al Madina Wonosobo, sebagai 

berikut. 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan sistem “all days 

school” integrasi sekolah dan pesantren. 

2. Mengembangkan multiple intelegent peserta didik dengan praktik dan 

pembiasaan cinta amal dalam ibadah kepada Allah swt maupun bermuamalah 

dengan sesama. 

3. Meningkatkan intelektualitas peserta didik dengan wawasan global serta 

penguasaan bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. 

4. Menumbuhkan pribadi yang sopan dalam pergaulan dan santun dalam 

perilaku (berakhlakul karimah) berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

Al Qur‟an. 

5. Mempersiapkan peserta didik sebagai generasi yang mampu melaksanakan 

ajaran agama Islam dengan pedoman ahlusunnah waljama’ah yang memiliki 

sifat tasammuh, tawassuh, dan tawazzun, generasi umat yang rahmatan 

lil‟alamun. 
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SMP Al Madina Wonosobo memiliki tujuan “menghasilkan lulusan yang 

memiliki pemahaman keislaman dengan wawasan global, cinta alam, dan 

berkarakter Al Qur‟an”. 

4.1.5 Sarana dan Prasarana SMP Al Madina Wonosobo 

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang harus ada untuk menunjang 

proses kegiatan pembelajaran.  Secara keseluruhan sarana dan prasarana yang ada 

di SMP Al Madina Wonosobo masih belum memadai, karena jumlahnya yang 

masih sedikit dan bersifat sementara.  Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada 

karena sekolah yang baru saja berdiri pada tahun 2013 sehingga sampai saat ini 

masih pada proses pembangunan.  Prasarana yang ada di sekolah diantaranya 

yaitu ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakaan, dan lapangan.  Beberapa 

sarana yang ada di sekolah diantaranya papan tulis, meja, kursi, lemari, buku, 

LCD, dan alat peraga. 

Bangunan dan fasilitas di sekolah masih menggunakan fasilitas sementara, 

meskipun demikian untuk fasilitas yang dibutuhkan sudah sesuai dengan jumlah 

siswa yang ada.  Terbatasnya tempat dan jumlah bangunan membuat banyak 

ruangan yang dibuat dalam satu gedung dengan pembatas lemari, seperti ruang 

kepala sekolah, ruang guru, ruang Tata Usaha, ruang Bimbingan Konseling, ruang 

perpustakaan, ruang UKS, dan ruang OSIS yang terdapat pada satu gedung 

dengan ukuran 9,3 x 6,9 meter.  Kondisi bangunan dan fasilitas di SMP Al 

Madina Wonosobo masih baik dan dapat digunakan, walaupun fasilitas yang ada 

masih bersifat sementara.  Bangunan sementara yang digunakan untuk proses 



75 

 

 

 

pembelajaran dibuat sederhana dan nyaman, sehingga siswa tidak merasa 

terganggu saat mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Fasilitas pendukung untuk kegiatan belajar mengajar yang ada masih belum 

memadai, seperti jumlah LCD yang masih terbatas, dan laboraturium IPA yang 

menggunakan laboraturium milik SD Al Madina.  SMP Al Madina Wonosobo 

dengan bangunan sementara tetapi selalu menjaga kebersihan sekolah untuk 

kenyamanan baik guru maupun siswa.  Kebersihan sekolah menjadi tanggung 

jawab semua yang ada dilingkungan tersebut, yaitu dengan adanya pembagian 

tugas kebersihan baik pada guru maupun siswa.   

Tabel 4.1 : Data Kondisi Fisik SMP Al Madina Wonosobo 

NO NAMA RUANG JUMLAH UKURAN 

1 Ruang Kelas 3 Ruang 6.40 x 5.40 m 

2 Ruang Perpustakaan 1 Ruang 5.10 x 2.50 m 

3 Ruang Kepala Sekolah 1 Ruang 1.80 x 3.00 m 

4 Ruang Guru 1 Ruang 6.90 x 3.80 m 

5 Ruang Tata Usaha 1 Ruang 1.20 x 1.80 m 

6 Tempat Ibadah (Masjid) 1 Ruang 250 m 

7 Ruang BK 1 Ruang 1.20 x 1.80 m 

8 Ruang UKS 1 Ruang 3.00 x 2.50 m 

9 Ruang OSIS 1 Ruang 2.40 x 1.50 m 

10 Jamban 8 Ruang 1.50 x 1.00 m 

11 Gudang 1 Ruang 2.40 x 1.50 m 

12 Ruang Sirkulasi 3 Ruang 20.00 x 5.00 m 

13 Lapangan Olah Raga 1 Ruang 33.00 x 40.00 m 

14 Dapur 1 Ruang 1.50 x 2.00 m 

15 Area Outbond 1 Ruang 500 m 

16 Gedung Asrama 3 Gedung 12.00 x 15.00 m 

17 Laboraturium Pertanian 1 Ruang 500 m 

18 Laboraturium Peternakan 3 Ruang 5.00 x 4.00 m 

19 Laboraturium Komputer 1 Ruang 6.902.00 m 

(Sumber : Dokumen sekolah tahun 2014) 
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Berikut merupakan deskripsi tiap-tiap sarana prasarana di SMP Al Madina 

Wonosobo. 

1. Ruang Kelas  

Jumlah ruang kelas SMP Al Madina Wonosobo ada tiga ruang dengan 

ukuran 6,4 x 5,4 meter yang mampu menampung sampai 25 siswa pada setiap 

kelasnya.  Bangunan kelas masih menggunakan semi tembok, yaitu pada bagian 

atas menggunakan anyaman dari bambu.  Untuk setiap bangunan kelas masih 

berlantai ubin, selain itu memiliki ventilasi yang lebar dan jendela sehingga 

suasana dikelas terasa nyaman.  Ruangan kelas VII terdapat dua kelas sedangkan 

kelas VIII berjumlah satu kelas, karena jumlah siswa kelas VIII yang masih 

sedikit sehingga salah satu kelas delapan proses pembelajaran dilaksanakan di 

asrama sekolah ataupun di gazebo sekolah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 : Kondisi Fisik Bangunan Ruang Kelas VII A, VII B, VIII 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

  Fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar yang ada disetiap kelas yaitu 

35 pasang meja dan kursi siswa dengan kondisi yang masih layak, meja kursi 

untuk guru, papan panjang untuk menaruh buku-buku panduan pembelajaran dan 

satu papan tulis.  Pada dinding kelas terdapat jam dinding, foto presiden dan wakil 
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presiden, gambar burung garuda, peta dan hasil karya siswa berupa gambar dan 

tulisan tangan. Terdapat juga fasilitas kebersihan berupa enam buah sapu dan dua 

buah tempat sampah.  Untuk menjaga kebersihan kelas dan sekitar kelas maka 

dibuat regu piket setiap hari untuk membersihkan. 

2. Ruang Perpustakaan 

Ruang perpustakaan yang berada disamping ruang guru yang dibatasi 

dengan rak buku.  Luas perpustakaan yang sama dengan ruang guru yaitu 6,9 x 

2,5 meter.  Fasilitas yang ada di ruang perpustakaan yaitu rak buku yang terdiri 

dari enam rak dan dua meja untuk membaca.  Fasilitas perpustakaan masih 

terbatas, dan hanya dapat mengampu sepuluh anak.  Jumlah buku yang masih 

sedikit namun untuk kelengkapan buku sudah mencapai 70 %.  Letak 

perpustakaan yang berdampingan dengan ruang guru membuat siswa enggan 

untuk datang ke perpustakaan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 : Kondisi Fisik Ruang Perpustakaan 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

3. Ruang Kepala Sekolah 

Ruang kepala sekolah yang masih satu gedung dengan ruangan lainnya, 

dengan luas ruangan yang sangat kecil yaitu 1,80 x 3 meter.  Ruangan yang sangat 
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sempit namun fasilitas yang ada cukup lengkap, dengan satu buah meja dan satu 

buah kursi untuk kepala sekolah dengan satu kursi untuk tamu.  Selain itu terdapat 

lemari untuk menyimpan dokumen-dokumen penting SMP Al Madina Wonosobo.  

Pada dinding ruangan terdapat papan statistik, simbil kenegaraan, kalender dan 

jam dinding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 : Kondisi Fisik Ruang Kepala Sekolah 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

4. Ruang Guru 

Ruang kerja guru berada dibagian tengah gedung dengan ukuran yang 

paling luas dibandingkan ruangan lain yaitu 6,8 x 3,9 meter.  Dengan luas ruangan 

tersebut dapat menampung dua belas guru.  Ruangan ini memiliki beberapa 

fasilitas, yaitu terdapat 10 buah meja guru, 12 kursi guru dan 5 buah lemari untuk 

menyimpan arsip guru.  Beberapa fasilitas penunjang yang ada di ruangan guru 

yaitu 2 buah komputer, 2 buah printer dan saluran telepon. 
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Gambar 4.11 : Kondisi Fisik Ruang Guru 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

5. Ruang Tata Usaha 

Ruang tata usaha berfungsi untuk mengerjakan tugas administrasi sekolah.  

Ruangan tata usaha memiliki luas 1,7 x 1,2 meter yang berada pada gedung kantor 

dan satu ruangan dengan ruangan lainnya.  Antara ruang tata usaha dengan 

ruangan perpustakaan diberi pembatas meja dan kursi untuk tamu.  Fasilitas yang 

ada pada ruang tata usaha yaitu satu buah meja dan kursi kerja, komputer, lemari 

sebagai tempat menyimpan arsip dan dokumen administrasi SMP Al Madina 

Wonosobo.  Pada dinding ruang tata usaha terdapat papan statistik, jam dinding 

dan hasil karya siswa SMP Al Madina Wonosobo. 

6. Tempat Ibadah (Masjid) 

Tempat ibadah SMP Al Madina berada di Masjid Ibrahim bin Ali yang 

berfungsi tempat ibadah sehari-hari, dan praktik ibadah untuk PAUD, TK, SD, 

dan SMP Al Madina.  Bangunan masjid tersebut terletak dihalaman depan 

kompleks Yayasan Al Madina yang masih pada proses pembangunan.  Beberapa 

fasilitas yang ada di masjid diantaranya yaitu satu buah lemari untuk menyimpan 

buku dan kitab suci, dua buah rak tempat alat untuk beribadah seperti mukena dan 

sarung, dua buah speaker outdoor dan speaker indoor. 
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Gambar 4.12 : Kondisi Fisik Bangunan Masjid 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

7. Ruang Konseling 

Ruang konseling merupakan sarana pembinaan dan penyelesaian kasus yang 

menimpa siswa di sekolah.  Ruangan dengan luas 1,8 x 1,2 meter yang berada di 

dalam gedung kantor guru.  Letak ruang konseling yang berdekatan dengan  ruang 

guru dan kepala sekolah membuat siswa enggan untuk berkonsultasi diluar jam 

pelajaran.  Ruangan yang dilengkapi dengan satu buah meja dan kursi untuk guru 

pengampu konseling, dan dua buah kursi untuk siswa. 

8. Ruang Sirkulasi 

Ruang sirkulasi terdapat tiga ruang yaitu dua berada di asrama sekolah dan 

satu berada di halaman sekolah.  Ruang sirkulasi yang terletak di asrama sekolah  

pada saat jam belajar mengajar digunakan untuk kegiatan belajar mengajar siswa 

kelas VIII.  Untuk ruang sirkulasi di halaman sekolah digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran baik siswa SMP Al Madina maupun siswa SD Al Madina.  Diluar 

jam sekolah ruang sirkulasi digunakan untuk belajar kelompok siswa.  Selain itu 

juga digunakan sebagai tempat praktik ibadah siswa.  Ruang sirkulasi di asrama 

sering digunakan untuk beristirahat siswa karena terletak diantara kamar siswa. 
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Gambar 4.15 : Kondisi Fisik Ruang Sirkulasi 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

9. Ruang UKS 

Ruang UKS berfungsi sebagai sarana penanganan dini untuk siswa yang 

mengalami gangguan kesehatan disekolah.  Luas ruang UKS yang masih terbatas 

yaitu 3 x 2,5 meter dan terletak satu gedung dengan kantor guru.  Ruang UKS 

terletak di sebelah ruang kepala sekolah, hanya dibatasi dengan tirai.  Walaupun 

luas ruang yang masih terbatas tetapi fasilitas yang disediakan disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 : Kondisi Fisik UKS 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 
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10. Jamban 

Jamban atau kamar kecil berjumlah delapan, dua berada disekitar kelas dan 

enam berada di asrama yang terbagi menjadi dua lagi yaitu tiga untuk asrama 

perempuan dan tiga lagi pada asrama laki-laki.  Jamban yang digunakan di 

sekolah masih sementara yaitu masih menggunakan kayu sebagai pengganti 

dinding dari tembok.  Jamban sekolah yang terletak dibelakang gedung kantor 

guru digunakan oleh guru dan siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 : Kondisi Fisik Jamban 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Air untuk jamban di sekolah air yang digunakan berasal dari sungai yang 

mengalir disekitar sekolah.  Sebelum dialirkan menuju bak jamban sekolah, air 

disuling terlebih dahulu kemudian dimasukkan kedalam bak besar untuk 

ditampung.  Untuk air pada jamban asrama yang digunakan untuk mandi siswa 

SMP Al Madina menggunakan air dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). 

 



83 

 

 

 

11. Area Outbond 

Area outbond terletak disekitar SMP Al Madina sebagai tempat untuk 

permainan dengan lingkungan.  Area Outbond  dibuat untuk menciptakan suasana 

lingkungan yang menyenangkan bagi siswa.  Fasilitas yang ada yaitu dua 

lapangan outbond yang hanya digunakan untuk kegiatan saat outbond, flying fox 

dan rapling dengan kondisi yang masih terawat.  Area outbond terletak disekitar 

asrama yang berada dari tebing sebelah asrama sampai area lapangan sekolah. 

12. Gedung Asrama 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 : Kondisi Asrama Sekolah 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Gedung asrama merupakan gedung yang digunakan untuk tempat tinggal  

siswa diluar jam sekolah selama sekolah di SMP Al Madina.  Gedung asrama 

sebagai tempat tinggal siswa SMP Al Madina bertujuan menunjang proses 

pembelajaran siswa agar lebih kondusif.  Selain itu pihak sekolah akan lebih 

mudah dalam membimbing siswa dan memantau perkembangan siswa.  Beberapa 

fasilitas yang ada di gedung asrama yaitu delapan puluh lemari siswa yang 

berfungsi untuk menyimpan barang pribadi siswa, tiga ruang pengasuh yang 
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digunakan belajar malam yang dipandu beberapa guru, ruang tamu yang 

digunakan saat pihak keluarga siswa datang mengunjungi. 

13. Laboraturium Pertanian 

Laboraturium pertanian terletak disebelah laboraturium peternakan dan 

berada di samping asrama sekolah.  Luas lahan untuk laboraturium pertanian  yaiu 

200 meter persegi, yang dilengkapi dengan alat untuk bercocok tanam seperti 

cangkul, caping , tangki seprot, dan lainnya.Laboraturium pertanian sebagai media 

pembelajaran bagi siswa diluar kelas agar siswa mengetahui bagaimana cara 

memanfaatkan lahan dan pengolahannya dengan baik.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 : Kondisi Laboraturium Pertanian 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

14. Laboraturium Peternakan 

Laboraturium peternakan yang terbagi menjadi tiga tempat, yaitu dua tempat 

untuk beternak ikan dan satu untuk beternak unggas.  Beberapa fasilitas yang ada 

yaitu dua kolam ikan yang dibuat untuk budidaya ikan air tawar, satu lahan 

unggas berisi dua kandang ayam, dua kandan bebek, dan dua kandang kelinci. 
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Kedua kolam ikan terlettak dibelakang ruang asrama putri, sedangkan peternakan 

unggas terletak di sebelah laboraturium pertanian. 
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Gambar 4.18 : Kondisi Laboraturium Peternakan 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

 

4.1.6 KeadaanGuru dan Tenaga Kependidikan SMP Al Madina Wonosobo 

Berdasarkan data dokumen sekolah jumlah keseluruhan guru dan staf karyawan 

yang ada di SMP Al Madina Wonosoboberjumlah 16 pegawai.  Dari jumlah 

tersebut terdapat 14 guru tetap dan 2 guru tidak tetap, yaitu guru Olahraga dan 

Bahasa Mandarin.Guru kelas berjumlah empat belas orang, satu staf tata usaha, 

dan satu guru konseling.Secara keseluruhan guru yang mengajar memiliki latar 
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belakang pendidikan sarjana (S1).   Sedangkan status pendidikan yang magister 

(S2) terdapat 2 orang, dan lulusan SMA berjumlah 1 orang.Berikut merupakan 

rincian tentang keadaan guru di SMP Al Madina Wonosobo pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 : Keadaan Guru SMP Al Madina Wonosobo 

N

O 
NAMA L/P PRODI 

MENGAJAR 

KELAS 

MATA 

PELAJARA

N 

1 
Drs. H. Abdul 

Majid, M.Pd 
L 

Pendidikan 

IPS 

Kepala 

Sekolah 
 

2 
Faisal Kamal, 

M.Pd 
L 

Pendidikan 

Agama Islam 
VII,VIII 

Pendidikan 

Agama Islam 

3 
Supriyanto, Alh, 

S.Pd.I 
L 

Pendidikan 

Agama Islam 
VII,VIII 

Bahasa Arab, 

Fiqih, Akhlak 

4 Faizal Arifin,SE L 
Ekonomi 

Manajemen 
VII,VIII 

IPS, Seni 

Budaya 

5 
Andre Susanto, 

S.Pd.T 
L 

Pendidikan 

Teknik dan 

Bangunan 

VII,VIII 
Matematika, 

Pramuka 

6 
Lailin Mafidah, 

Alhz, S.Pd 
P Sastra Inggris VII,VIII 

Bahasa 

Inggris 

7 
Aji Jaya Wiguna 

A.md. S.Pd 
L 

Pendidikan 

Fisika 
VII,VIII 

IPA, 
Kewirausahaan 

8 
Ahmad Zainudin 

Mu‟afa, S.Pd.I 
L 

Pendidikan 

Agama Islam 
 

Bimbingan 

Konseling, 

Pramuka 

9 
Tholibil Husna, 

S.Pd.I 
L 

Pendidikan 

Agama Islam 
VII,VIII 

PKn, 

Amsilati 

10 
Muhammad 

Sayidi, SE 
L 

Ekonomi 

Manajemen 
 Tata Usaha 

11 Adi Libertia, S.Pd P 

Pendidikan 

Bahasa dan 

Sastra 

Indonesia 

VII,VIII 
Bahasa 

Indonesia 

12 
Dwi Ratna 

Kustiyah, S.Pd 
P 

Pendidikan 

Matematika 
VII Matematika 

13 Mualamah, S.Pd.I P 
Pendidikan 

Agama Islam 
VII,VIII 

Pembina 

Asrama, 

Tahfidz 

14 
Amrina Rosyada 

S.Pd 
P 

Pendidikan 

Fisikan 
VII,VIII 

Pembina 

Asrama, 

Tahfidz 

15 Teguh Abdul Fitri, L Pendidikan VII,VIII Penjasorkes 
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S.Pd. Jas Olahraga 

16 
Margareta 

Tarwiyatun 
P 

Bahasa 

Mandarin 
VII,VIII 

Bahasa 

Mandarin 
 (Sumber : Dokumentasi Sekolah Tahun 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 : Wawancara dengan Wakil Kepala Bagian Kesiswaan 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas tata usaha sekolah tersebut, 

mata pelajaran yang diampu oleh guru disesuaikan dengan latar belakang 

pendidikan dari guru tersebut.  Jumlah guru yang masih terbatas, membuat 

beberapa mata pelajaran belum ada guru pengampunya seperti Seni Budaya dan 

Kewarganegaraan. Untuk mata pelajaran yang belum ada guru pengampunya 

maka guru yang dipilih untuk mengisi adalah guru yang mengetahui materi 

tersebut.  Salah satunya yaitu Bapak Faizal Arifin SE yang mengampu mata 

pelajaran IPS dan Seni Budaya. 

Bapak Faizal Arifin adalah guru pengampu mata pelajaran Seni Budaya 

untuk kelas VII dan VIII.  Bapak Faizal Arifin merupakan lulusan sarjana 

ekonomi di Universitas Sains Al Quran (UNSIQ) Wonosobo pada tahun 2012.  
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Mata pelajaran seni budaya terdapat beberapa sub mata pelajaran, yaitu seni rupa, 

seni musik, dan seni tari.  Bapak Arifin mengajar dua sub mata pelajaran yaitu 

seni rupa dan seni musik.  Seni rupa diajarkan pada semester I dan seni musik 

diajarkan pada semester II.  Saat mewawancarai Bapak Faizal mengenai 

penguasaan dalam bidang seni beliau menjelaskan: “saya tidak menguasai 

dibidang seni, tetapi ketika Kepala Sekolah menunjuk saya untuk mengampu seni 

budaya saya harus siap melaksanakan”.   

4.1.7 Keadaan Siswa SMP Al Madina Wonosobo 

4.1.7.1 Keadaan Siswa SMP Al Madina Wonosobo Secara Umum 

Tabel 4.3 : Data Siswa SMP Al Madina Wonosobo Tahun Pelajaran 2014/2015 

Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah Total 
L P 

VII 
A 14 10 24 

46 
B 12 10 22 

VIII 
A 10 6 16 

26 
B 6 4 10 

Jumlah 42 30 72 72 
(Sumber : Dokumen Sekolah Tahun 2014) 

Secara umum SMP Al Madina Wonosobo pada tahun pelajaran 2014/2015 

terdapat 72 siswa dengan rincian 42 siswa laki-laki dan 30 siswa perempuan.  

Jumlah siswa kelas VII lebih banyak daripada siswa kelas VIII, disebabkan pada 

tahun 2013 SMP Al Madina baru saja dibuka sehingga masih banyak masyarakat 

yang belum mengetahui.  Siswa SMP Al Madina Wonosobo sebagian besar dari 

daerah Wonosobo, tetapi tidak banyak siswa yang berasal dari kabupaten lain 

seperti Solo, Demak, Temanggung, dan Salatiga.   Secara keseluruhan keadaan 

sosial siswa SMP Al Madina Wonosobo yaitu kelas menengah keatas, dengan 

pekerjaan orang tua sebagian besar sebagai pedagang dan pegawai negeri. 
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Pada awal masuk kelas VII siswa yang diterima dibagi menjadi dua kelas, 

yaitu kelas A dan B.  Pembagian kelas dilakukan secara acak bukan sesuai dengan 

prestasinya.  Saat siswa naik kelas VIII kelas tidak akan diacak, namun akan 

diacak saat siswa menginjak kelas IX.  Pengacakan siswa saat kenaikan kelas IX 

disesuaikan dengan prestasinya.  Hal itu bertujuan agar guru lebih mudah untuk 

memperlakukan siswa yang butuh perhatian khusus atau tidak. 

4.1.7.2 Keadaan Siswa Kelas VII ASMP Al Madina Wonosobo 

Berdasarkan hasil observasi pada kelas VII A, jumlah keseluruhan siswa pada 

awal masuk sekolah berjumlah 24 siswa yang terdiri dari 14 siswa laki laki dan 10 

siswa perempuan.  Pada petengahan semester gasal terdapat dua siswa pindah.  

Dua siswa yang pindah yaitu terdiri dari satu siswa laki-laki dan satu siswa 

perempuan yaitu Alaika Izza Alfa Azkiy dan Maulana Diva Mayandra, sehingga 

jumlah siswa kelas VII A menjadi 22 siswa terdiri dari 13 siswa laki laki dan 9 

siswa perempuan.  Jumlah siswa yang berkurang tidak mempengaruhi siswa yang 

lainnya. 

Secara keseluruhan siswa kelas VII A dalam bidang akademi lebih unggul 

dari siswa kelas VII B.  Seperti saat guru menyampaikan materi siswa lebih cepat 

menerima materi.  Begitu juga saat guru memberikan tugas maka siswa akan 

segera mengerjakan.  Meskipun demikian siswa kelas VII A masih enggan dalam 

mengajukan pertanyaan mengenai materi yang belum paham.  Hasil dari nilai 

tugas yang diberikan siswa kelas VII A memiliki rata-rata kelas yang lebih unggul 

dari siswa kelas VII B.  Berikut merupakan tabel daftar nama siswa kelas VII A 

SMP Al Madina  Wonosobo. 
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Tabel 4.4 : Daftar Siswa Kelas VII A SMP Al Madina Wonosobo 

NO NAMA SISWA L P 

1 Ahmad Fikri Reswara Maulana L  

2 Alaika Izza Alfa Azkiy L * 

3 Aliem Rachman L  

4 Amirotul Hidayah  P 

5 Ariq Zain Ariffurrohman L  

6 Bagus Maulana Iqbal L  

7 Elsa Lestari  P 

8 Fahmi Khusaini L  

9 Fajriatul Mabruroh  P 

10 Fatlia Inayatul Zulfa  P 

11 Galih Nurali Muhammad L  

12 Lukluul Maulin Nisak  P 

13 M. Ajid Kamaludin L  

14 M. Zidan Habibullah Akbar L  

15 M. Said Agil Alhaidar L  

16 Mafaza Ilmi Nafisa  P 

17 Marwah Hanny Arista  P 

18 Maula Diva Mayandra  P* 

19 Muchammad Mirza Aviciena L  

20 Muflikhatun Yazidah  P 

21 Muhammad Aditya Tri Zaqi L  

22 Umi Farikhah  P 

23 Vista Ary Elza Veradani  P 

24 Yudhistira Arsy Al Rozaq L  

(Sumber : Dokumen SMP Al Madina Wonosobo 2014/2015) 

Keterangan : * : siswa telah keluar sekolah 

4.2 Pembelajaran Seni Rupa di SMP Al Madina Wonosobo 
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Proses pembelajaran seni rupa di SMP Al Madina Wonosobo berlangsung selama 

3 x 40 menit atau tiga jam pelajaran dalam satu minggu.  Pembelajaran seni rupa 

sesuai dengan kurikulum yang diterapkan yaitu kurikulum 2013, dan materi yang 

disampaikan sesuai dengan kompetensi dasar yang ada pada kurikulum 2013.  

Walaupun demikian tidak semua materi diajarkan pada siswa, seperti materi 

praktik yang menggunakan media tidak mudah.  Oleh sebab itu materi yang ada 

diganti dengan materi yang mudah untuk dilaksanakan atau dilanjutkan pada 

materi selanjutnya. 

K 

 

 

 

K 

 

 

 
Gambar 4.20 : Pembelajaran Seni Budaya 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Proses kegiatan belajar mengajar terbagi menjadi tiga bagian yaitu kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  Pada kegiatan awal guru membuka 

pembelajaran dengan mengucapkan salam.  Setelah siswa siap untuk mengikuti 

pelajaran maka guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca 

materi yang akan dibahas pada buku panduan.  Guru memberikan tanya jawab 

tentang materi yang telah dibaca, dan menjelaskan ulang melalui tayangan power 

point dengan menggunakan LCD.  Siswa memperhatikan apa yang disampaikan 
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oleh guru, setelah selesai menyampaikan materi guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum paham. 

Setelah menyampaikan materi maka guru memberikan tugas sesuai dengan 

yang ada dibuku panduan.  Pada kegiatan praktik guru memberi sedikit 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya.  Kurang minatnya siswa dalam 

mengikuti pembelajaran seni rupa membuat pembelajaran menjadi kurang efektif.  

Pemanfaatan waktu yang kurang maksimal membuat hasil karya siswa kurang 

maksimal, dan terkesan terburu-buru.   

Kesulitan guru dalam mengajar seni rupa karena guru pengampu pelajaran 

seni rupa bukan dari program studi pendidikan seni rupa.  Pemberian materi hanya 

apa yang tertera pada buku panduan, dan pada kegiatan praktik guru hanya 

memberi contoh yang ada di buku.  Pembelajaran ekpresi masih pada kegiatan 

menggambar, karena media yang sulit didapatkan.  Secara umum siswa lebih 

tertarik untuk mengikuti kegiatan praktik dibandingkan dengan materi, karena 

penyampain materi sesuai dengan buku panduan yang telah dimiliki oleh setiap 

siswa.  Siswa juga masih kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran seni rupa, 

karena pembelajaran seni rupa hanya menggambar flora, fauna dan ragam hias. 

4.3 Pemanfaatan Gypsum dalam Pembelajaran Ukir Motif Geometris Siswa 

Kelas VII A SMP Al Madina Wonosobo 

4.3.1 Pengamatan Proses I 

Materi pembelajaran mengukir pada gypsum merupakan salah satu kompetensi 

dasar yang ada pada kurikulum yang diterapkan di SMP Al Madina Wonosobo.  

Penelitian dilaksanakan selama dua kali, yaitu penelitian proses I dan proses II.  
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Penelitian pengamatan proses I diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.  Pengamatan berupa aktivitas peneliti dan siswa saat 

berlangsungnya pembelajaran mengukir motif geometris pada gypsum. 

 

 

4.3.1.1 Perencanaan Pembelajaran Pengamatan Proses I 

Pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu melihat kurikulum yang 

diterapkan di sekolah tersebut.  Kurikulum yang diterapkan yaitu menggunakan 

kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013.  Kemudian peneliti mewawancarai guru 

mengenai pembelajaran seni rupa. 

“pembelajaran seni budaya, baik dikelas VII maupun VIII sudah sesuai 

dengan kompetensi dasar yang ada dikurikulum 2013, tetapi materi yang 

diajarkan masih materi menggambar.  Seperti kelas VII hanya diambil 

kompetensi dasar I dan kompetensi dasar II, untuk kompetensi dasar III dan 

kompetensi dasar IV hanya berupa teori, karena alat dan bahan yang sulit 

didapat”. 

Dari permasalahan yang ada maka peneliti mengajukan media alternatif agar 

proses pembelajaran seni rupa, yaitu berupa gypsum yang mudah untuk didapat 

dan diolah.  Pemanfaat gypsum dimasukkan dalam kompetensi dasar IV yaitu 

penerapan ragam hias pada kayu.  Penerapan ragam hias pada kayu terdapat pada 

kelas VII semester I, maka ragam hias yang diterapkan dibatasi pada motif 

geometris. 

Setelah mengamati pembelajaran di sekolah maka peneliti mengamati 

kondisi lingkungan sekitar sekolah dan beberapa tempat di Kecamatan Wonosobo.  

Tidak jauh dari lingkungan sekolah yaitu berjarak dua kilo meter terdapat perajin 
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gypsum dan toko bangunan yang menjual gypsum eceran.  Selain itu di area kota 

Wonosobo banyak toko bangunan yang menjual gypsum.  

Tujuan dari pembelajaran mengukir pada gypsum ialah agar siswa mendapat 

pengetahuan dan pengalaman tentang mengukir dan proses pembuatannya.  Selain 

itu siswa mampu mengembangkan gagasan dan kreatifitasnya kedalam sebuah 

ukiran.Setelah mementukan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran 

kemudian peneliti membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran berupa RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).  RPP yang dibuat berupa pengetahuan 

mengukir, ragam hias, dan proses pembuatan ukir. 

Berdasarkan program semester yang dibuat oleh guru, KD penerapan ragam 

hias bahan kayu pada pertemuan ke 11 sampai 14, dengan alokasi waktu 12 x 40 

menit dan delapan kali pertemuan.  Pengembangan materi yang diajarkan 

berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. 

Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran mengukir pada 

gypsum yaitu papan tulis dan LCD.  Papan tulis digunakan saat menjelaskan 

beragam motif yang ada, sedangkan LCD menampilkan power point mengenai 

tentang ukir dan memutarkan video alat, bahan, dan langkah mengukir.  Media 

yang digunakan untuk mengukir pada gypsum terbagi menjadi dua yaitu alat dan 

bahan.  Bahan yang digunakan gypsum yang dicampur dengan air sebagai bahan 

utama pengganti kayu.  Sedangkan alat yang digunakan cuttersebagai pengganti 

tatah, dan dapat juga menggunakan paku, penggaris, dan lainnya. 

Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah dan demonstrasi.  

Pada metode ceramah peneliti menyampaikan materi mengenai mengukir dan 
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ragam hias pada papan tulis dan LCD.  Kemudian peneliti menampilkan video 

tentang alat, bahan, dan langkah-langkah mengukir pada gypsum. 

Sebelum pelaksanaan pembelajaran mengukir pada bahan gypsummotif 

geometris siswa kelas VII A SMP Al Madina Wonosobo terlebih dahulu peneliti 

membuat perencanaan pembelajaran.  Perencanaan pembelajaran dengan materi 

mengukir pada gypsummotif geometris disusun dengan berpedoman pada 

kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum yang digunakan yaitu 

kurikulum 2013.  Perencanaan pembelajaran disusun berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP).  RPP yang dibuat peniliti berdasarkan dengan salah satu 

kompetensi dasar penerapan ragam hias pada kayu pada kelas VII.  Pada 

kompetensi dasar tersebut, siswa diharapkan mampu menerapkan ragam hias pada 

bahan kayu. 

Peneliti menyusun dua RPP, yaitu RPP untuk pengamatan terfokus I dan 

pengamatan terfokus II.  Pada pembelajaran mengukir pada gypsum motif 

geometris peneliti mengalokasikan waktu 8 kali pertemuan atau 12 x 40 menit.  

Materi yang disampaikan sebagai berikut: (1) pemahaman mengenai ragam hias, 

(2) penerapan ragam hias, (3) pengenalan teknik dan jenis-jenis mengukir. 

4.3.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran Pengamatan Proses I 

PadaPada tahap pelaksanaan pembelajaran dilakukan 8 kali pertemuan dalam 4 

minggu.  Sesuai jadwal yang telah dibuat oleh pihak sekolah seni rupa pada hari 

Selasa dan Rabu.  Pada hari Selasa yaitu pada jam pelajaran ke tiga atau pukul 

08.20 sampai 09.00, sedangkan pada hari Rabu jam pelajaran ke sembilan dan 

sepuluh yaitu pada pukul 12.50 sampai 14.10. 
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4.3.1.2.1 Aktivitas Pembelajaran PertemuanI 

Kegiatan pembelajaran seni rupa pada Hari Selasa dimulai pada pukul 08.20.  

Sebelum bel pergantian jam ke dua menuju jam ke tiga berbunyi kelas VII A 

pembelajaran IPA.  Setelah bel berbunyi peneliti memasuki ruang kelas VII A dan 

terlihat siswa mulai menyiapkan buku tulis dan buku panduan seni budaya yang 

telah diberikan oleh sekolahan.  Peneliti memasuki ruang kelas dua siswa laki-laki 

izin ke toilet.  Setelah kelas terkondisikan peneliti memulai pembelajaran dengan 

mengucapkan salam kemudian memperkenalkan diri, siswa sudah 

memperhatikan.Siswa laki-laki sangat antusias dalam mengajukan pertanyaan saat 

perkenalan, sedangkan siswa perempuan masih malu dan hanya tersenyum saja. 

Sebelum memasuki materi yang akan diajarkan peneliti memberikan 

apersepsi mengenai materi yang akan diajarkan.  Apersepsi bertujuan untuk 

menarik minat siswa dan motivasi siswa saat mengikuti pembelajaran.Saat 

peneliti memberikan apersepsi sebelum memulai pembelajaran, siswa sudah 

terlihat antusias dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti berupa gambar 

dan pengalaman siswa dibidang akademi.Perkenalan dan kegiatan apersepsi 

berlangsung selama kurang lebih 10 menit. 

Pada kegiatan selanjutnya yaitu mulai pada kegiatan penyampaian materi 

yang diawali dengan peneliti menampilkan beberapa karya seni yang ada di 

Nusantara dengan ragam hias yang berbeda-beda melalui tayangan LCD.  Karya 

seni yang ditampilkan oleh peneliti berupa foto tenun, batik, poci, relief Candi 

Borobudur, dan ukiran pada perabot rumah tangga.  Pembuatan power point yang 

tidak biasa membuat siswa sangat tertarik saat mengikuti pembelajaran.  Setelah 
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menampilkan beragam karya seni peneliti memberikan pertanyaan tentang 

macam-macam ragam hias.  Saat siswa telah menyebutkan berbagai ragam hias 

kemudian peneliti melanjutkan bertanya tentang pengertian dari ragam hias 

berdasarkan gambar yang telah ditampilkan.  Beberapa siswa menjawab 

pengertian ragam hias berdasarkan pemahamannya, tetapi masih banyak siswa 

yang diam.  Siswa laki-laki terlihat lebih antusias dalam menjalab pertanyaan 

yang diberikan oleh peneliti.  Agar semua siswa laki-laki maupun perempuan aktif 

maka peneliti berdiri dideretan bangku siswa perempuan dan memberi 

kesempatan kepada siswa perempuan untuk menjawab.  Setelah beberapa siswa 

mampu menjawab, kemudian peneliti menyempurnakan jawaban dari beberapa 

siswa mengenai pengertian ragam hias.  Untuk memberikan kepercayaan diri pada 

siswa perempuan maka peneliti memberikan pujian dan tepuk tangan yang diikuti 

oleh semua siswa yang ada di kelas. 

Setelah itu peneliti memberikan pertanyaan pengertian ragam hias, maka 

semua siswa membuka buku panduan seni budaya dan menjawab sesuai 

pernyataan yang ada dibuku panduan.  Peneliti meminta siswa untuk menutup 

buku dan menjawab pertanyaan tanpa membaca buku.  Beberapa siswa mampu 

menjawab pertanyaan tanpa membuka buku, tetapi masih banyak siswa yang takut 

untuk menjawab.  Alasan siswa tidak berani menjawab pertanyaan karena siswa 

merasa takut jawaban yang diberikan salah dan ditertawakan teman sekelasnya.  

Setelah beberapa jawaban dari siswa, kemudian peneliti membuat kesimpulan dari 

jawaban yang telah dikemukakan oleh beberapa siswa.  Saat peneliti membuat 

kesimpulan, semua siswa langsung mencatat di buku tulis mereka masing-masing. 
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Pada pertemuan pertama peneliti hanya menyampaikan tentang ragam hias 

yang ada di Nusantara.  Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari itu peneliti 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang 

belum paham.  Namun tidak ada siswa yang mengajukan pertanyaan, maka 

peneliti memberikan simpulan dari materi yang telah diajarkan dan memberi 

gambaran mengenai materi yang akan diajarkan minggu depan.  Setelah 

menyampaikan materi maka peneliti menutup pembelajaran dengan ucapan salam 

penutup. 

4.3.1.2.2 Aktivitas Pembelajaran Pertemuan II 

Pertemuan kedua pada Hari Rabu dimulai pukul 12.50 sampai 14.10.  Setelah bel 

masuk berbunyi, peneliti memasuki ruang kelas tetapi masih banyak siswa yang 

berada diluar kelas.  Peneliti memberikan kesempatan hingga sepuluh menit, 

sebelum waktu yang diberikan berakhir semua siswa sudah memasuki ruangan 

kelas.  Kegiatan kedua dimulai dengan mengucapkan salam, dan mempersiapkan 

untuk melanjutkan materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya.  

Pembelajaran yang dimulai setelah jam istirahat kedua membuat banyak siswa 

yang tidak bersemangat memulai pembelajaran.  Untuk menarik minat siswa 

dalam mengikuti pembelajaran, peneliti mengadakan permainan menghubungkan 

garis pada papan tulis.  Setelah selesai mengadakan permainan terlihat siswa 

sudah mulai bersemangat lagi.   

Peneliti memulai pembelajaran dengan menanyakan kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran seni rupa.  Saat siswa siap mengikuti pembelajaran 

kemudian peneliti memulai pembelajaran diawalai dengan menanyakan materi 
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yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya.  Beberapa siswa mampu 

menjawab dengan membaca buku catatan masing-masing. 

Peneliti melanjutkan materi yaitu dengan menyampaikan pengetahuan 

tentang ukir dengan menampilkan dilayar LCD berupa power point.  Sebelum 

menjelaskan tentang ukir peneliti memberikan pertanyaan mengenai daerah 

perajin ukir, macam-macam ukir, dan penerapan ukiran pada beberapa perabot 

yang ada disekitar kita.  Saat siswa sudah mulai antusias dengan materi yang 

diajarkan maka peneliti mulai menyampaikan pengertian ukir dan macam-macam 

ukir.  Kemudian menampilkan beberapa hasil karya seni ukir dengan motif yang 

berbeda.  Sebelum memulai materi selanjutnya, peneliti memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum paham, tetapi siswa 

masih malu untuk bertanya.  Menunggu pertanyaan dari siswa guru memberikan 

pertanyaan tentang motif dan ragam motif yang telah disampaikan, beberapa 

siswa mampu menjawab dan menjelaskan.  Saat peneliti menyampaikan materi 

teori siswa hanya diam dan mencatat materi yang diajarkan. 

Setelah beberapa pertanyaan diberikan maka peneliti menjelaskan langkah-

langkah mengukir di kayu.  Beberapa siswa telihat bingung dengan langkah-

langkah yang dijelaskan, karena siswa hanya melihat dalam gambar yang 

ditampilkan lewat tayangan LCD.  Selesai menjelaskan langkah-langkah mengukir 

peneliti memberikan kesempatan untuk bertanya.  Beberapa siswa antusias dalam 

mengajukan pertanyaan mengenai langkah mengukir.  Saat kegiatan tanya jawab 

berlangsung bel tanda selesai jam pelajaran berbunyi.  Peneliti menutup 

pembelajaran dan memberikan gambaran mengenai materi yang akan diajarkan 
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pada pertemuan selanjutnya.  Peneliti menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

4.3.1.2.3 Aktivitas Pembelajaran Pertemuan III 

Kegiatan pembelajaran hari ketiga pada Hari Selasa pukul 08.20 sampai 09.00.  

Saat peneliti memasuki ruang kelas, siswa terlihat sudah siap mengikuti 

pembelajaran yaitu dengan menyiapkan buku panduan seni budaya, buku tulis, 

dan buku gambar.  Pertemuan ketiga melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, 

yaitu mengukir pada gypsum.  Sebelum memulai pembelajaran peneliti 

mengingatkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan.  Karena pertemuan kedua dan ketiga berselang lima hari 

maka beberapa siswa membuka buku catatan untuk menjawab pertanyaan. 

Setelah beberapa pertanyaan diajukan kemudian peneliti menampilkan 

video mengenai alat, bahan, dan langkah-langkah mengukir menggunakan LCD 

dengan durasi waktu kurang lebih 10 menit.  Siswa terlihat sangat antusias saat 

menyaksikan video yang ditayangkan oleh peneliti.  Setelah selesai peneliti 

mengajak siswa untuk menganalisis mengenai proses pembuatan ukir dengan 

gypsum.Beberapa siswa sangat bersemangat mengajukan pertanyaan mengenai 

langkah-langkah mengukir pada gypsum, tetapi siswa perempuan masih malu dan 

hanya diam. 

Setelah menganalisis video yang telah ditampilkan, peneliti menunjukkan 

hasil karya mengukir pada gypsum yang telah jadi.  Beberapa hasil karya dibagi 

dan siswa diajak untuk mengamati secara bergantian.  Bel pergantian berbunyi 

maka pembelajaran telah selesai, karya yang sudah dibagi dikumpulkan kembali.  
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Sebelum menutup pembelajaran peneliti mengintruksikan pada pertemuan 

selanjutnya siswa membawa buku gambar dan perlengkapan pengukir pada 

gypsum.  Peneliti menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

4.3.1.2.4 Aktivitas Pembelajaran Pertemuan IV 

Pada pertemuan keempat pada hari rabu, pembelajaran yang akan diajarkan sudah 

memulai pembelajaran praktik.  Saat bel berbunyi peneliti memasuki ruang kelas, 

terlihat beberapa siswa sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

untu mengukir pada gypsum.  Setelah semua siswa siap untuk mengikuti 

pelajaran, peneliti memberitahukan pada pertemuan hari ini sudah memasuki 

kegiatan praktik.   

Peneliti memberikan tugas melalui tayangan power point yaitu mengukir 

motif geometris pada gypsum ukuran 10 x 20 cm dengan ketebalan gypsum 5 cm.  

Sebelum memulai praktik mengukir siswa harus membuat sket gambar yang akan 

dibuat terlebih dahulu.  Sebagai bahan referensi siswa peneliti menampilkan 

beberapa motif geometris pada tayangan LCD.  Beberapa siswa masih 

kebingungan dan merasa kesulitan.  Tetapi terdapat beberapa siswa yang sangat 

cepat dalam membuat sket.  Siswa perempuan lebih aktif dan lebih cepat dalam 

membuat sket.   

Peneliti mengamati siswa dalam membuat motif dan memandu siswa yang 

kesulitan.  Siswa yang selesai membuat sket pada buku gambar dapat melanjutkan 

membuat cetakan dengan kertas kardus untuk mencetak gypsum.  Saat 

pembelajaran selesai peneliti menyuruh siswa untuk menghentikan dan 
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melanjutkan pada pertemuan selanjutnya.  Peneliti menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

4.3.1.2.5 Aktivitas Pembelajaran PertemuanV 

Pertemuan ke lima yaitu melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya.  

Peneliti memasuki ruang kelas dan membuka pembelajaran dengan mengucapkan 

salam.  Peneliti menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan 

siswa sangat bersemangat dalam memulai pembelajaran.  Peneliti menanyakan 

tugas pada pertemuan sebelumnya yaitu membuat sket dan cetakan untuk gypsum, 

sebagian besar siswa sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan.  

Beberapa siswa laki-laki masih belum menyelesaikan tugasnya.  Peneliti 

memberikan waktu pembuatan karya selama empat kali pertemuan atau selama 

dua minggu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Siswa Membuat Campuran Gypsum yang Akan Dicetak 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Pada kegiatan selanjutnya yaitu memulai proses pencetakangypsum pada 

kardus yang telah dibuat seperti balok dengan ukuran 10 x 20 cm.  Namun 



103 

 

 

 

beberapa siswa membuat cetakan tidak sesuai dengan ukuran yang telah 

ditentukan.Proses pencetakan gypsum dilakukan diluar kelas, yaitu pada teras 

kantor dengan jarak sumber air dekat.  Sempitnya tempat untuk mencampurkan 

air dan gypsum membuat proses pencetakan dilakukan secara bergantian.  Siswa 

yang lebih dulu mencetak gypsumakan mengajari siswa lain yang kesulitan.  

Walaupun berada diluar ruang kelas, siswa yang sudah mencetak tidak ada yang 

pergi kekantin atau bermain sendiri.  Saat penuangan gypsum pada cetakan kardus 

terdapat beberapa yang gagal karena cetakan yang dibuat pada bagian sudut tidak 

tertutup sempurna sehingga air akan mudah keluar. 

Siswa yang gagal dalam mencetak pertama diberi kesempatan untuk 

mengulanginya lagi pada pertemuan selanjutnya.  Peneliti memandu dan 

membantu selama proses pencetakan gypsum, sampai gypsum telah kering.  

Setelah semua siswa mencetak dan beberapa siswa sudah memulai menerapkan 

sket yang dibuat pada kertas.  Jam pelajaran telah selesai dan terdapat beberapa 

cetakan gypsum belum kering.  Agar tidak mengganggu proses pembelajaran 

selanjutnya maka peneliti menyuruh siswa untuk meninggalkannya dan 

mengambil saat jam istirahat. 

4.3.1.2.6 Aktivitas Pembelajaran PertemuanVI 

Pada pertemuan ke VI siswa sudah mulai mengukir pada gypsum yang telah 

dicetak.  Peneliti membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian 

peneliti memberikan kesempatan kepada siswa yang belum mencetak gypsum dan 

siswa yang gagal mencetak untuk mencetak ulang.  Peneliti memandu beberapa 
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siswa untuk mengukir pada gypsum yang telah dicetak dengan sket yang telah 

dibuat pada kertas gambar.   

Peneliti mengamati dan memandu siswa yang mencetak ulang.  Setelah 

selesai memandu siswa yang mencetak gypsum, peneliti memasuki ruang kelas 

dan melihat siswa mulai mengukir.Siswa memulai mengukir dengan membuat 

garis tipis pada gypsum sesuai dengan sket yang telah dibuat.  Pada tahap pertama 

peneliti mengamati alat yang digunakan siswa sangat beragam, yaitu 

menggunakan pensil, pulpen, cutter, penggaris, dan jangkar.  Selain alat yang 

digunakan peneliti juga melihat beberapa siswa membuat desain pada 

gypsumtidak sesuai dengan sket yang telah dibuat, dengan alasan ukuran sket 

yang dibuat tidak sama dengan ukuran gypsum yang telah dicetak dan desain yang 

telah dibuat tidak bagus.  

Siswa antusias saat mulai mengukir, tetapi terdapat seorang siswa yang 

merasa kesulitan dalam membuat sket pada gypsum.  Ssetelah peneliti mengamati 

gypsum yang dibuat sangat keras dan sulit untuk dibuat motif.  Cetakan gypsum 

yang dibuat terlalu keras akan mempengaruhi hasil dari karya yang dibuat, oleh 

sebab itu peneliti memberikan kesempatan kepada siswa yang hasil cetakan terlalu 

keras untuk mencetak ulang diluar jam sekolah.  Cetakan terlalu keras hanya pada 

satu siswa, kemudian peneliti membuat jadwal kepada siswa untuk mencetak 

ulang.  Kemudian siswa tersebut membuat cetakan ulang untuk mencetak kembali 

gypsum yang tidak terlalu keras.  Saat pembelajaran praktik siswa perempuan 

sudah tidak malu untuk mengajukan pertanyaan mengenai kesulitan dalam 

mengsukir.  Sedangkan siswa laki-laki terlihat malu saat peneliti melihat karyanya 
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dan menyembunyikan gypsumnya pada laci meja.  Satu jam pelajaran telah 

berlangsung,  beberapa siswa sudah mulai pada prosesndasari, sedangkan 

beberapa siswa perempuan masih mengganti-ganti desain yang akan dibuat. 

Selain mengamati peneliti juga memandu siswa yang masih merasa 

kesulitan.  Sepuluh menit sebelum pembelajaran seni budaya selesai peneliti 

memberitahukan untuk melanjutkan pada pertemuan selanjutnya, dan disisa jam 

pembelajaran semua siswa wajib untuk membersihkan lingkungan tempat 

duduknya dari serpihan gypsum.  Setelah ruang kelas bersih dan sebelum menutup 

pembelajaran peneliti memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan 

kesulitan saat mengukir padagypsum, namun tidak ada siswa yang merasa 

kesulitan.  Kemudian peneliti memberikan kesempatan kepada siswa yang masih 

gagal mencetak gypsum ataupun pecah saat membuat ukiran maka diberi 

kesempatan untuk mencetak kembali pada hari sabtu setelah jam pelajaran selesai. 

4.3.1.2.7 Aktivitas Pembelajaran Pertemuan VII 

Peneliti memasuki ruang kelas, terlihat semua siswa sudah menyiapkan alat dan 

bahan yang digunakan.  Peneliti membuka pembelajaran dengan mengucapkan 

salam, dan menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran.Siswa 

sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran, beberapa siswa sudah melanjutkan 

selama diasrama sekolah.   
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Gambar 4.23 Siswa Mengukir Pada Gypsum 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Peneliti memandu siswa untuk melanjutkan mengukir pada gypsum dan 

mengamati proses pengerjaannya.  Beberapa siswa tidak menggunakan 

cuttertetapi menggunakan penggaris, pulpen, tutup pulpen dan jangkar sebagai 

alat untuk membuat pada proses mbukaki.  Alasan siswa yang menggunakan alat 

seadanya karena cutterhilang saat disimpan di meja kelas atau asrama sekolah,  

sebagian besar siswa tersebut adalah siswa laki-laki.  Karena hal tersebut banyak 

siswa yang meminjam cutter milik temannya, sehingga mengganggu siswa lain. 

Beberapa siswa telah selesai membuat ukiran dan masuk pada kegiatan 

finishing. Salah satu siswa laki-laki telah menyelesaikan karyanya dengan hasil 

yang rapi dan bagus.  Salah satu siswa yang telah menyelesaikan karya tersebut 

yaitu bernama Aliem Rachman.  Kemudian peneliti mengingatkan bagi siswa 

yang sudah menyelesaikan untuk tidak mengganggu temannya dan memanfaatkan 

sisa waktu untuk membersihkan sekitar tempat duduk yang kotor. 
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Gambar 4.24 Siswa Sudah Mulai Menyelesaikan Karya 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Beberapa menit telah berjalan dan sebelum jam pelajaran telah usai peneliti 

memandu siswa untuk mengakhiri pekerjaannya dan memulai membersihkan 

lingkungan tempat duduknya.  Setelah kelas bersih peneliti memberitahukan pada 

pertemuan ke delapan karya harus sudah jadi dan dikumpulkan.  Sebelum 

menutup pembelajaran peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tetapi tidak ada siswa yang mengajukan pertanyaan.  Kemudian peneliti 

menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan meninggalkan kelas. 

4.3.1.2.8 Aktivitas Pembelajaran Pertemuan VIII 

Hari kedelapan merupakan hari terakhir menyelesaikan karya, terlihat beberapa 

siswa sudah mulai pada kegiatan finishing terdapat juga siswa yang masih pada 

proses mbukaki.  Saat ditanya peneliti siswa menjawab karena terlalu banyak 

tugas sehingga belum bisa menyelesaikan di asrama sekolah.  Peneliti memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan karyanya sampai jam pelajaran 

selesai.   

Peneliti mengamati dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengadukan permasalahan yang dihadapi saat mengerjakan karya.  Beberapa 

siswa meminta bantuan pada bagian yang kesulitan.  Sebelum jam pelajaran 

selesai beberapa siswa telah menyelesaikan karya, kemudian peneliti memandu 

siswa untuk memberikan nama pada sisi belakan gypsum.  Terdapat juga siswa 
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yang masih belum selesai, sehingga saat pengumpulan karya, karya yang dibuat 

tidak rapi dan terkesan buru-buru.   

Setelah semua karya terkumpul peneliti mengintruksikan kepada semua 

siswa untuk membersihkan kelas.  Selesai membersihkan kelas semua siswa 

kembali ketempat duduk masing-masing, kemudian peneliti bertanya mengenai 

proses mengukir pada gypsum.  Walaupun beberapa siswa merasa kesulitan saat 

mengerjakan tetapi mereka sangat senang.  Bel berbunyi, peneliti mengakhiri 

pembelajaran dengan mengucapkan salam penutup. 

4.3.1.3 Evaluasi dan Rekomendasi Pengamatan Proses I 

4.3.1.3.1 Evaluasi 

Evaluasi merupakan kegiatan peneliti dalam menilai aktivitas siswa dan hasil 

karya siswa dalam pengamatan proses I.  Penilaian aktivitas siswa dimulai saat 

pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir.  Penilaian hasil karya siswa akan 

dilakukan oleh 3 penilai yaitu peneliti, guru seni budaya SMP Al Madina yaitu 

Faizal Arifin, S.E , dan guru seni budaya SMA Muhammadiyah Wonosobo yaitu 

Nisak Indri Khayati, S.Sn. 

Dari hasil pengamatan peneliti didapatkan bahwa siswa lebih antusias saat 

pembelajaran berkarya dibandingkan saat pembelajaran teori.  Kurangnya minat 

siswa saat pembelajaran teori yaitu siswa hanya diam dan mencatat semua mteri 

yang diajarkan.  Saat peneliti memberi kesempatan untuk bertanya siswa hanya 

diam.  Walaupun siswa kurang antusias tetapi saat peneliti memberikan 

pertanyaan siswa mampu menjawabnya. 
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Saat mulai pada kegiatan praktik siswa sangat semangat, terlihat saat 

peneliti memberi tugas untuk menyipakan alat dan bahan yang dibutuhkan.  Siswa 

perempuan lebih aktif untuk bertanya kepada peneliti mengenai hal yang belum 

paham, sedangkan siswa laki-laki malu untuk mengajukan pertanyaan maupun 

saat ditanya mengenai kesulitannya.  Siswa sangat serius saat membuat karya, 

tidak banyak siswa yang jalan-jalan untuk mengganggu temannya.  Beberapa 

siswa yang beranjak dari tempat duduknya siswa yang kehilangan alat untuk 

mengukir sehingga mengganggu temannya yang sedang mengerjakan tugas. 

Peneliti mengamati proses pembuatan karya siswa tidak membuat karya 

sesuai dengan sket yang telah dibuat.  Membuat motif tidak sesuai dengan sket 

yang telah dibuat sehingga siswa sering mengulang bentuk yang telah dibuat.  

Dengan mengganti-ganti motif yang telah dibuat membuat beberapa siswa 

kehilangan banyak waktu.  Pemanfaatan waktu yang tidak optimal membuat karya 

yang dibuat kurang maksimal.  Penilaian hasil karya siswa dilakukan oleh 3 

penilai, yang dilakukan dengan pedoman penskoran yang telah disiapkan oleh 

peneliti yaitu sebagai berikut. 

Tabel 4.5 : Aspek Penilaian 

No Aspek yang dinilai Cakupan Skor Maksimal 

1 Ide / gagasan 

 

- Pemilihan tema 

- Keunikan 

gagasan 

40 

60 

2 Bentuk Karya 

 

- Ketepatan bentuk 

dengan tema 

- Unsur-unsur 

karya seni 

- Prinsip seni rupa 

40 

 

30 

 

30 

3 Proses a. Persiapan alat 

dan bahan 

30 
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b. Pemanfaatan 

waktu 

c. Penguasaan 

teknik 

30 

 

40 

Jumlah Keseluruhan 

Nilai (jumlah keseluruhan:3) 
(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Pada tabel tersebut aspek penilaian terbagi menjadi 3, yaitu (1) ide/gagasan, 

(2) bentuk karya, (3) proses.  Setiap aspek terdiri dari beberapa cakupan, seperti 

ide/gagasan terdiri dari dua cakupan yaitu pemilihan tema dan keunikan gagasan.  

Pada aspek bentuk karya terdiri dari 3 cakupan yaitu ketepatan bentuk dengan 

tema, unsur-unsur seni rupa, dan prinsip seni rupa.  Pada aspek terakhir yaitu 

proses yang terdiri dari 3 cakupan yaitu persiapan alat dan bahan, pemanfaatan 

waktu, dan penguasaan teknik.  Dari semua aspek tersebut akan didapat skor 

maksimal 300.  Untuk mendapatkan nilai akhir maka dari semua total skor yang 

didapat dibagi 3. 

Penilaian yang diperoleh dari 3 penilai akan dijumlahkan dan dibagi tiga 

agar menjadi nilai akhir.  Setelah mendapatkan nilai akhir, kemudian 

dikelompokkan berdasarkan kategori nilai yang sudah ditentukan dan disesuaikan 

dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75.  Berikut merupakan rentang 

nilai. 

Tabel 4.6 : Kategori Nilai 

No Rentang Nilai Kategori Keterangan 

1 85-100 Sangat Baik Tuntas 

2 75-84 Baik  Tuntas 

3 65-74 Cukup Tidak Tuntas 

4 <64 Kurang Tidak Tuntas 
( Sumber : Dokumentasi Peneliti) 
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Penilaian karya berpedoman pada aspek penilaian karya yang telah dibuat.  

Nilai dari karya berasal dari tiga penilai yang berbeda.  Ketiga penilai tersebut 

yaitu peneliti (penilai I), guru seni budaya SMP Al Madina Wonosobo (peneliti 

II), dan guru seni budaya SMA Muhammadiyah Wonosobo (peneliti III).  

Pengambilan nilai dari ketiga penilai yaitu bertujuan agar nilai yang didapat 

bersifat obyektif.  Dari ketiga nilai yang diperoleh maka akan dijumlah dan dirata-

rata yang menjadi nilai akhir karya siswa.  berikut merupakan nilai karya siswa 

dari penilai I, penilai II, dan penilai III. 

Tabel 4.7 : Matriks Penilai I Pada Pengamatan I 

No Nama 

Aspek Penilaian 

Jumlah Nilai 
Ide 

Bentuk 

Karya 
Proses 

1 Ahmad Fikri Reswara Maulana 63 66 86 215 71,67 

2 Alaika Izza Alfa Azkiy - - - -     -   * 

3 Aliem Rachman 89 87 95 271 90,33 

4 Amirotul Hidayah 73 81 82 236 78,67 

5 Ariq Zain Ariffurrohman 66 88 74 228 76 

6 Bagus Maulana Iqbal 51 51 74 176 58,67 

7 Elsa Lestari 80 82 76 238 79,33 

8 Fahmi Khusaini 82 83 86 251 83,67 

9 Fajriatul Mabruroh 81 83 86 250 83,33 

10 Fatlia Inayatul Zulfa 82 81 89 252 84 

11 Galih Nurali Muhammad 89 90 82 261 87 

12 Lukluul Maulin Nisak 89 84 93 266 88,67 

13 M. Ajid Kamaludin 80 79 81 240 80 

14 M. Zidan Habibullah Akbar 79 82 84 245 81,67 

15 M. Said Agil Alhaidar 75 80 88 243 81 

16 Mafaza Ilmi Nafisah 49 56 63 168 56 

17 Marwah Hanny Arista 67 73 83 223 74,33 

18 Maula Diva Mayandra - - - -     -   * 

19 Muchammad Mirza Aviciena 49 66 70 185 61,67 

20 Muflikhatun Yazidah 61 76 82 219 73 

21 Muhammad Aditya Tri Zaqi 86 88 91 265 88,33 

22 Umi Farikhah 70 75 85 230 76,67 
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23 Vista Ary Elza Veradani 69 75 82 226 75,33 

24 Yudhistira Arsy Al Rozaq 63 69 75 207 69 
(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Keterangan : * : siswa telah keluar sekolah 

 

 

Tabel 4.8 : Matriks Penilai II Pada Pengamatan I 

No Nama 

Aspek Penilaian 

Jumlah Nilai 
Ide 

Bentuk 

Karya 
Proses 

1 Ahmad Fikri Reswara Maulana 67 68 76 211 70,33 

2 Alaika Izza Alfa Azkiy - - - -     -   * 

3 Aliem Rachman 70 70 76 216 72 

4 Amirotul Hidayah 82 82 86 250 83,33 

5 Ariq Zain Ariffurrohman 77 77 79 233 77,67 

6 Bagus Maulana Iqbal 60 60 68 188 62,67 

7 Elsa Lestari 92 87 87 266 88,67 

8 Fahmi Khusaini 88 86 86 260 86,67 

9 Fajriatul Mabruroh 84 84 85 253 84,33 

10 Fatlia Inayatul Zulfa 87 83 85 255 85 

11 Galih Nurali Muhammad 88 81 86 255 85 

12 Lukluul Maulin Nisak 88 82 84 254 84,67 

13 M. Ajid Kamaludin 76 70 75 221 73,67 

14 M. Zidan Habibullah Akbar 67 68 70 205 68,33 

15 M. Said Agil Alhaidar 70 68 74 212 70,67 

16 Mafaza Ilmi Nafisah 63 66 77 206 68,67 

17 Marwah Hanny Arista 72 65 81 218 72,67 

18 Maula Diva Mayandra - - - -     -   * 
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19 Muchammad Mirza Aviciena 69 67 78 214 71,33 

20 Muflikhatun Yazidah 70 66 79 215 71,67 

21 Muhammad Aditya Tri Zaqi 79 68 79 226 75,33 

22 Umi Farikhah 70 67 78 215 71,67 

23 Vista Ary Elza Veradani 71 70 80 221 73,67 

24 Yudhistira Arsy Al Rozaq 69 65 77 211 70,33 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Keterangan : * : siswa telah keluar sekolah 

Tabel 4.9 : Matriks Penilai III Pada Pengamatan I 

No Nama 

Aspek Penilaian 

Jumlah Nilai 
Ide 

Bentuk 

Karya 
Proses 

1 Ahmad Fikri Reswara Maulana 70 69 71 210 70 

2 Alaika Izza Alfa Azkiy - - - -     -   * 

3 Aliem Rachman 82 84 83 249 83 

4 Amirotul Hidayah 78 76 74 224 76 

5 Ariq Zain Ariffurrohman 70 73 73 216 72 

6 Bagus Maulana Iqbal 70 72 68 210 70 

7 Elsa Lestari 76 77 78 231 77 

8 Fahmi Khusaini 75 77 76 228 76 

9 Fajriatul Mabruroh 73 78 74 225 75 

10 Fatlia Inayatul Zulfa 76 77 78 231 77 

11 Galih Nurali Muhammad 86 85 84 255 85 

12 Lukluul Maulin Nisak 77 78 76 231 77 

13 M. Ajid Kamaludin 77 78 79 234 78 

14 M. Zidan Habibullah Akbar 75 77 75 228 76 

15 M. Said Agil Alhaidar 83 85 84 252 84 

16 Mafaza Ilmi Nafisah 75 77 76 228 76 

17 Marwah Hanny Arista 80 82 78 240 80 
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18 Maula Diva Mayandra - - - -     -   * 

19 Muchammad Mirza Aviciena 68 69 67 204 68 

20 Muflikhatun Yazidah 74 76 75 225 75 

21 Muhammad Aditya Tri Zaqi 89 86 89 264 88 

22 Umi Farikhah 85 85 87 258 86 

23 Vista Ary Elza Veradani 78 79 77 254 78 

24 Yudhistira Arsy Al Rozaq 77 80 77 254 78 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Keterangan : * : siswa telah keluar sekolah 

Tabel di atas merupakan nilai masing-masing dari ketiga penilai.  Setelah 

didapat tiga nilai yang berpedoman pada aspek penilaian kemudian dari ketiga 

nilai tersebut dijumlahkan.  Setelah dijumlahkan akan dibagi tiga yang 

menghasilkan rata-rata dari ketiga penilai.  Rata-rata tersebut menjadi nilai akhir 

dari hasil karya siswa yang dibuat.  Berikut merupakan rekap nilai karya siswa 

pada pengamatan proses I. 

Tabel 4.10 : Rekap Nilai Karya Siswa 

No Nama Karya N1 N2 N3 

Ju
m

la
h

 

R
at

a-
R

at
a
 

K
at

eg
o

ri
 

1 Ahmad Fikri 

Reswara 

Maulana 

 

71,6 70,3 70 212 70,6 Cukup 

2 Alaika Izza 

Alfa Azkiy - - - - - - 
    -   

* 

3 Aliem 

Rachman 

 

90,3 72 83 245,3 81,6 Baik 

4 Amirotul 

Hidayah 
4,5 78,6 83,3 76 238 79,3 Baik 
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5 Ariq Zain 

Ariffurrohm

an 

 

76 77,6 72 225,6 75,2 Baik 

6 Bagus 

Maulana 

Iqbal 

 

58,6

7 

62,6

7 

70 191,3

4 

63,7

8 

Cukup 

7 Elsa Lestari 

 

79,3 88,6 77 245 81,6 Baik 

8 Fahmi 

Khusaini 

 

83,6 86,6 76 246,3 82,1 Baik 

9 Fajriatul 

Mabruroh 

 

83,3 84,3 75 242,6 80,8 Baik 

10 Fatlia 

Inayatul 

Zulfa 

 

84 85 77 246 82 Baik 

11 Galih Nurali 

Muhammad 

 

87 85 85 257 85,6 Sangat 

Baik 
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12 Lukluul 

Maulin Nisak 

 

88,6 84,6 77 250,3 83,4 Baik 

13 M. Ajid 

Kamaludin 

 

80 73,6 78 231,6 77,2 Baik 

14 M. Zidan 

Habibullah 

Akbar 

 

81,6 68,3 76 226 75,3 Baik 

15 M. Said Agil 

Alhaidar 

 

81 70,6 84 235,6 78,5 Baik 

16 Mafaza Ilmi 

Nafisah 

 

56 68,6 76 200,6 66,8 Cukup 

17 Marwah 

Hanny Arista 

 

74,3 72,6 80 227 75,6 Baik 

 

 

18 Maula Diva 

Mayandra - - - - - - 
    -   

* 

19 Muchammad 

Mirza 

Aviciena 

 

61,6 71,3 68 201 67 Cukup 

20 Muflikhatun 

Yazidah 

 

73 71,6 75 219,6 73,2 Cukup 
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21 Muhammad 

Aditya Tri 

Zaqi 

 

88,3 75,3 88 251,6 83,8 Baik 

22 Umi Farikhah 

 

76,6 71,6 86 234,3 78,1 Baik 

23 Vista Ary 

Elza Veradani 

 

75,3 73,6 78 227 75,6 Baik 

24 Yudhistira 

Arsy Al 

Rozaq 

 

69 70,3 78 217,3 72,4 Cukup 

 5071,6 76,8 Baik 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 22 siswa terdapat siswa 

tuntas dan siswa tidak tuntas.  Dilihat dari kategori nilai terdapat siswa dengan 

kategori sangat baik terdiri dari 1 siswa dan kategori baik terdapat 15siswa, untuk 

siswa tidak tuntas terdiri dari 2 kategori yaitu kategori cukup dan kurang.  Siswa 

dengan kategori cukup terdiri dari 6 siswa.  Siswa tuntas terdiri dari kategori 

sangat baik dan baik, sedangkan siswa yang tidak tuntas terdiri dari kategori 

cukup dan kurang. 

Nilai tertinggi diperoleh Galih Nurali Muhammad dengan nilai 85,66, 

sedangkan nilai terendah diperoleh Bagus Maulana Iqbal dengan nilai 63,78.  

Rata-rata nilai kelas yaitu 76,84 dengan kategori baik.  Dari hasil pengamatan 
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proses I masih perlu diadakan perbaikan karena masih ada siswa dengan nilai 

hasil karya di bawah KKM.  Berikut merupakan persentase dari nilai karya siswa. 

Tabel 4.11 : Persentase Nilai Karya Siswa Kelas VII A SMP Al Madina Wonosobo 

Rentang Nilai Kriteria Nilai Jumlah Siswa Persentase Ketuntasan 

86 – 100 Sangat Baik 1 4,55% 

72,73% 
76 – 85 Baik 15 68,18% 

66 – 75 Cukup 6 27,27% 

≤ 65 Kurang 0  

 22  72,73% 
(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh 16 siswa tuntas dengan persentase 

72,73% dari 22 siswa.  Terdapat 6 siswa tidak tuntas dengan persentase 27,27%.  

Siswa yang tuntas terdapat dua kriteriayaitu sangat baik yang diperoleh 1 siswa 

dengan persentase 4,55%, dan kriteria baik 15 siswa dengan persentase 68,18%.  

Sedangkan siswa tidak tuntas terdiri dari kriteria cukup yang terdiri dari 6 siswa 

dengan persentase 27,27%.   

4.3.1.3.2 Rekomendasi 

Bahan yang dicetak tidak sesuai dengan takaran yang telah direkomendasikan 

menjadi kendala dalam membuat karya.  Seperti beberapa siswa yang yang 

mencetak gypsum terlalu keras, merasa kesulitan saat mengukirnya.  Hasil dari 

karya yang dibuat menjadi tidak maksimal.   

Dari hasil karya siswa yang dibuat seperti teknik yang digunakan siswa 

masih belum maksimal.  Seperti pembuatan tinggi rendah masih kurang, selain itu 

karya siswa yang dibuat karya siswa yang memperoleh nilai tinggi dan rendah 

memiliki perbedaan pada motif yang dibuat.  Siswa dengan nilai rendah motif 
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yang digunakan kurang beragam.  Menurut guru seni budaya, peneliti dalam 

menampilkan contoh motif geometris pada tayangan LCD kurang beragam. 

Selain hasil karya yang dibuat, saat pengerjaan banyak siswa yang membuat 

karya tidak menggunakan alat yang telah direkomendasikan oleh peneliti.  Seperti 

sebagian siswa menggunakan pulpen atau penggaris untuk membuat motif dan 

mengukir.  Sedangkan siswa yang menggunakan cutteruntuk mengukir memiliki 

hasil yang lebih bagus.   

Selain teknik dan alat yang digunakan, waktu untuk membuat karya masih 

singkat.  Kurangnya waktu untuk berkarya membuat banyak siswa mengerjakan 

karya seadanya dan tergesa-gesa.  Siswa yang mengerjakan secara tergesa-gesa 

maka hasil dari karya yang dibuat menjadi kurang maksimal. 

Rekomendasi merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk 

memperbaiki kekurangan pada pengamatan proses I.  Dari hasil pengamatan 

proses I, dapat disimpulkan bahwa ada penelitian ulang untuk memperbaiki.  

Perbaikan yang harus dilakukan yaitu meliputi teknik saat pencetakan karya 

sampai saat membuat karya.  Selain teknik alat yang digunakan dan waktu yang 

dibutuhkan untuk proses berkarya juga perlu diperbaiki. 

4.3.2 Pengamatan Proses II 

Berdasarkan hasil evaluasi pada pengamatan proses I dengan materi mengukir 

motif geometris pada gypsum terdapat beberapa kekurangan.  Pengamatan proses 

II bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran pemanfaatan gypsum pada 

pengamatan proses I.  Pada pengamatan proses II diperoleh dari hasil observasi, 



120 

 

 

 

wawancara, dan dokumentasi.  Pengamatan berupa aktivitas peneliti dan siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung.  

4.3.2.1 Perencanaan Pembelajaran Pengamatan Proses II 

Dari hasil evaluasi dan rekomendasi pada pengamatan proses I terdapat beberapa 

kekurangan.  Pada tahap pertama peneliti membuat rancangan pembelajaran 

berupa RPP ( Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) berdasarkan kekurangan pada 

proses I.  RPP yang dibuat pada pengamatan proses II berbeda dengan RPP yang 

dibuat pada pengamatan proses I. 

Materi yang diajarkan telah disampaikan pada pengamatan proses I maka 

pada pertemuan 1 peneliti hanya mengingatkan materi yang dulu pernah 

disampaikan.  Pada pengamatan proses I kegiatan praktik dimulai pada pertemuan 

kelima, sedangkan pada pengamatan proses II dimulai pada pertemuan ketiga.  

Hal tersebut bertujuan agar waktu yang digunakan saat kegiatan paktek lebih 

lama.   

Media pembelajaran yang digunakan yaitu papan tulis, power point, dan 

contoh hasil karya mengukir pada gypsum yang sudah jadi.  Contoh motif 

geometris yang ditampilkan pada tayangan LCD lebih beragam, selain contoh 

motif geometris peneliti juga membuat contoh motif geometris yang bervariasi 

pada papan tulis. 

Untuk metode pembelajaran yang digunakan yaitu tanya jawab dan 

demonstrasi.  Tanya jawab mengenai materi yang telah diajarkan dan demontrasi 

yaitu penayangan video mengenai alat, bahan dan proses  mengukir pada gypsum.   

4.3.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran Pengamatan Proses II 
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Pelaksanaan pembelajaran pengamatan proses II berlangsung selama 4 minggu.  

Pelaksanaan dimulai pada tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 

2015.  Selama pelaksanaan pengamatan proses II terdapat 4 petemuan yaitu pada 

hari Senin dimulai jam pelajaran ke enam sampai jam pelajaran ke delapan, yaitu 

pada pukul 09.30 sampai pukul 11.30.  Berikut merupakan rincian proses 

pembelajaran berlangsung. 

4.3.2.2.1 Aktivitas Pembelajaran PertemuanI 

Pelaksanaan pembelajaran pengamatan proses II dimulai pada hari Senin jam 

pelajaran ke 6 pada pukul 09.30 yaitu setelah istirahat pertama.  Setelah bel 

berbunyi peneliti memasuki ruang kelas VII A, semua siswa telah siap dikelas 

untuk memulai pelajaran seni budaya dengan menyiapkan buku tulis dan buku 

panduan seni budaya.  Setelah kelas terkondisikan peneliti mengucapkan salam 

dan memulai permbelajaran dengan mengadakan apersepsi.  Kegiatan apersepsi 

dilakukan sebelum memulai kegiatan pembelajaran, hal tersebut bertujuan untuk 

menarik minat dan motifasi siswa.   

Materi yang diajarkan telah disampaikan pada penelitian pertama, maka 

pada pengamatan proses II peneliti hanya mengingatkan materi yang telah 

disampaikan dengan cara menampilkan beragam ragam hias pada tayangan LCD.  

Saat penayangan LCD peneliti memberikan pertanyaan mengenai pengertian ukir 

maupun ragam motif.  Beberapa siswa mulai membuka buku catatan seni budaya, 

tetapi terdapat siswa yang tidak membuka buku catatan dan menjawab pertanyaan 

dari peneliti.  Setelah beberapa siswa menjawab pertanyaan maka peneliti 

membuat kesimpulan dari beberapa jawaban yang dikemukakan oleh siswa. 
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Selesai menyampaikan materi mengenai ragam hias, kemudian peneliti 

mengadakan permainan.  Permainan yang dibuat yaitu peneliti membuat garis 

berbentuk persegi pada papan tulis dengan ukuran yang besar.  Langkah awal 

peneliti membuat sebuah lingkaran didalam bentuk persegi tersebut.  Tahap 

selanjutnya semua siswa diajak untuk melanjutkan membuat garis yang berbeda-

beda secara bergantian.  Penunjukan siswa dengan cara melihat tanggal hari 

tersebut dengan nomor absen, dan terus bergantian secara acak.  Siswa terlihat 

antusias saat mengikuti permainan tersebut.  Setelah selesai peneliti mengajak 

siswa untuk mengamati pola yang telah dibuat dari beberapa gabungan garis-garis.  

Selesai mengamati peneliti menjelaskan maksud dari permainan tersebut.  Peneliti 

juga menyampaikan bahwa dengan beragam garis yang dibuat akan menghasilkan 

motif yang lebih indah. 

Setelah mengadakan permainan peneliti menampilkan beragam motif 

geometris pada tayangan LCD dengan motif yang lebih beragam.  Selain itu 

peneliti membuat beragam motif geometris, dan memberikan contoh sket pada 

papan tulis.  Setelah memberikan contoh-contoh ragam hias geometris, peneliti 

memberi tugas untuk membuat sket motif geometris pada kertas dengan ketentuan 

yang telah diberikan. 

Saat semua siswa membuat sket pada buku gambar, peneliti mengamati dan 

memandu siswa.  Beberapa siswa laki-laki mengerjakan tidak sesuai dengan 

instruksi yang diberikan oleh peneliti.  Kemudian peneliti mendekati beberapa 

siswa laki-laki dan memandunya.  Sebelum semua sket selesai dikerjakan, bel 

pergantian jam pelajaran kedelapan menuju jam pelajaran kesembilan berbunyi. 
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Sebelum mengakhiri pembelajaran peneliti mengintruksikan kepada siswa pada 

pertemuan yang akan datang semua siswa sudah membuat cetakan gypsum dari 

bahan kardus dengan panjang 20 cm lebar 10 cm dan tinggi 5 cm.  Selain itu siswa 

diharapkan untuk membawa alat dan bahan yang akan digunakan pada kegiatan 

praktik.  Alat yang digunakan harus sesuai dengan yang direkomendasikan oleh 

peneliti, hal tersebut bertujuan agar siswa tidak kesulitan ataupun mengganggu 

temannya saat mengerjakan tugas.  Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai hal yang belum paham.  Terdapat seorang siswa yang 

mempertanyakan tugas sket, kemudian peneliti menginformasikan bahwa sket 

yang telah dibuat untuk dilanjutkan di asrama pada pertemuan selanjutnya dibawa.  

Setelah tidak ada pertanyaan peneliti menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

4.3.2.2.2 Aktivitas Pembelajaran PertemuanII 

Pada pertemuan kedua yaitu sudah mulai pada kegiatan praktik.  Setelah bel 

pergantian jam pelajaran berbunyi peneliti memasuki ruang kelas dan siswa telah 

siap untuk mencetak.  Sebelum memulai pembelajaran peneliti mengucapkan 

salah dan siswa menjawab salam dengan semangat.  Peneliti menanyakan 

kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran yaitu seperti pembuatan cetakan 

untuk gypsum.  Semua siswa telah membuat cetakan gypsum dengan kardus 

bekas, tetapi terdapat beberapa siswa yang sudah membawa kardus tetapi belum 

dibuat menjadi sebuah balok.  Agar tidak mengganggu teman yang lainnya semua 

siswa yang telah siap dapat mulai mencetak secara bergantian, sedangkan siswa 

yang belum siap agar menyelesaikan untuk membuat cetakan. 
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Sebelum memulai pencetakan peneliti menanyakan tata cara mencetak 

gypsumagar gypsumyang telah dicetak tidak terlalu keras.  Siswa sudah lupa 

takaran untuk mencampurnya, kemudian peneliti memberikan sedikit penjelasan 

lagi agar siswa lebih paham.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Siswa Mencetak Gypsum pada Cetakan Kardus Secara Bergantian 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Setelah proses pencetakan berlangsung dihalaman depan kantor guru.  

Peneliti mengamati dan memandu siswa saat mencetak, beberapa siswa sudah bisa 

mencetak tanpa instruksi dari peneliti.  Tempat yang digunakan tidak terlalu besar 

sehingga proses pencetakan harus secara bergantian, dan bagi siswa yang telah 

selesai mencetak dan menunggu gypsum kering maka mereka akan kembali ke 

kelas dan mempersiapkan alat yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. 

Siswa laki-laki lebih suka bermain dengan gypsum sisa, sedangkan siswa 

perempuan dikelas dan menyiapkan alat-alat.  Beberapa cetakan yang sudah 

kering mulai diukir di kelas.  Saat proses mengukir semua siswa kembali ketempat 

duduknya masing-masing.  Peneliti mengintruksikan agar siswa mengukir sesuai 

dengan sket yang telah dibuat pada kertas. 
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Gambar 4.26 Siswa Mulai Mengukir Pada Gypsum 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Peneliti mengamati semua siswa sudah menggunakan alat yang 

direkomendasikan oleh peneliti.  Siswa terlihat sangat antusias saat mengerjakan 

karya walaupun mengukir pada gypsum telah dilaksanakan sebelumnya.  Siswa 

perempuan lebih berani dalam mengajukan pertanyaan kepada peneliti mengenai 

hal yang dirasa kesulitan, sedangkan siswa laki-laki masih malu dan hanya 

beberapa yang berani mengajukan pertanyaan.   

Sebelum bel pergantian jam pelajaran berbunyi peneliti mengintruksikan 

kepada siswa untuk mengakhiri kegiatan mengukirnya dan membersihkan 

lingkungan tempat duduk.  Siswa kecewa dan terus melanjutkan, beberapa siswa 

mengakhiri dan membersihkan sekitar tempat duduk.  Bel pergantian jam 

pelajaran berbunyi dan peneliti menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam.  Sebelum meninggalkan kelas peneliti menginformasikan untuk pertemuan 

berikutnya melanjutkan pada tahap berikutnya, dan memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya.  Setelah selesai peneliti menutup pembelajaran. 
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4.3.2.2.3 Aktivitas Pembelajaran PertemuanIII 

Setelah bel pergantian jam pelajaran berbunyi peneliti memasuki kelas, dan semua 

siswa mulai menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk mengukir pada 

gypsum.Peneliti membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian 

siswa mulai meneruskan mengukir pada gypsum.  Sebelum meneruskan peneliti 

menginformasikan agar saat berkarya siswa tidak terburu-buru karena masih ada 

dua kali pertemuan untuk menyelesaikan.  

 
Gambar 4.27Peneliti Memandu Siswa Saat Mengukir pada Gypsum 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Peneliti mengamati siswa saat berkarya, dan memandu siswa yang merasa 

kesusahan.  Beberapa karya siswa telah dikerjakan di asrama dan dilanjutkan 

kembali di sekolah.  Pada kegiatan praktik dihari kedua peneliti mengamati alat 

yang digunakan, dan beberapa siswa laki-laki terdapat beberapa yang sudah tidak 

menggunakan alat yang direkomendasikan oleh peneliti seperti cutter.  Hal 

tersebut mengganggu siswa lain yang sedang mengerjakan.  Selain itu terdapat 
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juga siswa yang lebih suka menggunakan pensil ataupun pulpen untuk 

mengerjakan dibandingkan dengan cutter. 

Saat peneliti mengamati terdapat salah satu siswa yang sering mengubah 

motif yang akan dibuat.  Saat peneliti menanyakan siswa tersebut merasa belum 

puas dengan sket yang telah dibuat sebelumnya.  Beberapa siswa sudah terlihat 

mulai pada tahap ndasari tetapi beberapa siswa juga masih mengganti-ganti motif 

yang dibuat.  Peneliti memberitahukan agar siswa mulai membuat karya dan tidak 

takut karena salah dalam mengukir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Siswa Mengukir Pada Gypsum 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Pada pertemuan ketiga beberapa siswa sudah ada yang mulai memasuki 

tahap finishing.  Sepuluh menit sebelum jam pelajaran berakhir peneliti 

mengintruksikan kepada siswa untuk mengakhiri dan melanjutkan pada 

pertemuan berikutnya.  Kemudian semua siswa membersihkan lingkungan tempat 

duduknya.  Setelah kelas sudah bersih kembali peneliti mengumumkan bahwa 

pertemuan berikutnya semua karya harus dikumpulkan.  Peneliti memberikan 
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kesempatan untuk bertanya mengenai hal yang masih kesulitan, tetapi tidak ada 

siswa yang bertanya.  Setelah bel berbunyi peneliti penutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam penutup. 

4.3.2.2.4 Aktivitas Pembelajaran PertemuanIV 

Pembelajaran hari keempat adalah pembelajaran terakhir untuk praktik kegiatan 

mengukir.  Saat peneliti memasuki kelas terlihat beberapa siswa sudah mulai 

melanjutkan membuat karya.  Sebelum membuka pembelajaran peneliti 

mengintruksikan agar siswa menghentikan sementara.  Peneliti mengucapkan 

salam pembuka, sebelum memulai melanjutkan peneliti menanyakan adakah 

kendala yang dihadapi saat membuat karya.  Beberapa siswa laki-laki menjawab 

bahwa cutteryang digunakan untuk mengerjakan, terdapat beberapa yang hilang 

sehingga mereka kesulitan untuk mengerjakan.  Kemudian peneliti meminjamkan 

beberapa cutter untuk digunakan secara bergantian tetapi tidak boleh mengganggu 

teman yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Siswa Mengukir Pada Gypsum 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 
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Peneliti mengintruksikan kepada siswa untuk mulai melanjukan mengukir 

pada gypsum.  Siswa mulai melanjutkan karyanya dan beberapa siswa sudah 

mulai pada tahap finishing.  Siswa merasa senang dan bersemangat karena karya 

yang dibuat sudah terlihat bagus dibandingkan pada pertemuan sebelumnya.  

Peneliti mengamati dan membantu siswa yang masih kesulitan. 

Satu jam sebelum pembelajaran berakhir siswa sudah mulai pada tahap 

finishing tetapi terdapat beberapa yang belum selesai.  Peneliti menginformasikan 

bagi yang sudah selesai untuk mengumpulkan karyanya di kantor guru.  Sebelum 

dikumpulkan karya harus diberi nama pada sisi bagian belakang karya.  Siswa 

yang sudah selesai untuk membersihkan potongan gypsum yang berserakan 

disekitar tempat duduknya tanpa mengganggu teman lainnya. 

Setengah jam sebelum bel berakhir karya dikumpulkan dan semua siswa 

sudah membersihkan tempat duduknya.  Setelah didalam dan diluar kelas sudah 

bersih peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

kegiatan berkarya.  Siswa hanya diam, kemudian peneliti memberi pertanyaan 

tentang kesulitan apa yang dihadapi saat berkarya.  Namun tidak ada siswa yang 

berani manjawab, kemudian peneliti menunjuk salah satu siswa perempuan untuk 

menjawab.  Mereka menjawab kendala yang dihadapi saat membuat dasaran pada 

gypsumyang terletak dibagian tengah.  Setelah salah satu siswa menjawab 

pertanyaan beberapa siswa lain berani menjawab dengan jawaban yang lain.  

Setelah terjadi tanya jawab ada beberapa siswa yang mengajukan pertanyaan.  

Saat kegiatan tanya jawab berlangsung bel berbunyi dan peneliti menyudahi 

kegiatan tanya jawab.  Sebelum menutup pembelajaran peneliti memberikan 
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kesimpulan dari pembelajaran berkarya mengukir pada gypsum.  Setelah membuat 

kesimpulan peneliti memberikan gambaran materi yang akan diajarkan pada 

pertemuan selanjutnya yang akan diajarkan oleh guru seni budaya lagi.  Peneliti 

pengakhiri pembelajaran pada pertemuan dengan mengucapkan salam. 

4.3.2.3 Evaluasi dan Rekomendasi Pengamatan Proses II 

4.3.2.3.1 Evaluasi 

Dari hasil saat proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung yaitu meliputi 

pengamatan aktivitas peneliti dan siswa.  Saat pembelajaran berlangsung, dengan 

pemutaran video mengenai alat, bahan dan proses pembuatan, serta penampilan 

motif geometris yang lebih beragam berpengaruh pada hasil karya siswa.  Pada 

pengamatan sebelumnya motif yang digunakan oleh beberapa siswa kurang 

beragam, sedangkan pada pengamatan kedua lebih beragam.  Selain menampilkan 

motif yang lebih beragam, pemberian waktu untuk berkarya yang lebih lama 

membuat siswa lebih maksimal dalam mengerjakan karya. 

Peneliti mengamati aktivitas siswa seperti saat peneliti menyampaikan 

materi ragam hias dan menampilkan beberapa contoh motif ragam hias siswa 

lebih antusias dan mudah memahami.  Beberapa siswa mencatat dan menggambar 

contoh motif pada buku tulis saat peneliti menjelaskan mengenai ragam hias.  

Kegiatan praktik dimulai dengan membuat sket dengan ketentuan yang telah 

diberikan, siswa laki-laki kurang antusias saat membuat sket.  Namun saat mulai 

berkarya dengan menerapkan sket yang telah dibuatan pada cetakan gypsum, 

siswa laki-laki lebih antusias dari pada siswa perempuan. 
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Berdasarkan evaluasi mengenai hasil karya seni berupa ukiran pada gypsum 

dengan motif geometris yang dibuat siswa terlihat lebih lebih bagus dibandingkan 

dengan pengamatan proses I.  Motif yang diterapkan pada gypsum lebih  beragam.  

Pemberian waktu untuk berkarya yang lebih lama membuat hasil karya tidak 

terkesan buru-buru. 

Penilaian dari karya siswa sama seperti pada pengamatan proses I.  Seperti 

aspek penilaian yang mencakup 3 aspek yaitu ide atau gagasan, bentuk karya, dan 

proses pembuatan.  Selain aspek penilaian juga menggunakan tiga penilai yang 

terdiri dari peneliti (penilai I), guru seni budaya SMP Al Madina Wonosobo 

(penilai II), dan guru seni budaya SMA Muhammadiyyah Wonosobo (penilai III).  

Berikut merupakan nilai hasil karya siswa pada pengamatan proses II dari ketiga 

penilai.  Dari ketiga nilai kemudian akan dijumlahkan dan dibagi tiga menjadi 

nilai akhir. Berikut merupakan rekap nilai dari hasil karya siswa pada pengamatan 

proses II. 

Tabel 4.12 : Matriks Penilai I Pada Pengamatan II 

No Nama 

Aspek Penilaian 

Jumlah Nilai 
Ide 

Bentuk 

Karya 
Proses 

1 Ahmad Fikri Reswara M. 85 82 86 253 84,33 

2 Alaika Izza Alfa Azkiy - - - -     -  * 

3 Aliem Rachman 89 88 92 269 89,67 

4 Amirotul Hidayah 78 80 87 245 81,67 

5 Ariq Zain Ariffurrohman 79 78 81 238 79,33 

6 Bagus Maulana Iqbal 79 80 79 238 79,33 

7 Elsa Lestari 84 87 85 256 85,33 

8 Fahmi Khusaini 91 85 90 266 88,67 

9 Fajriatul Mabruroh 83 85 90 258 86 

10 Fatlia Inayatul Zulfa 82 80 85 247 82,33 

11 Galih Nurali Muhammad 83 83 87 253 84,33 
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12 Lukluul Maulin Nisak 81 80 85 246 82 

13 M. Ajid Kamaludin 89 83 86 258 86 

14 M. Zidan Habibullah Akbar 84 84 88 256 85,33 

15 M. Said Agil Alhaidar 87 86 85 258 86 

16 Mafaza Ilmi Nafisah 78 81 82 241 81 

17 Marwah Hanny Arista 83 82 84 249 83 

18 Maula Diva Mayandra - - - -     -  * 

19 Muchammad Mirza Aviciena 72 70 82 224 74,67 

20 Muflikhatun Yazidah 79 78 85 242 80,67 

21 Muhammad Aditya Tri Zaqi 88 81 85 254 84,67 

22 Umi Farikhah 86 84 86 256 85,33 

23 Vista Ary Elza Veradani 74 84 88 246 82 

24 Yudhistira Arsy Al Rozaq 84 81 80 245 81,67 
(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Keterangan : *: siswa telah keluar sekolah 

Tabel 4.13 : Matriks Penilai II Pada Pengamatan II 

No Nama 

Aspek Penilaian 

Jumlah Nilai 
Ide 

Bentuk 

Karya 
Proses 

1 Ahmad Fikri Reswara M. 80 80 78 238 79,33 

2 Alaika Izza Alfa Azkiy - - - - -   * 

3 Aliem Rachman 70 75 89 234 78 

4 Amirotul Hidayah 64 74 82 220 73,33 

5 Ariq Zain Ariffurrohman 67 75 84 226 75,33 

6 Bagus Maulana Iqbal 85 82 87 254 84,67 

7 Elsa Lestari 91 82 86 259 86,33 

8 Fahmi Khusaini 82 77 80 239 79 

9 Fajriatul Mabruroh 90 97 85 272 90,67 

10 Fatlia Inayatul Zulfa 88 97 83 268 89,33 

11 Galih Nurali Muhammad 70 79 76 225 75 

12 Lukluul Maulin Nisak 76 86 81 243 81 

13 M. Ajid Kamaludin 74 82 83 239 77,67 

14 M. Zidan Habibullah Akbar 91 86 81 258 86 
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15 M. Said Agil Alhaidar 90 83 86 259 86,33 

16 Mafaza Ilmi Nafisah 73 78 74 225 75 

17 Marwah Hanny Arista 78 74 77 229 76,33 

18 Maula Diva Mayandra - - - - -   * 

19 Muchammad Mirza Aviciena 73 75 76 224 74,67 

20 Muflikhatun Yazidah 74 81 80 235 78,33 

21 Muhammad Aditya Tri Zaqi 78 84 82 244 81,33 

22 Umi Farikhah 77 80 84 241 80,33 

23 Vista Ary Elza Veradani 72 77 81 230 76,67 

24 Yudhistira Arsy Al Rozaq 70 75 83 228 76 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Keterangan : *: siswa telah keluar sekolah 

Tabel 4.14 : Matriks Penilai III Pada Pengamatan II 

No Nama 

Aspek Penilaian 

Jumlah Nilai 
Ide 

Bentuk 

Karya 
Proses 

1 Ahmad Fikri Reswara M. 81 81 80 240 80 

2 Alaika Izza Alfa Azkiy - - - -    -   * 

3 Aliem Rachman 82 84 80 246 82 

4 Amirotul Hidayah 76 77 81 234 78 

5 Ariq Zain Ariffurrohman 79 76 73 228 76 

6 Bagus Maulana Iqbal 89 90 88 267 89 

7 Elsa Lestari 82 89 84 255 85 

8 Fahmi Khusaini 85 81 82 248 83 

9 Fajriatul Mabruroh 80 82 81 243 81 

10 Fatlia Inayatul Zulfa 81 81 78 240 80 

11 Galih Nurali Muhammad 81 80 79 240 80 

12 Lukluul Maulin Nisak 78 81 75 234 78 

13 M. Ajid Kamaludin 81 82 83 246 82 

14 M. Zidan Habibullah Akbar 84 86 79 249 83 
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15 M. Said Agil Alhaidar 91 89 85 270 90 

16 Mafaza Ilmi Nafisah 76 78 77 231 77 

17 Marwah Hanny Arista 75 76 77 228 76 

18 Maula Diva Mayandra - - - - -   * 

19 Muchammad Mirza Aviciena 70 77 78 225 75 

20 Muflikhatun Yazidah 74 75 79 228 76 

21 Muhammad Aditya Tri Zaqi 78 82 80 240 80 

22 Umi Farikhah 82 83 82 246 82 

23 Vista Ary Elza Veradani 78 80 85 243 81 

24 Yudhistira Arsy Al Rozaq 79 79 82 240 80 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Keterangan : *: siswa telah keluar sekolah 

Tabel diatas merupakan nilai dari ketiga peneliti terhadap karya siswa.  

Ketiga penilai tersebut yaitu peneliti (penilai I), guru seni budaya SMP Al Madina 

Wonosobo (peneliti II), dan guru seni budaya SMA Muhammadiyah Wonosobo 

(peneliti III).  Pengambilan nilai dari ketiga penilai yaitu bertujuan agar nilai yang 

didapat bersifat obyektif.  Dari ketiga nilai yang diperoleh maka akan dijumlah 

dan dirata-ratakan yang menjadi nilai akhir karya siswa.  berikut merupakan rekap 

nilai karya siswa. 

Tabel 4.15 : Rekap Nilai Karya Siswa 

N

o 
Nama Karya N1 N2 N3 

Ju
m

la
h

 

R
at

a-
R

at
a
 

K
at

eg
o

ri
 

1 Ahmad Fikri 

Reswara 

Maulana 

 

84,3 79,3 80 243,6 81,2 Baik 

2 Alaika Izza 

Alfa Azkiy - - - - - - 
    -   

* 
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3 Aliem 

Rachman 

 

89,6 78 82 249,6 83,2 Baik 

4 Amirotul 

Hidayah 

 

81,6 73,3 78 233 77,6 Baik 

5 Ariq Zain 

Ariffurrohma

n 

 

79,3 75,3 76 230,6 76,8 Baik 

6 Bagus 

Maulana Iqbal 

 

79,3

3 

84,6

7 

89 253 84,3 Baik 

7 Elsa Lestari 

 

85,3 86,3 85 256,6 85,5 Sangat 

Baik 

8 Fahmi 

Khusaini 

 

88,6 79 83 250,6 83,5 Baik 

9 Fajriatul 

Mabruroh 

 

86 90,6 81 257,6 85,8 Sangat 

Baik 

10 Fatlia Inayatul 

Zulfa 

 

82,3 89,3 80 251,6 83,8 Baik 

11 Galih Nurali 

Muhammad 

 

84,3 75 80 239,3 79,7 Baik 
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12 Lukluul 

Maulin Nisak 

 

82 81 78 241 80,3 Baik 

13 M. Ajid 

Kamaludin 

 

86 77,6 82 245,6 81,8 Baik 

14 M. Zidan 

Habibullah 

Akbar 

 

85,3 86 83 254,3 84,7 Baik 

15 M. Said Agil 

Alhaidar 

 

86 86,3 90 262,3 87,4 Sangat 

Baik 

16 Mafaza Ilmi 

Nafisah 

 

81 75 77 233 77,6 Baik 

17 Marwah 

Hanny Arista 

 

83 76,3 76 235,3 78,4 Baik 

18 Maula Diva 

Mayandra - - - - - - 
    -   

* 

19 Muchammad 

Mirza 

Aviciena 

 

74,6 74,6 75 224,2 74,7 Cukup 

20 Muflikhatun 

Yazidah 

 

80,6 78,3 76 234,9 78,2 Baik 
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21 Muhammad 

Aditya Tri 

Zaqi 

 

84,6 81,3 80 245 81,6 Baik 

22 Umi Farikhah 

 

85,3 80,3 82 247 82,3 Baik 

23 Vista Ary 

Elza Veradani 

 

82 76,6 81 239 79,6 Baik 

24 Yudhistira 

Arsy Al 

Rozaq 

 

81,6 76 80 237 79 Baik 

Jumlah 5364,1 81,3 Baik 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Berdasarkan tabel diatas dilihat dari 22 siswa terdapat 21 siswa tuntas dan 1 

siswa tidak tuntas.  Nilai tertinggi diperoleh oleh Muhammad Agil Said Alhaidar 

dengan nilai 87,44.  Sedangkan nilai terendah diperoleh oleh Muchammad Mirza 

Aviecena dengan nilai 74,7.  Berikut merupakan persentase dari nilai karya siswa. 

Tabel 4.16 : Rentang Nilai Karya Siswa 

Rentang Nilai Kriteria Nilai Jumlah Siswa Persentase Ketuntasan 

86 - 100 Sangat Baik 3 14,63% 95,45% 

76 - 85 Baik 18 81,81% 

66 – 75 Cukup 1 4,54% 

≤ 65 Kurang 0  

 22  100% 
(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 
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Berdasarkan tabel diatas dari 22 siswa terdapat 21 siswa masuk dalam 

kategori tuntas, dan terdapat 1 siswa dengan kategori tidak tuntas.  Dari semua 

siswa yang tuntas terdiri dari 2 kriteria yaitu sangat baik dan baik.  Pada kriteria 

sangan baik terdiri dari 3siswa dengan persentase14,63%.  Sedangkan pada 

kriteria baik terdiri dari 19siswa dengan persentase 81,81%.  Pada kategori tidak 

tuntas dengan persentase 4,54%. 

 

4.4 Hasil Karya Ukir pada Gypsum Motif Geometris Siswa Kelas 

VII A SMP Al Madina Wonosobo 

Pengamatan terkendali yang dilakukan oleh peneliti sebanyak dua kali.  Pada 

pengamatan proses I bertujuan untuk melihat kemampuan siswa dalam berkarya 

seni.  Hasil karya dari siswa akan dievaluasi untuk dicari kekurangan yang 

kemudian akan diperbaiki pada pengamatan selanjutnya.  Pengamatan proses II 

yaitu untuk melihat perkembangan siswa setelah diadaan perbaikan dari 

pengamatan proses I.  

Setelah diadakan penelitian selama dua kali, didapat beberapa karya dari 

siswa.  Berdasarkan karya yang diperoleh dari pengamatan proses I dan II dapat 

diketahui terjadi peningkatan pada nilai siswa.  Pada pengamatan proses I terdapat 

1 siswa dengan kriteria sangat baik, 15 siswa dengan kriteria baik, dan 6 siswa 

dengan kriteria cukup.  Berdasarkan kategori ketuntasan siswa terdapat 16 siswa 

yang termasuk dalam kategori tuntas.  Dari hasil pengamatan proses I diperoleh 

nilai rata-rata kelas yaitu 76,84. 
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Pada pengamatan proses II terjadi peningkatan nilai dari karya siswa.  Siswa 

dengan kriteria sangat baik berjumlah 3 siswa.  Siswa pada kriteria baik berjumlah 

18 siswa, dan terdapat 1 siswa pada kriteria cukup.  Berdasarkan kategori 

ketuntasan siswa, terdapat 21 siswa masuk dalam kategori tuntas dan 1 siswa 

dalam kategori tidak tuntas.  Rata-rata nilai kelas juga mengalami peningkatan 

yaitu menjadi 81,27. 

Berdasarkan perbandingan dari kedua pengamatan terjadi peningkatan pada 

nilai karya siswa.  Pada pengamatan proses I terdapat 6 siswa yang tidak tuntas, 

sedangkan pada pengamatan II hanya terdapat 1 siswa yang tidak tuntas.  Berikut 

merupakan tabel rekapitulasi dari nilai pengamatan proses I dan pengamatan 

proses II. 

Tabel 4.17 : Rekapitulasi Karya Pada Pengamatan Proses I dan Pengamatan Proses II 

No Nama Karya I N I Karya II N II 
Indikator 

Nilai 

1 Ahmad Fikri 

Reswara 

Maulana 

 

70,67 

 

81,22 Meningkat 

10,55 

2 Alaika Izza 

Alfa Azkiy 
- - - - - 

3 Aliem 

Rachman 

 

81,67 

 

83,22 Meningkat 

1,55 

4 Amirotul 

Hidayah 

 

79,33 

 

77,67 Menurun 

1,66 

5 Ariq Zain 

Ariffurrohman 

 

75,22 

 

76,88 Meningkat 

1,66 

6 Bagus 

Maulana Iqbal 

 

63,78 

 

84,33 Meningkat 

20,55 
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7 Elsa Lestari 

 

81,67 

 

85,55 Meningkat 

3,88 

8 Fahmi 

Khusaini 

 

82,11 

 

83,55 Meningkat 

1,44 

9 Fajriatul 

Mabruroh 

 

80,88 

 

85,89 Meningkat 

4,01 

10 Fatlia Inayatul 

Zulfa 

 

82 

 

83,88 Meningkat 

1,88 

11 Galih Nurali 

Muhammad 

 

85,66 

 

79,77 Menurun 

5,89 

12 Lukluul 

Maulin Nisak 

 

83,44 

 

80,33 Menurun 

3,11 

13 M. Ajid 

Kamaludin 

 

77,22 

 

81,89 Meningkat 

4,67 

14 M. Zidan 

Habibullah 

Akbar 

 

75,33 

 

84,77 Meningkat 

9,44 

15 M. Said Agil 

Alhaidar 

 

78,55 

 

87,44 Meningkat 

8,89 

16 Mafaza Ilmi 

Nafisah 

 

66,89 

 

77,67 Meningkat 

10,78 

17 Marwah 

Hanny Arista 

 

75,67 

 

78,44 Meningkat 

2,77 

18 Maula Diva 

Mayandra 
- - - - - 

19 Muchammad 

Mirza 

Aviciena 

 

67 

 

74,7 Meningkat 

7,7 

20 Muflikhatun 

Yazidah 

 

73,22 

 

80 Meningkat 

6,78 
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21 Muhammad 

Aditya Tri 

Zaqi 

 

83,88 

 

81,67 Menurun 

2,21 

 

22 Umi Farikhah 

 

78,11 

 

82,33 Meningkat 

4,22 

23 Vista Ary 

Elza Veradani 

 

75,67 

 

79,67 Meningkat 

4 

24 Yudhistira 

Arsy Al 

Rozaq 

 

72,44 

 

79 Meningkat 

6,56 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Berdasarkan tabel di atas secara keseluruhan terjadi peningkatan pada nilai 

karya siswa, terdapat beberapa siswa yang mengalami penurunan yaitu berjumlah 

4 siswa.  Keempat siswa tersebut yaitu Amirotul Hidayah dengan nilai pada 

pengamatan I yaitu 79,33 yang menurun menjadi 77,67.  Kemudian Galih Nurali 

Muhammad dengan nilai awal 85,66 mengalami penurunan yang signifikan yaitu 

79,77.  Lukluul Maulin Nisak pada pengamatan sebelumnya dengan nilai 83,44 

menjadi 80,33.  Dan terakhir adalah Muhammad Aditya Tri Zaqi yang semula 

dengan nilai 83,88 turun menjadi 81,67.  Peningkatan yang signifikan diperoleh 

Bagus Maulana Iqbal, pada pengamatan proses I memperoleh nilai 63,78 dan pada 

pengamatan proses II menjadi 84,33. 

Kekurangan yang terjadi pada pengamatan proses I telah diperbaiki pada 

pengamatan proses II dengan hasil yang lebih baik.  Hasil dari karya siswa 

meningkat lebih baik pada pengamatan proses II dibandingkat pada pengamatan 

sebelumnya.  Dari hasil yang mengalami peningkatan maka peneliti menghentikan 

kegiatan penelitian lanjut.   
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4.4.1 Analisis Hasil Karya Siswa Pengamatan Terfokus II 

Setelah dilakukan pengamatan terkendali di SMP Al Madina Wonosobo maka 

diperoleh beberapa karya ukir pada gypsum dengan motif geometris.  Berdasarkan 

hasil penelitian pada pengamatan proses I dan pengamatan proses II terjadi 

peningkatan nilai hasil karya siswa.  Berikut merupakan hasil analisis karya siswa 

pada pengamatan proses II, yang dipilih untuk mewakili dari beberapa karya.  

Karya yang dianalisis merupakan karya yang mewakili kriteria sangat baik, baik, 

cukup, dan kurang. 

4.4.1.1 Kategori Sangat Baik 

4.4.1.1.1 Karya M. Said Agil Alhaidar 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 : Karya M. Said Agil Alhaidar 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Karya yang dibuat oleh M. Said Agil Alhaidar menampilkan beberapa motif 

geometris yang beragam.  Dari segi ukuran motif, perbedaan ukuran dari setiap 

motif menjadi karya menarik.  Motif yang berbeda bentuk menjadi karya tidak 

terkesan monoton. Motif berupa garis lurus maupun bengkok dengan ukuran yang 

berbeda.  Selain berupa garis juga berupa bidang datar maupun lengkung.  

Terdapat beberapa titik pada bagian tertentu dengan jumlah yang sedikit.Karya 
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ukir pada gypsum yang dibuat oleh M. Said Agil Alhaidar sudah bagus, karena 

dalam memahat sudah sesuai dengan yang diperagakan oleh peneliti.  Tinggi 

rendah dari motif yang dibuat sudah bagus, sehingga gelap terang dari setiap motif 

terlihat.   

Karya dari M. Said Alhaidar termasuk dalam kriteria sangat baik, karena 

dari unsur seni rupa maupun prinsip seni rupa sudah baik.  Unsur titik yang 

terlihat pada karya tersebut yaitu terdapat beberapa titik yang terletak pada bidang 

yang lebih rendah.  Garis pada karya di atas terdiri dari garis lengkung, lurus, dan 

zig-zag.  Ketebalan goresan dari garis terdiri dari garis yang tebal dan garis tipis.   

Bidang pada karya dibuat berupa bidang geometris yang terdiri dari 

geometris teratur dan tidak teratur.  Geometris teratur terlihat pada karya yaitu 

berupa bidang jajar genjang, persegi, setengah lingkaran, dan segitiga.  Bidang 

geometris tidak teratur terlihat dari bidang yang tersusun dari garis lengkung 

maupun zig-zag.  Permukaan bidang dari karya tersebut berupa bidang datar dan 

bidang miring. 

Gelap terang dari karya tersebut diperoleh dari tinggi rendah dari bidang 

yang berbeda.  Goresan garis baik lurus maupun melengkung memberikan efek 

pada goresan lebih gelap dibandingkan dengan bidang yang lebih tinggi.  Warna 

dari karya tersebut yaitu berwarna putih merupakan warna dari gypsum.  Tekstur 

dari karya tersebut nyata karena motif yang terlihat dan gelap terang yang terlihat 

merupakan permukaan asli dari karya yang memiliki tinggi rendah yang berbeda 

dan goresan garis.  Kesan ruang pada karya tersebut terlihat dari bidang yang 

dibuat lebih dalam memberikan kesan kedalaman. 
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Prinsip kesatuan diperoleh dari prinsip keseimbangan, irama, proporsi, 

penekanan dan keselarasan.  Dari segi keseimbangan karya di atas berupa 

asimetris yaitu dengan penempatan pola-pola yang ditempatkan pada bidang 

tertentu.  Prinsip irama pada karya tersebut yaitu penyusunan bentuk secara teratur 

atau repetitif.  Pada bidang jajar genjang yang memiliki bentuk dan ukuran yang 

sama dibuat dalam satu bidang.  Pada bagian kanan bentuk-bentuk geometris 

teratur disusun secara sejajar dengan ukuran yang sama.  Prinsip penekanan pada 

karya di atas terlihat dari bentuk motif yang dibuat dari garis-garis yang saling 

berpotongan dengan bidang yang lebih rendah dari bidang lainnya.   

Proporsi dari karya yang dibuat oleh M. Said Agil Alhaidar dengan 

pembuatan bidang yang sejajar dengan ketebalan dan tinggi rendah yang berbeda.  

Bentuk dari bidang yang bervariasi seperti berbentuk lurus maupun melengkung.  

Penyusunan yang bentuk dan ukuran yang berbeda dengan pertimbangan ukuran 

karya.  Keselarasan dari karya di atas terdapat pada pembuatan tinggi rendah dan 

bentuk yang berbeda.  Penyusunan motif yang sama dan dengan ukuran yang 

sama maupun berbeda pada tiap-tiap bidang yang sejajar.Berikut merupakan 

analisis visual atau gambar dari karya ukir pada gypsumM. Said Agil Alhaidar. 
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Gambar 4.31 : Analisis Visual Karya M. Said Agil Alhaidar 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.2 Karya Elsa Lestari 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 : Karya Elsa Lestari 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Karya ukir pada gypsum yang dibuat oleh Elsa Lestari sudah baik.  

Pembuatan motif yang simetris, yaitu dua motif utama yang saling berhadapan 

dengan beberapa motif kecil pada bagian dalam motif utama.  Motif kecil berupa 

goresan garis-garis yang melengkung dengan beberapa unsur titik yang mengisi 

disela garis.  Pada bagian atas dari sisi kiri sampai kanan berupa motif yang dibuat 

berbentuk segi tiga dengan ukuran yang kecil.  Karya yang dibuat Elsa Lestari 

sudah baik, garis yang dibuat sudah rapi dan jelas. 

Karya diatas merupakan karya ukir gypsum dengan kriteria sangat baik.  

Dari unsur seni rupa karya diatas sudah baik, dari segi titik karya tersebut 
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menggunakan unsur titik pada beberapa bagian yang digunakan sebagai motif 

tambahan dari motif utama.  Garis menjadi unsur yang dominan pada motif pokok 

karya tersebut.  Garis yang diterapkan pada karya tersebut berupa garis lengkung 

dan garis lurus. 

Bidang pada karya tersebut berupa bidang geometris, yang terdiri dari 

geometris teratur dan tidak teratur.  Geometris teratur terlihat pada bidang segitiga 

yang dibuat sejajar pada bagian atas karya.  Bidang geometris tidak teratur terlihat 

pada motif pokok yaitu bidang yang terbentuk dari garis lengkung dengan ukuran 

yang beragam.  Bidang yang terbentuk dari karya tersebut berasal dari garis yang 

saling berpotongan dan dari tinggi rendah bidang yang berbeda.Permukaan bidang 

pada karya berupa bidang datar maupun miring.  Bentuk dari motif yang 

diterapkan pada gypsum berupa segitiga maupun bentuk yang diperoleh dari garis 

lengkung.  

Goresan pada gypsum yang membentuk garis lengkung maupun lurus 

memberikan efek gelap terang, yaitu warna terang pada bidang yang lebih tinggi 

dan gelap pada bidang yang lebih rendah.  Motif pokok yang diberi goresan 

membentuk garis yang melengkung dan beberapa titik pada bagian tertentu 

terlihat lebih gelap dibandingkan dengan bidang yang lebih tinggi.  Tekstur dari 

karya tersebut merupakan tekstur nyata karena tinggi rendah bidang yang berbeda 

dan motif yang berasal sari goresan bukan berupa gambaran.Warna dari karya 

menggunakan warna asli dari gypsum yaitu putih.  Ruang pada karya tersebut 

terlihat dari penyusunan tinggi rendah dari setiap bidang.  Goresan garis yang 

berupa motif memberikan efek kedalaman pada karya. 
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Prinsip keseimbangan dari karya yang dibuat oleh Elsa lestari berupa 

simetris atau pada sisi kanan merupakan cerminan dari sisi kiri.  Prinsip irama 

karya di atas yaitu repetitif dan progresif.  Repetitif yang berarti pengulangan 

dengan bentuk dan ukuran yang sama, sedangkan progresif yaitu bentuk yang 

sama tetapi ukuran berbeda.  Pada motif tambahan berupa bidang berbentuk 

segitiga yang dibuat sejajar dengan ukuran yang sama.  Prinsip penekanan pada 

karya tersebut terdapat pada dua motif pokok yang dibuat secara simetris.   

Dari segi proporsi karya tersebut dengan dua motif utama yang berbentuk 

lengkung dan memenuhi bidang karya, dengan memberikan beberapa motif 

tambahan pada bagian atas yang dibuat dengan bentuk dan ukuran yang sama.  

Prinsip keselarasan terlihat dalam penyusunan bentuk, baik bentuk utama maupun 

bentuk tambahan.  Berdasarkan rincian prinsip-prinsip karya seni rupa karya 

tersebut memiliki kesan kesatuan dengan penyusunan komposisi yang 

baik.Berikut merupakan analisis visual karya ukir pada gypsum dari Elsa Lestari. 

 
Gambar 4.33 : Analisis Visual Karya Elsa Lestari 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 
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4.4.1.1.3 Karya Fajriatul Mabruroh 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.34 : Karya Fajriatul Mabruroh 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Karya ukir pada gypsum dari Fajriatul Mabruroh dengan susunan motif yang 

cukup menarik dengan menampilkan beberapa motif.  Ukuran motif yang dibuat 

tidak terlalu kecil dan sesuai dengan ukuran karya.   Pembuatan motif yang berupa 

bidang lurus maupun lengkung membuat karya terlihat menarik.  Karya dari 

Fajriatul Mabruroh sudah baik karena pahatan motif yang dibuat dalam dan rapi.  

Dalam memadukan motif yang dibuat yaitu dengan memadukan beberapa motif 

geometris yang dibuat tinggi rendah.  Bidang di tengah lebih tinggi dari pada 

bidang pada sisi atas maupun bawah membuat motif pada bidang tengah lebih 

menojol. 

Karya dari Fajriatul Mabruroh termasuk dalam kriteria sangat baik.  Dilihat 

dari unsur garis pada karya tersebut garis yang dibuat berupa garis lurus, zig-zag, 

dan lengkung.  Ukuran garis dilihat dari ketebalan garis yang dibuat tipis, dan 

pada panjangnya garis yang dibuat berupa garis-garis pendek.  Bentuk dari karya 

di atas yaitu berbentuk segitiga yang saling berhadapan secara sejajar.  Terdapat 

satu motif kawung yang berada dibagian kiri, dan beberapa motif pilin yang 

sejajar.  Pada bagian bawah bentuk dari motif berupa setengah lingkaran yang 
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saling tumpang tindih.  Bidang pada karya tersebut berbentuk geometris teratur 

dan tidak teratur.  Geometris teratur terlihat pada bidang yang membentuk segitiga 

dan setengah lingkaran.  Sedangkan geometris tidak teratur pada bidang berbentuk 

pilin atau melingkar.  Permukaan bidang juga terdapat bidang yang datar, miring, 

dan melengkung.   

Bidang dari karya terbentuk dari garis yang saling berpotongan, dan terdapat 

juga berasal dari kontur yang berupa garis.  Seperti pada bidang berbentuk pilin 

dengan permukaan yang melengkung yang diperoleh dari kontur.   Dari 

permukaan bidang yang beragam terdapat efek gelap terang yang berbeda-beda.  

Karya dibuat dengan tinggi rendah yang bervariasi menghasilkan efek gelap 

terang yang berbeda.  Pada motif pilin permukaan bidang yang dibuat 

melengkung memberikan efek gelap pada salah satu sisi dan efek terang pada sisi 

yang memperoleh sinar lebih banyak.   

Warna dari karya ukir pada gypsum berwarna putih, yaitu merupakan warna 

dari gypsum.  Penataan bidang dengan tinggi rendah yang bervariasi memberikan 

efek menonjol pada bidang yang lebih tinggi.  Begitu juga pada permukaan yang 

dibuat miring atau melengkung menjadi karya terlihat timbul.  Tekstur dari karya 

di atas adalah tekstur nyata.  Kesan gelap terang dari motif maupun tinggi rendah 

karya merupakan permukaan asli dari karya tersebut. 

Berdasarkan prinsip keseimbangan karya dari Fajriatul Mabruroh berbentuk 

asimetris karena sisi kanan dan kiri tidak sama.  Pada prinsip irama karya di atas 

dengan irama repetitif dan progresif.  Pada karya di atas motif yang mengalami 

pengulangan repetitif yaitu motif segitiga pada bagian atas, motif pilin dan 
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kawung pada bagian tengah.  Motif yang mengalami pengulangan progresif yaitu 

bidang bagian bawah terdapat motif setengah lingkaran.  Bentuk yang sama tetapi 

ukuran dari motif bervariasi atau tidak sama. 

Prinsip penekanan pada karya tersebut yaitu pada penciptaan karya dengan 

tiga bidang utama memiliki tingg rendah yang berbeda.  Bidang yang lebih 

menonjol terletak dibagian tengah karya.  Pada prinsip proporsi yaitu 

perbandingan dari setiap bidang yang berbeda dan bidang lebih besar terletak pada 

tengah atau bidang utama.  Prinsip keselarasan merupakan penggabungan dari 

bentuk-bentuk motif yang diterapkan.  Berikut merupakan analisis visual dari 

karya Fajriatul Mabruroh. 

 
Gambar 4.35 : Analisis Visual Karya Fajriatul Mabruroh 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

 

4.4.1.2 Kategori Baik 

4.4.1.2.1 Karya Fahmi Khusaini 

 

 



151 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 : Karya Fahmi Khusaini 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Karya ukir yang dibuat oleh Fahmi Khusaini sudah baik, dengan 

menerapkan motif yang beragam seperti bentuk persegi, lingkaran, zig-zag, 

maupun lengkung.  Pada karya dibuat garis diagonal yang memisahkah dua 

bagian antara sisi atas dan bawah.  Pada sisi atas motif yang dibuat lebih banyak 

berbentuk tidak teratur seperti bentuk dari garis lengkung.  Pada sisi bawah bentuk 

yang dibuat bentuk teratur seperti bentuk segi tiga, persegi, maupun jajar genjang.  

Selain membuat bentuk dengan menggunakan garis karya tersebut juga 

menggunakan tinggi rendah yang berbeda untuk menghasilkan efek pencahayaan.  

Karya yang dibuat dengan proses pemahatan yang detail dan rapi membuat karya 

terlihat menarik. 

Karya dari Fahmi Khusaini termasuk dalam kriteria baik, dari segi titik 

karya tersebut terdapat sati titik yang diletakkan pada bidang berbentuk segi tiga.  

Titik tersebut disusun sebagai pusat perhatian dari bidang bersebut.  Pada karya di 

atas garis yang disusun pada umumnya berupa kontur.  Kontur dari garis tersebut 

berupa garis lurus, lengkung, pilin, dan zig-zag.  Garis yang dibuat saling 

berpotongan satu dengan yang lainnya.  Garis utama dengan arah diagonal yang 

lebih panjang dibandingkan dengan garis lainnya.   
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Bentuk dari karya yang dibuat oleh Fahmi Khusaini beragam yang terdiri 

dari bentuk tidak teratur seperti bentuk yang berasal dari garis lengkung yang 

saling berpotongan.  Selain bentuk yang tidak beraturan juga terdiri dari bentuk-

bentuk segitiga, persegi, dan jajar genjang.  Bidang dari karya di atas berupa 

bidang geometris yang teratur dan tidak teratur.  Permukaan dari bidang berupa 

permukaan yang datar dan miring.  Pada bentuk geometris yang tidak teratur 

berupa bidang datar, sedangkan bidang miring terdapat pada bidang yang 

berbentuk jajar genjang dan segitiga.  Bentuk bidang yang diperoleh dari kontur 

garis memberikan efek yang sedikit gelap pada bagian bidang yang miring.   

Pada garis maupun kontur yang lebih rendah memberikan efek yang lebih 

gelap dibandingkan pada bidang yang miring.  Efek gelap terang pada karya 

terlihat dari goresan garis yang dibentuk.  Tekstur dari karya tersebut nyata, motif 

yang disusun berupa goresan garis yang lebih rendah dibandingkan dengan 

bidang.  Kesan ruang pada karya tersebut tidak terlalu dalam, karena ringgi rendah 

motif yang hampir sama.  Kesan kedalaman terlihat pada goresan yang dibuat 

lebih dalam. 

Prinsip keseimbangan yang terlihat dari karya di atas yaitu berupa asimetris.  

Penempatan dari karya diatas yaitu denganbeberapa motif kecil-kecil yang 

dikempokkan dalam dua bidang dengan memberi garis diagonal pada karya.  

Prinsip irama dari karya tesebut berupa irama progresif dan repetitif.  Pada karya 

dari Fahmi Khusaini motif yang mengalami pengulangan progresif yaitu pada 

bentuk lengkung dan jajar genjang.  Motif yang termasuk mengalami irama 

repetitif yaitu bentuk persegi yang terletak disisi garis diagonal.   
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Dari prinsip penekanan berupa motif isian yang mengisi semua bidang karya 

sebagai pusat.  Dari prinsip proporsi pertimbangan bentuk dan ukuran yang saling 

berkaitan.  Seperti bentuk lengkung yang menyesuaikan garis diagonal dari 

ukuran yang lebih kecil menjadi lebih besar.  Pada prinsip keselarasan karya 

tersebut pada motif yang dibuat dengan ukuran yang berbeda.Berikut merupakan 

analisis visual dari karya Fahmi Khusaini. 

 
Gambar 4.37 : Analisis Visual Karya Fahmi Khusaini 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

 

4.4.1.2.2 Karya M. Ajid Kamaludin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.38 : Karya M. Ajid Kamaludin 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 
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Karya ukir pada gypsum yang dibuat oleh M. Ajid Kamaludin terdiri dari 

beberapa motif pokok dan motif tambahan.  Motif pokok pada karya di atas 

berupa bentuk segitiga yang diberi beberapa motif tambahan berbentuk 

belahketupat, persegi, setengah lingkaran, segitiga, maupun bentuk lengkung.  

Motif yang diterapkan pada gypsum disusun dengan membuat tinggi rendah yang 

berbeda agar motif terlihat lebih menonjol. 

Karya ukir pada gypsum dari M. Ajid Kalamudin termasuk dalam kriteria 

baik.  Unsur garis pada karya di atas yaitu berupa garis lurus dan garis lengkung.  

Garis lengkung yang membuat bidang berbentuk setengah lingkaran dan dari 

lengkung yang membentuk bidang segitiga dan persegi.  Bentuk dari bidang pada 

karya tersebut yaitu berupa bentuk segitiga, persegi, dan beberapa bentuk 

tambahan yang diperoleh dari garis lengkung.  Bidang pada karya tersebut 

merupakan bidang geometris yang teratur dan tidak teratur.  Geometris teratur 

berupa bidang segi tiga dan persegi, sedangkan bidang yang termasuk tidak teratur 

berupa bidang yang tersusun dari garis lengkung.  Permukaan bidang berupa 

bidang datar dengan tinggi rendah yang beragam.   

Efek gelap terang terlihat pada goresan garis yang membuat kontur sehinga 

daerah yang lebih rendah terlihat lebih gelap.  Dasaran pada motif isian terlihat 

gelap terang yang terbentuk dari kontur motif pokok dan isian.  Kesan ruang atau 

kedalaman dari karya tersebut sudah terlihat.  Pembuatan dasaran yang berbeda 

memberi kesan kedalaman yang bervariasi.  Warna dari karya ukir pada gypsum 

tersebut yaitu putih.  Tektur dari permukaan karya yaitu nyata karena kesan tinggi 



155 

 

 

 

rendah pada karya merupakan permukaan asli dari karya yang memiliki tinggi 

rendah yang bervariasi. 

Dilihat dari prinsip keseimbangan karya dari M. Ajid Kamaludin berbentuk 

simetris.  Secara keseluruhan bagian kiri dan bagian kanan karya memiliki motif 

yang sama yaitu pencerminan dari salah satu sisi.  Pada prinsip irama karya 

tersebut pengulangan repetitif dan alternatif.  Pengulangan repetitif terlihat pada 

motif isian berupa bidang berbentuk belah ketupat, segitiga, dan persegi.  Pada 

motif pokok pada karya tersebut mengalami pengulangan alternatif atau 

bergantian, yaitu pada bagian tengah berbeda dengan bagian tepi.   

Prinsip penekan pada karya di atas berupa pembuatan motif utama 

berbentuk segitiga yang terletak pada bagian tengah karya.  Pada prinsip proporsi 

yaitu penempatan motif pokok pada karya dengan jarak dan ketinggian tertentu.  

Prinsip keselarasan pada karya di atas yaitu berupa tinggi rendah antara motif 

pokok dengan motif isian yang berbeda, dan ukuran yang berbeda.Berikut 

merupakan analisis visual karya ukir pada gypsum dari M. Ajid Kamaludin. 
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Gambar 4.39 : Analisis Visual Karya M. Ajid Kamaludin 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.2.3 Karya Aliem Rachman 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.40 : Karya Aliem Rachman 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Karya ukir dari gypsum yang dibuat oleh Aliem Rachman menampilkan 

beberapa motif pokok yang berbentuk geometris tidak teratur.  Pada motif 

tambahan yang berfungsi untuk mengisi bagian yang kosong menggunakan 

bentuk geometris teratur.  Motif di atas disusun dengan permainan bidang yang 

ditumpang tinding dan dibuat melengkung.  Setiap bidang yang dibuat dengan 

tinggi rendah yang berbeda dan saling berhubungan. 

Karya ukir pada gypsum dari Aliem Rachman termasuk dalam kriteria baik.  

unsur garis dari karya bersebut yaitu berupa garis lurus, bergelombang, lengkung 

dan zig-zag.  Garis lurus terdapat pada motif isian yang menghasilkan bentuk-
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bentuk persegi.  Garis gelombang dan lengkung terdapat pada bidang yang dalong 

berpotongan dan bertumpukan.  Bentuk dari motif yaitu berupa bidang tidak 

teratur yang terbentuk dati garis lengkung.  Pada motif isian berupa bentuk-bentuk 

teratur seperti persegi dan setengah lingkaran.  Bidang pada karya tersebut 

memiliki permukaan yang datar dan bergelombang.  Bentuk dari bidang yaitu 

geometris yang pada bidang pokok maupun motif tambahan berupa geometris 

teratur karena motif yang dihasilkan berupa motif persegi dan setengah lingkaran.   

Permukaan bidang yang dibuat bergelombang membuat permukaan bidang 

memiliki gelap terang yang berbeda-beda.  Selain itu gelap terang terlihat pada 

pertemuan dari setiap bidang yang memiliki tinggi rendah yang berbeda.  Efek 

gelap juga terlihat dalam bentuk motif maupun bidang miring.  Tekstur dari karya 

di atas yaitu tekstur nyata, karena permukaan bidang yang memiliki tinggi rendah 

yang berbeda dan motif yang dibuat berasal dari goresan pada bidang.  Warna dari 

karya tersebut yaitu berwarna putih yang merupakan warna dasar dari gypsum. 

Berdasarkan karya di atas dilihat dari prinsip keseimbangan karya tersebut 

merupakan karya asimetris.  Pada irama karya di atas menggunakan irama 

flowing, alternatif dan repetitif.  Irama flowing terlihat pada tiga bidang yang 

memiliki tinggi rendah yang berbeda dan seolah memberi kesan gerak.  

Pengulangan secara alternatif yaitu seperti pada motif setengah lingkaran pada 

bagian atas yang secara bergantian, sedangkan pengulangan secara repetitif yaitu 

pada motif persegi dan pemberian titik pada bagian tertentu dengan ukuran dan 

jarak yang sama.   
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Prinsip dominasi dari karya di atas yaitu berupa isian yang mengisi bidang 

pada bagian tertentudengan ukuran yang kecil-kecil.  Pada prinsip proporsi karya 

tersebut berupa penyusunan bidang dengan tinggi rendah yang berbeda, seperti 

pada bidang utama yang lebih tinggi dibandingkan dengan bidang lainnya.  Dari 

segi ukuran, bidang yang berfungsi sebagai pendukung memiliki ukuran yang 

lebih kecil dan dibuat lebih rendah.  Keselarasan pada karya terlihat dari bentuk 

bidang yang dibuat saling berhubungan dengan tinggi rendah yang tidak berbeda 

jauh.Berikut merupakan analisis visual karya ukir pada gypsum dari Aliem 

Rachman. 

 
Gambar 4.41 : Analisis Visual Karya Aliem Rachman 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

 

4.4.1.2.4 Karya Yudhistira Arsy Al Rozaq 
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Gambar 4.42 : Karya Yudhistira Arsy Rozaq 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Karya di atas merupakan karya dari Yudhistira Arsy Al Rozaq.  Motif yang 

diterapkan beragam yang terdiri dari bentuk persegi, segitiga, lingkaran, maupun 

bentuk lengkung.  Penerapan motif pokok dengan membuat tinggi rendah yang 

berbeda dari setiap bentuk.  Pada motif tambahan bentuk motif dibuat berupa titik 

dan garis-garis yang membentuk lingkaran, lengkung, maupun zig-zag.  Pada 

beberapa bentuk tidak rapi karena terdapat garis-garis yang tidak teratur membuat 

karya terlihat tidak rapi. 

Karya dari Yudhistira Arsy Al Rozaq termasuk dalam kriteria baik.  dari 

unsur garis yang menyusun karya tersebut yaitu berupa garis-garis kecil yang 

membentuk motif tambahan berupa garis gelombang dan melingkar atau pilin.  

Bentuk dari karya tersebut menggunakan bentuk yang tersusun dari garis 

lengkung, segitiga dan gelombang.  Seperti pada bagian kanan bentuk bidang 

berasal dari garis lengkung.  Bentuk dari motif pada karya di atas yaitu berbentuk 

lingkaran, titik, pilin, dan garis yang bergelombang.  Bentuk dari bidang pokok 

pada karya tersebut yaitu berbentuk lengkungan dan terdapat gelombang pada sisi 

tertentu.  Bidang dari karya diatas berupa bidang datar, dan bentuk dari karya 
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geometris teratur dan tidak teratur.  Geometris teratur terlihat pada motif 

tambahan dan bidang yang dibuat pada sisi atas yaitu berbentuk segitiga.  

Sedangkan bidang tidak teratur pada bentuk bidang yang dibuat sebagai dasaran. 

 Gelap terang dari karya Yudhistira Arsy Al Rozaq terlihat pada kontur antar 

bidang dan pada motif tambahan yang terlihat lebih gelap.  Ruang dari kaerya 

tersebut berupa timbul dan beberapa motif seperti bentuk lingkaran yang terlihat 

mendekat.  Warna dari karya yang dibuat yaitu putih, dan tekstur pada karya 

nyata.  Termasuk tekstur nyata karena susunan bidang yang nyata dan memiliki 

tinggi rendah yang berbeda.  Selain itu efek motif yang diterapkan nyata yang 

diperoleh dari goresan pada bidang. 

Prinsip keseimbangan dari karya ukir pada gypsum yang dibuat oleh 

Yudhistira Arsy Al Rozaq yaitu asimetris.  Dari prinsip irama karya tersebut irama 

repetitif.  Bidang utama yang berasal dari garis lengkung dan bidang segitiga  

mengalami pengulangan repetitif.  Selain bidang utama, motif isian juga 

mengalami pengulangan repetitif yaitu dengan bentuk dan ukuran yang sama 

untuk mengisi bidang yang kosong.  Motif yang mengalami pengulangan repetitif 

yaitu garis pilin, titik, lingkaran dan garis bergelombang.   

Prinsip penekanan pada karya tersebut terdapat pada motif isian yang 

diterapkan pada bidang-bidang.  Pada prinsip proporsi, perbandingan dari ukuran 

bidang yang beragam dan bentuk bidang selain berasal dari garis lengkung juga 

dari garis bergelombang.  Keselarasan pada karya tersebut yaitu dari bentuk 

bidang yang tidak menyimpang dan penerapan motif yang disesuaikan dengan 

bidang yang ada.  Berikut merupakan analisis visual dari karya di atas. 



161 

 

 

 

 

Gambar 4.43 : Analisis Visual Karya Yudhistira Arsy Al Rozaq 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

 

4.4.1.2.5 Karya Marwah Hanny Arista 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.44 : Karya Marwah Hanny Arista 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Karya ukir pada gypsumyang dibuat oleh Marwah Hanny Arista terlihat 

bagus dengan bentuk motif pokok pada karya.  Motif pokok berupa lengkungan 

dengan tinggi rendah motif dan dasaran dibuat berbeda.  Pada motif pokok diberi 

motif tambahan berbentuk meander yang dibuat dengan garis.  Pada dasaran 

karya diberi motif berupa garis lengkungan kecil-kecil. 



162 

 

 

 

Karya di atas termasuk dalam kriteria baik, dilihat dari unsur seni rupa 

seperti garis karya tersebut tersusun dari beberapa garis yaitu garis lurus dan 

lengkung.  Bentuk dari motif pokok yang dibuat yaitu berbentuk bidang lengkung.  

Bidang pada karya tersebut yaitu geometris tidak teratur, terlihat dari bentuk karya 

yang tersusun dari garis lengkung.  Permukaan bidang berupa bidang datar dan 

bidang lengkung.  Tektur dari karya tersebut yaitu nyata kerena bidang dan bentuk 

motif isian berupa goresan garis dan memiliki tinggi rendah yang beragam. 

Warna dari karya tersebut yaitu warna gypsum yaitu putih.  Efek gelap 

terang dari motif yang dibuat yaitu tinggi rendah dari susunan bidang memberikan 

efek lebih gelap pada bidang yang lebih rendah atau dasaran.  Motif yang dibuat 

dari goresan memberikan kesan gelap yang berbentuk meander dan garis 

lengkung.  Unsur ruang dari karya tersebut terlihat pada tinggi rendah antara 

bidang yang menonjol dengan dasaran yang dalam.  Selain dari tinggi rendah 

karya motif yang berasal dari goresan garis yang membentuk daerah lebih rendah 

dari bidangnya memberikan kesan lebih dalam.  Pembuatan bidang melengkung 

pada bagian tengah membuat bidang terlihat timbul mendekat. 

Prinsip keseimbangan pada karya di atas yaitu asimetris karena pada sisi 

kanan dan kiri tidak sama.  Dari prinsip irama karya di atas terdiri dari irama 

repetisi.  Pada bidang pokok merupakan bentuk pengulangan dari bentuk dasar 

bidang yang melengkung.  Selain bentuk utama dari karya, motif isian seperti 

motif meander juga menggunakan irama repetisi yang ukurang dan bentuknya 

sama.   
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Penekanan utama dari karya di atas yaitu motif pokok dengan tinggi yang 

lebih menonjol dibandingkan dengan bidang lain dan pemberian motif kecil 

berupa motif meander.  Proporsi dari karya tersebut yaitu pembuatan karya 

dengan tinggi rendah yang berbeda dengan bentuk dan ukuran yang sama pada 

motif pokok.  Keselarasan dari karya yang dibuat oleh Marwah Hanny Arista 

yaitu kesesuaian antara bidang pokok dengan bidang dasaran.Berikut merupakan 

analisis visual karya ukir pada gypsum dari Marwah Hanny Arista. 

 

Gambar 4.45 : Analisis Visual Karya Marwah Hanny Arista 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 
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4.4.1.3 Kategori Cukup 

4.4.1.3.1 Karya Muchammad Mirza Aviecena 

 

 

 

 

 

Gambar 4.40 : Karya Muchammad Mirza Aviecena 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Karya ukir pada gypsum dari Muchammad Mirza Avicievena cukup baik.  

motif yang tersusun berupa bidang yang berupa garis diagonal pada terdapat point 

of interest pada bagian tengah karya.  Bentuk dasar karya yang dibuat berbentuk 

simetris, tetapi dalam penambahan motif-motif membuat karya menjadi asimetris.  

Pembuatan motif yang tidak disesuaikan dengan ukuran karya yang tersedia, 

membuat karya terlihat banyak sisi kosong.  Pengerjaan karya yang tidak 

maksimal membuat karya terlihat tidak rapi.  Seperti bidang datar yang diberi 

motif yang masih belum selesai dan hanya berupa garis yang tidak rapi. 

Karya yang dibuat Muhammad Mirza Aviciena termasuk kriteria cukup.  

Motif yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan yaitu motif geometris, tetapi 

dalam pembuatan karya ataupun pemanfaatan bahan kurang maksimal.  Dari segi 

unsur seni rupa, seperti unsur garis karya di atas berupa garis lengkung dan garis 

lurus.  Panjang dari garis yang dibuat beragam, terdapat garis yang panjang, 

sedang dan pendek.  Bentuk dari motif yang dibuat berupa garis segitiga yang 

tersusun menjadi garis diagonal, dan pada sisi tengah bidang berbentuk belah 
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ketupat.  Bidang yang dibuat berupa bidang geometris teratur, seperti pada karya 

bentuk bidang yaitu berupa segitiga, belah ketupat dan beberapa bentuk persegi.  

Permukaan bidang yang dibuat terdapat bidang yang datar dan dibuat meruncing.   

Warna dari karya ukir pada gypsum yaitu berwarna putih.  Terktur dari 

ukiran di atas yaitu nyata, dari bentuk bidang pokok pada karya tersebut terdapat 

tinggi rendah yang berbeda.  Selain pada bidang motif yang dibuat berupa goresan 

dengan tinggi rendah dan kemiringan yang berbeda.  Gelap terang pada karya 

terlihat pada bentuk belah ketupat dengan beberapa motif kecil yang terlihat 

berupa garis samar dengan warna yang lebih gelap.  Selain itu bidang diagonal 

antara sisi satu dengan lainnya memiliki intensitas cahaya yang berbeda.  Karya 

dengan tinggi rendah yang tidak terlalu dalam membuat kesan ruang yang tidak 

dalam. 

Dari prinsip keseimbangan, karya ukir pada gypsum yang dibuat oleh 

Muhammad Mirza Aviecena keseimbangan radial.  Berarti bahwa terdapat pusat 

yang memancar, seperti pada karya tersebut pada titik tengah karya terdapat 

bentuk sebagai pusat dari keseimbangan.  Pada prinsip irama karya tersebut 

terdapat irama progresif dan alternatif.  Pengulangan progresif yaitu pada pusat 

keseimbangan dan pada bagian atas karya yang berupa motif kecil berbentuk 

persegi.  Irama alternatif yaitu pada bagian tengah karya dalam bentuk belah 

ketupat terdapat pengulangan motif secara bergantian.   

Prinsip penekanan pada karya di atas yaitu bentuk belah ketupat dibagian 

tengah karya dengan beberapa motif isian sebagai bentuk yang menonjol dari 

karya tersebut.  Pada prinsip proporsi karya dari Muhammad Mirza Aviecena 
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dengan menyusun bentuk seperti diagonal yang perpusat pada bagian tengah 

karya.  Keselarasan dari penerapan karya bentuk yang saling behubungan dan 

berkesan menyatu yaitu pada bentuk belah ketupat dengan garis diagonal.Berikut 

merupakan analisis visual karya dari Muchammad Mirza Aviecena. 

 

Gambar 4.41 : Analisis Visual Karya Muchammad Mirza Aviecena 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

 

4.5 Faktor Pendukung dan Penghambat  

Pemanfaatan media pembelajaran berupa pemanfaatan gypsum sebagai media 

pengganti kayu dalam pembelajaran ukir motif geometris di SMP Al Madina 

Wonosobo terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan.  Dari beberapa kelebihan 

dan kekurangan dalam pembelajaran tersebut terdapat faktor yang mempengaruhi.  

Faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor 

penghambat.  Berikut merupakan penjelasan dari faktor pendukung dan faktor 
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penghambat dalam pembelajaran pemanfaatan gypsum dalam pembelajaran ukir 

motif geometris pada siswa kelas VII SMP Al Madina Wonosobo. 

4.5.1 Faktor Pendukung 

Faktor pendukung merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam 

pembelajaran.  Untuk menunjang pembelajaran terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi, baik berasal dari dalam diri siswa ataupun lingkungan sekitar.  

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran terbagi 

menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  Faktor internal 

merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang mempengaruhi proses 

pembelajaran.  sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar 

atau lingkungan sekitar yang mempengaruhi proses pembelajaran.   

4.5.1.1 Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.  Berdasarkan hasil wawancara dengan 

siswa saat pengamatan proses II terdapat beberapa faktor yang mendukung proses 

pembelajaran.  Berikut merupakan faktor internal yang menunjang proses 

pembelajaran pemanfaatan gypsum dalam pembelajaran ukir motif geometris pada 

siswa kelas VII SMP Al Madina Wonosobo. 

Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran mengukir pada gypsum. 

Dibuktikan pada hasil wawancara dengan siswa bernama Bagus Maulana Iqbal 

bahwa pembelajaran ukir pada gypsum sangat menyenangkan, karena merasa 

bosan pembelajaran menggambar.  Muhammad Aditya Tri Zaqi menambahkan 

pelajaran mengukir pada gypsum membuat tidak bosan di kelas, sampai tidak 
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terasa bila jam pelajaran berakhir.  Selanjutnya beberapa siswa perempuan juga 

sangat senang saat pembelajaran mengukir pad gypsum.  Seperti pemaparan dari 

Elsa Lestari mengatakan “saya kira mengukir itu susah, tetapi setelah membuat 

sendiri menyenangkan dan ada saja yang ingin dibuat”.  

Selain wawancara dengan siswa, peneliti juga mewawancarai guru seni 

budaya.  Berdasarkan hasil wawancara, guru seni budaya mengatakan bahwa 

siswa sangat senang saat membuat karya.  Seperti saat diluar jam sekolah banyak 

siswa yang mengerjakan ukir saat waktu istirahat ataupun sepulang 

sekolah.Antusias siswa saat mengikuti pembelajaran sangat berperan dalam 

tercapainya tujuan pembelajaran.  Pada kegiatan pembelajaran pemanfaatan 

gypsum dalam pembelajaran ukir motif geometris kemampuan siswa dalam 

berkarya sudah baik.   

4.5.1.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor dari lingkungan yang mempengaruhi kegiatan 

pembelajaran.  Lingkungan sekolah yang tenang dan jauh dari keramaian warga 

memberi kenyamanan dalam proses belajar.  Berdasarkan hasil wawancara 

dengan salah satu siswa yaitu mengenai lingkungan sekitar sekolah siswa merasa 

nyaman dengan kondisi sekolah.  Seperti penuturan dari Amirotul Hidayang yang 

menjelaskan “tidak terganggu karena sekitar sekolah yang masih banyak sawah”.  

Selain kondisi di lingkungan sekolah, sarana dan prasarana yang mendukung 

proses pembelajaran juga menjadi faktor yang mempengaruhi.  Ruang kelas yang 

nyaman membuat siswa merasa nyaman saat berkarya.  Terlihat saat peneliti 

mengamati siswa dalm berkarya meskipun dengan kondisi bangunan yang 

sementara siswa tetap merasa nyaman. 
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4.5.2 Faktor Penghambat 

Selain faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat dalam pembelajaran.  

Faktor penghambat dapat berasal dari dalam diri siswa atau internal, dan berasal 

dari lingkungan atau disebut eksternal.  Faktor penghambat akan mempengaruhi 

tercapainya tujuan dari pembelajaran. 

4.5.2.1 Faktor Internal 

Faktor internal yang menghambat proses pembelajaran merupakan faktor yang 

menjadi kendala tercapainya tujuan dari pembelajaran.  dari hasil wawancara 

dengan siswa terdapat beberapa faktor penghambat pembelajaran.  Berikut 

merupakan faktor internal yang menghambat proses pembelajaran pemanfaatan 

gypsum dalam pembelajaran ukir motif geometris pada siswa kelas VII SMP Al 

Madina Wonosobo. 

Berdasarkan wawancara dengan siswa yaitu Fatlia Inayatul Zulfa 

mengatakan: “saat membuat gambar pada gypsum saya takut salah yang membuat 

hasilnya menjadi tidak bagus”.  Ketakutan karena tidak dapat membuat karya 

yang bagus menjadi penghambat siswa dalam mengembangkan ide dalam 

berekspresi.  Selain itu Amirotul Hidayah menambahkan bahwa “saya selalu 

merasa tidak puas dengan hasil ukiran yang saya buat”.  Dari pendapat di atas 

maka siswa merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya dalam berkarya.  

Kurangnya rasa percaya diri dari dalam diri siswa mempengaruhi hasil dari karya 

yang dibuat.  Saat berkarya dengan mengganti-ganti karya yang dibuat yang 

akhirnya waktu telah habis dan karya belum selesai. 
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Selain kurang percaya diri dalam berkarya siswa merasa kesulitan saat 

membuat dasaran pada karya yang terletak dibagian tengah.  Seperti penjelasan 

dari Mafaza Ilmi Nafisah yang mengatakan bahwa “saya sulit saat mengurangi 

gypsum pada bagian tengah sehingga karya menjadi tidak rapi”. 

4.5.2.2 Faktor Eksternal 

Dari hasil wawancara mengenai pembelajaran mengukir pada gypsum terdapat 

beberapa faktor eksternal yang menghambat proses pembelajaran.  Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Fahmi Khusaini bahwa dia merasa terganggu dengan 

siswa yang suka meminjam peralatan untuk mengukir, Fahmi menjelaskan “saat 

mau menggunakan cutter tiba-tiba cutter sudah diambil teman saya yang sering 

membuat saya lupa dengan motif yang akan dibuat”.  Salah satu siswa yang tidak 

membawa peralatan seperti cutter yaitu Yudhistira Arsy Al Royaq.  Yudhistira 

menjelaskan bahwa “banyak cutter yang hilang saat diletakkan di asrama sekolah 

dan laci meja”.  Muchammad Mirza Aviecena menjelaskan “yang mengambil 

kakak kelas VIII”.Dari hasil wawancara dengan beberapa siswa, seperti kejadian 

cutter milik siswa yang hilang dialami oleh siswa laki-laki.  Kejadian tersebut 

mempengaruhi siswa dalam kegiatan berkarya kerena cutter merupakan salah satu 

alat yang utama dalam mengukir pada gypsum. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Pertama, pemanfaatan gypsum dalam pembelajaran ukir motif geometris 

yang dilakukan pada siswa kelas VII SMP Al Madina Wonosobo telah sesuai 

dengan rancangan yang dibuat oleh peneliti.  Penelitian yang dilaksanakan melalui 

dua pengamatan yaitu pengamatan proses I dan pengamatan proses II.  

pelaksanaan pengamatan proses I dan pengamatan proses II terdiri dari tiga 

tahapan yaitu: (1) perencanaan pembelajaran, (2) pelaksanaan pembelajaran, (3) 

evaluasi pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran berisi mengenai rancangan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan.  Perencanaan pembelajaran berupa RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) yang berisi mengenai tujuan dari pembelajaran, indikator 

pembelajaran, materi yang akan diajarkan, kegiatan pelaksanaan pembelajaran, 

metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.  Perencanaan pembelajaran 

dilakukan dua kali yaitu setelah dilaksanakan pengamatan proses I maka hasil dari 

pembelajaran akan dievaluasi yang kemudian menentukan rekomendasi 

berdasarkan kekurangan pada pengamatan proses I.  Untuk mengamatan proses II 

pelaksanaan pembelajaran akan dirancang sesuai hasil evaluasi pada pengamatan 

proses I. 
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Pelaksanaan pembelajaran mengenai pemanfaatan gypsum dalam 

pembelajaran ukir motif geometris dilaksanakan selama dua kali pengamatan 

yaitu pengamatan proses I dan pengamatan proses II.  Pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan penugasan.  Media yang 

digunakan yaitu menggunakan papan tulis, LCD, dan contoh hasil karya ukir pada 

gypsum.   

Kedua, hasil karya yang telah dibuat oleh siswa dengan memanfaatkan 

gypsum dalam pembelajaran ukir motif geometris pada pengamatan proses I 

masih terdapat beberapa kekurangan.  Kekurangan tersebut pada kurangnya waktu 

yang dibutuhkan untuk proses berkarya dan kurangnya ragam motif yang 

diterapkan pada gypsum.  Berdasarkan rekomendasi pada pengamatan proses I, 

pada pengamatan proses II peneliti menampilkan beberapa contoh motif geometris 

yang lebih beragam.  Selain itu pemberian waktu berkarya seni menjadi lebih 

lama.  Berdasarkan hasil karya dari pengamatan proses II didapatkan karya siswa 

yang lebih bagus.  Motif yang diterapkan siswa lebih beragam, dan tinggi rendah 

dari karya juga terlihat. 

Dapat disimpulkan dari hasil karya yang dibuat siswa pada pengamatan 

proses I dan pengamatan proses II siswa telah mampu dalam pemanfaatan gypsum 

dalam pembelajaran ukir motif geometris.  Kesimpulan tersebut dapat dibuktikan 

berdasarkan pada hasilevaluasipadapengamatanproses Idanpengamatanproses  II, 

yang mengalami peningkatan pada nilai siswa.  Nilai rata-rata kelas dari 22 siswa 

pada pengamatan proses I diperoleh 76,8 dan pada pengamatan proses II 

mengalami peningkatan menjadi 81,3.  
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Ketiga, dalam proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

gypsum sebagai bahan pengganti kayu untuk mengukir yang dilaksanakan pada 

pengamatan proses I dan pengamatan proses II terdapat beberapa faktor yang 

mendukung dan faktor yang menghambat.  Faktor pendukung dari pembelajaran 

tersebut yaitu antusias siswa dalam berkarya mengukir pada gypsum.  Selain 

faktor dari diri siswa faktor dari lingkungan sekolah juga berpengaruh.  

Lingkungan yang jauh dari kebisingan dan ruang kelas yang nyaman membuat 

menjadi tujuan pembelajaran dapat bercapai. 

Kekurangan yang terjadi dalam pembelajaran mengukir pada gypsum adalah 

kurangnya rasa percaya diri dari dalam diri siswa saat berkarya, kelengkapan dari 

alat yang masih kurang sehingga mengganggu siswa yang lain.Meskipun masih 

terdapat kekurangan pada penerapan pembelajaran mengukir pada gypsum tetapi 

pembelajaran tersebut mampu diterapkan pada siswa SMP kelas VII.  Dibuktikan 

dengan kemampuan siswa dalam membuat karya ukir pada gypsum dengan nilai 

rata-rata kelas diatas KKM yang ditentukan. 

5.2 Saran 

Saran atau rekomendasi yang diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut.  Selama kegiatan pembelajaran mengukir pada gypsum 

dengan motif geometris terdapat beberapa hambatan.  Pada proses mengukir pada 

gypsum siswa kurang percaya diri dalam menerapkan motif geometris pada 

gypsum yang telah dicetak.  Oleh sebab itu peneliti menyarankan saat kegiatan 

berkarya, pendidik harus memotivasi siswa agar siswa lebih percaya diri saat 

berkarya seni.  Selain kurangnya rasa percaya diri, pada pengamatan proses I 



174 

 

 

 

kegiatan berkarya dengan waktu yang singkat membuat karya siswa kurang 

maksimal.  Dengan demikian peneliti memberi saran agar perencanaan waktu 

mengenai pemberian materi dan waktu berkarya seni dapat disesuaikan. 

Dilihat dari hasil karya seni yang telah dievaluasi oleh peneliti pada 

pengamatan terfokus I bahwa karya siswa dengan motif yang tidak beragam 

memiliki nilai lebih rendah.  Dengan demikian peran pendidik dalam memberikan 

contoh-contoh mengenai motif yang diterapkan menjadi lebih penting.Hal ini agar 

siswa memiliki banyak pandangan tentang ide atau gagasan dalam berkarya.  

Berdasarkan pemaparan di atas pendidik harus lebih banyak dalam menampilkan 

contoh-contoh karya seni kepada siswa. 
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Lampiran 3 

INSTRUMEN TES 

Teknik tes digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

pemanfaatan gypsum dalam pembelajaran ukir motif geometris. Hal-hal yang 

berkaitan dengan uji tes berkarya mengukir pada gypsum motif geometris, yaitu: 

 Sasaran evaluasi  : siswa Kelas VII A SMP Al Madina Wonosobo 

 Teknik evaluasi  : tes praktik 

 Bentuk instrumen  : uji produk/tugas proyek 

Instruksi 

Buatlah ukir pada cetakan gypsum dengan ketentuan sebagai berikut. 

1. Ukuran cetakan gypsum yaitu panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 

cm. 

2. Motif yang diterapkan berupa motif geometris. 

3. Waktu pengerjaan 6 x 40 menit atau 4 kali pertemuan. 

4. Tulis identitas pada bagian belakang karya. 

Aspek yang dinilai antara lain: pemilihan tema, keunikan gagasan, 

ketepatan bentuk dengan tema, unsur karya seni rupa, prinsip karya seni rupa, 

persiapan alat dan bahan, pemanfaatan waktu, dan penguasaan teknik. 

 

-SELAMAT BEKERJA- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

 

 

Lampiran 4 

LEMBAR  OBSERVASI 

Judul Penelitian : Pemanfaatan Gypsum dalam Pembelajaran Ukir Motif  

    Geometris Siswa Kelas VII SMP Al Madina Wonosobo 

Peneliti  : Agustina Fita Arumsari 

a. Observasi Gambaran Umum Sekolah  

No. Data yang diobservasi Keterangan 

1 Profil sekolah 

- Alamat sekolah 

- Lokasi sekolah 

 

2 Sarana dan prasarana 

sekolah 

- Gedung sekolah 

- Ruangan sekolah 

- Ketersediaan sarana dan 

prasarana 

- Kondisi sarana dan 

prasarana Bangunan 

 

 

 

 

 

 

3 Guru dan Tenaga 

Kependidikan 

- Jumlah guru 

- Keadaan guru 

 

4 Siswa SMP Al Madina 

Wonosobo 

- Jumlah semua siswa 

- Keadaan siswa 
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b. Observasi Pembelajaran Seni Rupa 

No. Data yang diobservasi Keterangan 

1 Kegiatan awal 

a. Salam 

b. Pengkaitan yang 

dilakukan guru 

terhadap materi yang 

akan diberikan 

c. Penyampaian tujuan  

d. pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Kegiatan inti 

a. Urutan dan 

organisasi materi 

pembelajaran  

b. Metode dan 

prosedur mengajar  

c. Penggunaan media 

dalam pembelajaran  

d. Pengelolaan kelas 

 

3 Kegiatan penutup 

a. Simpulan 

b. Rangkuman 

c. Tindak lanjut 
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c. Observasi Kegiatan Siswa Saat KBM 

No. Data yang diobservasi Keterangan 

1 Kesiapan siswa dalam 

proses pembelajaran. 

 

 

2 Keseriusan siswa saat 

menyimak materi dan 

mendengarkan penjelasan 

guru. 

 

 

 

 

3 Ketertarikan siswa terhadap 

materi dan metode 

pembelajaran. 

 

4 Keaktifan siswa saat 

bertanya dalam proses 

pembelajaran  

 

 

 

5 Ketertarikan siswa terhadap 

media gypsum dalam 

pembelajaran ukir motif 

geometris 

 

 

 

 

6 Proses berkarya siswa 

meliputi penggunaan alat 

dan bahan serta teknik 

dalam mengukir motif 

geometris pada gypsum 

 

 

 

 

 

7 Keseriusan siswa dalam 

berkarya seni rupa 

 

 

8 Respon (senang) siswa 

terhadap kegiatan 

pembelajaran  
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WAWANCARA 

Judul Penelitian : Pemanfaatan Gypsum dalam Pembelajaran Ukir Motif  

    Geometris Siswa Kelas VII SMP Al Madina Wonosobo 

Peneliti  : Agustina Fita Arumsari 

1. Wawancara dengan Kepala Sekolah 

NO POKOK PERTANYAAN KETERANGAN 

1 Bagaiman sejarah berdirinya SMP Al Madina 

Wonosobo? 

 

2 Apa visi, misi, dan tujuan SMP Al Madina 

Wonosobo? 

 

3 Fasilitas apa saja yang ada di SMP Al Madina 

Wonosobo untuk mendukung proses 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik? 

 

4 Bagaimana kondisi fasilitas sekolah yang ada 

saat ini? 

 

5 Bagaimana kondisi guru dan tenaga 

kependidikan di SMP Al Madina Wonosobo? 

 

6 Apakah guru seni budaya di SMP Al Madina 

Wonosobo sudah melaksanakan pembelajaran 

seni rupa sesuai dengan kurikulum yang 

diterapkan? 
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2. Wawancara dengan Wakil Kepala Bagian Kesiswaan 

NO POKOK PERTANYAAN KETERANGAN 

1 Berapa jumlah keseluruhan siswa di SMP Al 

Madina Wonosobo? 

 

2 Bagaimana prosedur pembagian siswa pad tiap 

kelas? 

 

3 Apakah ada guru khusu yang menangani siswa 

yang bermasalah? 

 

4 Bagaimana cara guru menangani siswa yang 

bemasalah? 

 

5 Bagaimana keadaan siswa SMP Al Madina 

Wonosobo? 

 

6 Bagaimana keadaan sosial orang tua siswa SMP 

Al Madina Wonosobo? 

 

3. Wawancara dengan Petugas Tata Usaha 

NO POKOK PERTANYAAN KETERANGAN 

1 Berapa jumlah guru yang ada di SMP Al Madina 

Wonosobo? 

 

2 Apakah jumlah guru yang ada di SMP Al 

Madina Wonosobo sudah memadai? 

 

3 Berapakah jumlah guru SMP Al Madina 

Wonosobo yang lulusan S1? 

 

4 Apakah guru pengampu mata pelajaran sesuai 

dengan profesi? 

 

 

 



185 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wawancara dengan Wakil Kepala Sarana dan Prasarana 

NO POKOK PERTANYAAN KETERANGAN 

1 Fasilitas apa saja yang terdapat di SMP Al 

Madina Wonosobo yang digunakan untuk 

pendukung proses kegiatan pembelajaran? 

 

2 Apakah fasilitas yang disediakan di sekolah 

sudah sesuai dengan jumlah keseluruhan siswa 

SMP Al Madina Wonosobo? 

 

3 Bagaimana keadaan sarana prasarana apakah 

masih dapat digunakan dengan baik? 

 

4 Apakah fasilitas yang ada di ruang guru dan 

kepala sekolah sudah memadai? 

 

5 Apakah fasilitas yang ada di setiap kelas sudah 

memadai? 

 

6 Fasilitas apa sajakah yang terdapat di SMP Al 

Madina Wonosobo yang digunakan untuk 

mendukung pembelajaran seni budaya? 

 

7 Bagaimana alat penunjang proses pembelajaran 

yang ada di SMP Al Madina Wonosobo? 

 

5. Wawancara dengan Wakil Kepala Hubungan Masyarakat 

NO POKOK PERTANYAAN KETERANGAN 

1 Bagaimana hubungan sekolah dengan 

lingkungan sekitar? 

 

2 Bagaimana respon masyarakat sekitar adanya  
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SMP Al Madina Wonosobo? 

3 Adakah kerja sama antara sekolah dengan 

masyarakat sekitar? 

 

6. Wawancara dengan Wakil Kepala Bagian Kurikulum 

NO POKOK PERTANYAAN KETERANGAN 

1 Kurikulum apakah yang diterapkan di SMP Al 

Madina Wonosobo? 

 

2 Apakah ada kendala dalam penerapan 

kurikulum? 

 

3 Bagaimana cara menanganinya?  

7. Wawancara dengan Guru Seni Budaya 

NO POKOK PERTANYAAN KETERANGAN 

1 Apakah pembelajaran yang diajarkan di kelas 

sesuai dengan kurikulum yang diterapkan? 

 

2 Bagaimana persiapan guru sebelum memulai 

pembelajaran seni rupa? 

 

3 Bagaimana proses pembelajaran seni budaya?  

4 Bagaimana strategi dan metode yang digunakan 

saat proses pembelajaran berlangsung? 

 

5 Media apa aja yang biasa digunakan dalam 

pembelajaran? 

 

6 Apakah siswa antusias dalam mengikuti 

pembelajaran seni rupa? 

 

7 Bagaimana hasil karya siswa?  

8 Bagaimana cara mengevaluasi hasil karya siswa?  
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SMP Al Madina Wonosobo 

Kelas/Semester : VII (tujuh) / 1 (gasal) 

Tema   : Penerapan Ragam Hias pada Gypsum 

Pertemuan Ke- : 11 - 14 

Alokasi Waktu  : 12 x 40 menit (8 x pertemuan) 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima, menanggapi, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, rasa 

ingin tahu, percaya diri, dan motivasi internal, toleransi, pola hidup sehat, 

ramah lingkungan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba mengolah, dan menyaji dalam ranah kongrit ( menggunakan, 

mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
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dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar 

1.1 Menerima, menanggapi dan menghargai keragaman dan keunikan karya  

seni rupa sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan. 

2.1 Menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin, melalui aktivitas 

berkesenian. 

2.2 Menunjukkan sikap bertanggung jawab, peduli, dan santun terhadap  karya 

seni rupa  dan pembuatnya. 

2.3 Menunjukkan sikap percaya diri, motivasi internal, kepedulian terhadap 

lingkungan dalam berkarya seni. 

3.3 Memahami konsep dan prosedur penerapan ragam hias pada bahan gypsum 

4.2 Menerapkan ragam hias pada bahan gypsum 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mendeskripsikan pengertian ragam hias. 

2. Mendeskripsikan penerapan ragam hias pada kayu. 

3. Membuat ukir pada gypsum dengan motif geometris. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari pokok bahasan ini peserta didik diharapkan mampu: 

1. Melalui penjelasan guru siswa dapat mendeskripsikan pengertian ragam 

hias. 

2. Melalui penjelasan guru siswa dapat mendeskripsikan penerapan ragam 

hias pada kayu. 

3. Melalui demonstrasi guru siswa dapat membuat ukir pada gypsum dengan 

motif geometris. 

E. Materi Ajar 

1. Pengertian Ragam Hias 

Motif atau biasa disebut juga ragam hias, merupakan bentuk dasar 

hiasan yang akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya 

seni.  Ragam hias merupakan hasil karya seni yang dibuat oleh manusia, 
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dan digunakan untuk menghias suatu benda ataupun objek.  Indonesia 

merupakan negara kepulauan, sehingga motif yang ada sangat beragam. 

Motif merupakan stilasi dari bentuk alam ataupun mahluk hidup 

yang ada disekitarnya.  Gaya atau corak yang ada pada motif merupakan 

hasil dari distordi, stilasi, atau deformasi dari keadaan yang ada disekitar.  

Oleh sebab itu, motif menjadi suatu ciri khas dari daerah atau budaya 

tertentu. 

Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

lingkungan alam, flora dan fauna serta manusia yang hidup di 

dalamnya.Keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting 

manusia.  Faktor kepercayaan turut mendukung berkembangnya ragam 

hias karena adanya perlambangan di balik gambar.Ragam hias memiliki 

makna karena disepakati oleh masyarakat penggunanya.  Menggambar 

ragam hias dapat dilakukan dengan carastilasi (digayakan) yang meliputi 

penyederhanaan bentuk dan perubahan bentuk (deformasi). 

Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan 

dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan 

selera dan imajinasi pembuatnya.Gaya ragam hias geometris dapat 

dijumpai di seluruh daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.  Ragam hias geometris dapat dibuat 

dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif 

ragam hias. 

2. Penerapan Ragam Hias 

Penerapan ragam hias pada kayu dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, diantaranya yaitu dilukis ataupun diukir.  Mengukir yaitu membuat 

sayatan pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat.  

Sedangkan melukis pada kayu yaitu membuat gambar ragam hias pada 

kayu yang diberi warna. 

Ukiran dibuat pada suatu bidang sesuai dengan motif atau pola 

yang telah dibuat.  Motif yang yang dibuat merupakan bentuk stilasi dari 

benda yang ada disekitar kita seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan 
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yang lainnya.  Pembuatan ukiran dalam sebuah bidang untuk 

memperindah permukaan yang diukir agar menjadi lebih menarik.Pada 

umumnya ukiran ditemukan pada kayu, batu, perunggu, perak, ataupun 

bahan-bahan lainnya. 

Jenis-jenis ukiran menurut proses pembuatannya terbagi menjadi 

beberapa kelompok,yaitu sebagai berikut. 

a. Ukiran rendah (bas reilief) 

Yaitu ukiran yang yang bentuk timbul kurang dari separoh dari 

ketebalan bahan yang dipakai. 

b. Ukiran sedang (mezzo relief) 

Yaitu ukiran yang timbul tepat setengah dari tinggi bahan yang 

digunakan. 

c. Ukiran tinggi (haut relief) 

Yaitu jika ukiran yang timbul lebih dari setengah ketebalan bahan 

yang digunakan. 

d. Ukir cekung atau tenggelam (encreux relief) 

Yaitu ukiran yang dibuat cekung masuk kedalam sehingga bentuk 

yang dibuat lebih rendah dari permukaan yang dibuat. 

e. Ukiran krawangan 

Yaitu ukiran yang dibuat tembus atau berlubang. 

Langkah-langkah mengukir 

Dalam mengukir terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, 

diantaranya yaitu  

1. Nggetaki yaitu memahat garis-garis membentuk suatu motif yang 

telah ditempel pada bidang yang akan diukir. 

2. Malesiyaitu proses melebarkan garis yang telah dibuat pada proses 

nggetaki, dengan melebarkan garis yang telah dibuat agar terlihat 

lebih jelas.    

3. ndasari, yaitu merupakan proses mencongkel pada bagian luar motif 

agar lebih dalam.   
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4. Mbukaki atau nggrabahi yaitu merupakan proses pembentukan pada 

motif yang dibuat, sehingga motif mulai terlihat.   

5. Matuti menyempurnakan bentuk yang dibuat agar sesuai dengan 

desain yang dibuat.   

6. Mbenangi yaitu proses pembentukan benang atau garis pada motif 

yang dibuat.   

7. Mecahi, yaitu membuat pecagan atau sobekan daun agar telihat lebih 

indah.  

8. Nglemahi yaitu mengulangi pada kegiatan ndasari untuk meratakan 

atau menghaluskan dasar yang belum rata.   

9. Ngalusi yaitu menghaluskan seluruh bentuk yang telah dibuat pada 

tahap selanjutnya sehingga menjadi halus dan rapi. 

3. Ukir pada Gypsum dengan Motif Geometris 

Mengukir merupakan proses melukis pada permukaan dengan cara 

dipahat.  Selain pada kayu ukir dapat diterapakan pada berbagai bahan, 

seperti gypsum, baja, batu, dan lainnya.  Salah satu media alternatif yang 

dapat digunakan sebagai bahan mengukir dan mudah dikerjakan yaitu 

menggunakan gypsum.  Berikut merupakan proses mengukir pada 

gypsum. 

1. Menyiapakan alat dan bahan yang digunakan untuk mengukir pada 

gypsum. 
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2. Membuat sket motif geometris dengan ukuran 10 cm x 20 cm. 

 

3. Membuat cetakan gypsum menggunakan kertas kardus dengan ukuran 

10 cm x 20 cm x 5 cm. 

 

4. Membuat adonan gypsum dengan mencampurkan air. 

 

5. Menuangkan adonan gypsum pada cetakan kardus. 
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6. Setelah adonan mengering dan mulai keras, terapkan sket motif yang 

telah dibuat. 

7. Setelah terbentuk garis pada gypsum, tebalkan garis menggunakan 

cutter sesuai dengan motif yang diterapkan. 

8. Buat garis miring pada garis yang telah dibuat, kikis permukaan 

gypsum menggunakan cutter pada daerah yang dikehendaki lebih 

rendah. 

9. Rapikan sesuai dengan motif yang dikehendaki, dan buat tinggi 

rendah yang berbeda pada permukaan ukir sesuai dengan motif. 

 

10. Setelah bentuk dasar dari motif sudah jadi, buat motif tambahan untuk 

menghiasi motif utama menggunakan cutter, pensil, ataupun jangka. 

11. Setelah selesai, bersihkan gypsum dari serpihan gypsum yang 

tertinggal disela-sela motif dengan cara menyiramkan air pada 

permukaan gypsum. 

F. METODE PEMBELAJARAN 

Metode yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan 

pemberian tugas. 
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G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 Membuka pembelajaran 

 Melakukan kegiatan apersepsi 

 Memberikan gambaran mengenai materi yang akan diajarkan, yaitu 

tentang penerapan ragam hias pada bahan gypsum 

2. Kegiatan Inti 

 Menampilkan ragam hias dalam bentuk flora, fauna, geometris, dan 

figuratif melalui media berupa visual maupun audio visual. 

 Membantu siswa untuk menyebutkan ragam hias yang ada di sekitar. 

 Mendeskripsikan keragaman hias ornamen yang ada di Indonesia. 

 Mengidentifikasi keunikan ragam hias yang ada di Indonesia. 

 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang belum dipahami 

 Memberikan penjelasan mengenai ukir 

 Memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah mengukir 

3. Kegiatan Penutup 

 Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum jelas 

 Membuat kesimpulan dari materi yang telah diajarkan 

 Memberi gambaran mengenai materi yang akan disampaikan pada 

minggu yang akan datang 

 Menutup pembelajaran 

Pertemuan II 

a. Kegiatan Awal 

 Membuka pembelajaran 

 Mengingat materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya 

 Memberikan kaitan tentang materi yang akan diajarkan 

b. Kegiatan Inti 



195 

 

 

 

 Menampilkan video mengenai alat, bahan dan langkah-langkah 

mengukir pada bahan gypsum 

 Mengajak siswa menganalisis video yang telah ditampilkan mengenai 

proses pembuatannya 

 Menampilkan hasil karya penerapan ragam hias pada bahan gypsum 

yang sudah jadi 

 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai hal 

yang masih kurang paham 

 Memberikan tugas kepada siswa untuk membuat sket motif geometris 

pada kertas gambar 

 Memandu dan melihat siswa dalam membuat sket 

c. Kegiatan Penutup 

 Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum jelas 

 Membuat kesimpulan dari materi yang telah diajarkan 

 Memberi gambaran mengenai materi yang akan disampaikan pada 

pertemuan yang akan datang 

 Menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam 

Pertemuan III 

a. Kegiatan Awal 

 Membuka pembelajaran. 

 Mengingat materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. 

 Memberikan kaitan tentang materi yang akan diajarkan. 

b. Kegiatan Inti 

 Mencetak gypsum yang akan diukir dengan ukuran 20 cm x 10 cm. 

 Membantu siswa dalam mencetak gypsum. 

 Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai hal yang 

belum jelas. 

 Mengukir gypsum dengan motif geometris yang telah dicetak. 

 Membimbing siswa dalam mengukir pada gypsum. 



196 

 

 

 

c. Kegiatan Penutup 

 Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum jelas. 

 Menutup pembelajaran dengan salam. 

Pertemuan IV 

a. Kegiatan Awal 

 Membuka pembelajaran 

b. Kegiatan Inti 

 Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk mengukir motif 

geometris pada gypsum. 

 Memandu siswa untuk melanjutkan kegiatan mengukir motif geometris 

pada gypsum. 

 Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai proses 

kegiatan pembelajaran yang belum paham. 

 Memandu dan membimbing siswa untuk menyelesaikan tugasnya. 

 Memberi tanda kepada siswa untuk mengumpulkan tugas yang telah 

dikerjakan. 

c. Kegiatan Penutup 

 Memandu siswa untuk membersihkan dan merapikan alat dan bahan 

yang telah digunakan. 

 Mengadakan evaluasi dari proses pembelajaran yang telah berlangsung. 

 Menyimpulkan proses pembelajaran yang telah berlangsung. 

 Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang telah diajarkan. 

 Menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Media  : papan tulis, LCD, video tutorial alat, bahan, dan proses 

mengukir  

   ragam hias pada gypsum. 

Sumber belajar : Seni Budaya Kelas 7, Kemendikbud, 2013 
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Seni Rupa SMP-MTs Kelas VII,VIII dan IX,Tri Edy 

Margono, AbdulAziz,  2010 

  Pendidikan Seni Budaya Kelas VII SMP, Yoyok RM, 

Siswandi, 2006 

  Sumber lain yang relevan dengan pokok bahasan 

I. EVALUASI PEMBELAJARAN  

Bentuk Tes  : Tes kinerja 

J. PENILAIAN 

Teknik : Tes Praktik 

Tagihan : Karya ukir pada gypsum motif geometris 

 

Contoh Instrumen 

Buatlah ukir pada cetakan gypsum dengan ketentuan sebagai berikut. 

5. Ukuran cetakan gypsum yaitu panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan 

tinggi 5 cm. 

6. Motif yang diterapkan berupa motif geometris. 

7. Waktu mengerjaan 6 x 40 menit atau 4 kali pertemuan. 

Tabel Penilaian 

No Aspek yang dinilai Cakupan Skor Maksimal 

1 Ide / gagasan 

 

- Pemilihan tema 

- Keunikan 

gagasan 

40 

60 

2 Bentuk Karya 

 

- Ketepatan bentuk 

dengan tema 

- Unsur-unsur 

karya seni 

- Prinsip seni rupa 

40 

 

30 

 

30 

3 Proses d. Persiapan alat 

dan bahan 

e. Pemanfaatan 

30 

 

30 
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waktu 

f. Penguasaan 

teknik 

 

40 

Jumlah Keseluruhan 

Nilai (jumlah keseluruhan:3) 

         

Wonosobo, 22 Oktober 2014 

Peneliti     Guru Kelas VII A 

 

 

 

Agustina Fita A.    Lailin Mafidah, Alhz, S.Pd 

 

 

Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SMP Al Madina Wonosobo 

Kelas/Semester : VII (tujuh) / 1 (gasal) 

Tema   : Penerapan Ragam Hias pada Gypsum 

Pertemuan Ke- : 11 - 14 

Alokasi Waktu  : 12 x 40 menit (4 x pertemuan) 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima, menanggapi, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, rasa 

ingin tahu, percaya diri, dan motivasi internal, toleransi, pola hidup sehat, 

ramah lingkungan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
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3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, tehnologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba mengolah, dan menyaji dalam ranah kongrit ( menggunakan, 

mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar 

1.2 Menerima, menanggapi dan menghargai keragaman dan keunikan karya  

seni rupa sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan. 

2.4 Menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin, melalui aktivitas 

berkesenian. 

2.5 Menunjukkan sikap bertanggung jawab, peduli, dan santun terhadap  karya 

seni rupa  dan pembuatnya. 

2.6 Menunjukkan sikap percaya diri, motivasi internal, kepedulian terhadap 

lingkungan dalam berkarya seni. 

3.4 Memahami konsep dan prosedur penerapan ragam hias pada bahan gypsum 

4.3 Menerapkan ragam hias pada bahan gypsum 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mendeskripsikan pengertian ragam hias. 

2. Mendeskripsikan penerapan ragam hias pada kayu. 

3. Membuat ukir pada gypsum dengan motif geometris. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari pokok bahasan ini peserta didik diharapkan mampu: 

1. Melalui penjelasan guru siswa dapat mendeskripsikan pengertian ragam 

hias. 

2. Melalui penjelasan guru siswa dapat mendeskripsikan penerapan ragam 

hias pada kayu. 

3. Melalui demonstrasi guru siswa dapat membuat ukir pada gypsum dengan 

motif geometris. 



200 

 

 

 

E. Materi Ajar 

1. Pengertian Ragam Hias 

Motif atau biasa disebut juga ragam hias, merupakan bentuk dasar 

hiasan yang akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya 

seni.  Ragam hias merupakanhasil karya seni yang dibuat oleh manusia, 

dan digunakan untuk menghias suatu benda ataupun objek.Indonesia 

merupakan negara kepulauan, sehingga motif yang ada sangat beragam. 

Motif merupakan stilasi dari bentuk alam ataupun mahluk hidup 

yang ada disekitarnya.  Gaya atau corak yang ada pada motif merupakan 

hasil dari distordi, stilasi, atau deformasi dari keadaan yang ada disekitar.  

Oleh sebab itu, motif menjadi suatu ciri khas dari daerah atau budaya 

tertentu. 

Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

lingkungan alam, flora dan fauna serta manusia yang hidup di dalamnya.  

Keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting manusia.  

Faktor kepercayaan turut mendukung berkembangnya ragam hias karena 

adanya perlambangan di balik gambar.Ragam hias memiliki makna 

karena disepakati oleh masyarakat penggunanya.  Menggambar ragam 

hias dapat dilakukan dengan carastilasi (digayakan) yang meliputi 

penyederhanaan bentuk dan perubahan bentuk (deformasi). 

Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan 

dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan 

selera dan imajinasi pembuatnya.  Gaya ragam hias geometris dapat 

dijumpai di seluruh daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.  Ragam hias geometris dapat dibuat 

dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif 

ragam hias. 

2. Penerapan Ragam Hias 

Penerapan ragam hias pada kayu dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, diantaranya yaitu dilukis ataupun diukir.  Mengukir yaitu membuat 

sayatan pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat.Sedangkan 
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melukis pada kayu yaitu membuat gambar ragam hias pada kayu yang 

diberi warna. 

Ukiran dibuat pada suatu bidang sesuai dengan motif atau pola 

yang telah dibuat.  Motif yang yang dibuat merupakan bentuk stilasi dari 

benda yang ada disekitar kita seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan 

yang lainnya.  Pembuatan ukiran dalam sebuah bidang untuk 

memperindah permukaan yang diukir agar menjadi lebih menarik.  Pada 

umumnya ukiran ditemukan pada kayu, batu, perunggu, perak, ataupun 

bahan-bahan lainnya. 

Jenis-jenis ukiran menurut proses pembuatannya terbagi menjadi 

beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. 

a. Ukiran rendah (bas reilief) 

Yaitu ukiran yang yang bentuk timbul kurang dari separoh dari 

ketebalan bahan yang dipakai. 

b. Ukiran sedang (mezzo relief) 

Yaitu ukiran yang timbul tepat setengah dari tinggi bahan yang 

digunakan 

c. Ukiran tinggi (haut relief) 

Yaitu jika ukiran yang timbul lebih dari setengah ketebalan bahan 

yang digunakan. 

d. Ukir cekung atau tenggelam (encreux relief) 

Yaitu ukiran yang dibuat cekung masuk kedalam sehingga bentuk 

yang dibuat lebih rendah dari permukaan yang dibuat. 

e. Ukiran krawangan 

Yaitu ukiran yang dibuat tembus atau berlubang. 

Langkah-langkah mengukir 

Dalam mengukir terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, 

diataranya yaitu  

1. Nggetaki yaitu memahat garis-garis membentuk suatu motif yang 

telah ditempel pada bidang yang akan diukir. 



202 

 

 

 

2. Malesiyaitu proses melebarkan garis yang telah dibuat pada proses 

nggetaki, dengan melebarkan garis yang telah dibuat agar terlihat 

lebih jelas.    

3. ndasari, yaitu merupakan proses mencongkel pada bagian luar motif 

agar lebih dalam.   

4. Mbukaki atau nggrabahi yaitu merupakan proses pembentukan pada 

motif yang dibuat, sehingga motif mulai terlihat.   

5. Matuti menyempurnakan bentuk yang dibuat agar sesuai dengan 

desain yang dibuat.   

6. Mbenangi yaitu proses pembentukan benang atau garis pada motif 

yang dibuat.   

7. Mecahi, yaitu membuat pecagan atau sobekan daun agar telihat lebih 

indah.  

8. Nglemahi yaitu mengulangi pada kegiatan ndasari untuk meratakan 

atau menghaluskan dasar yang belum rata.   

9. Ngalusi yaitu menghaluskan seluruh bentuk yang telah dibuat pada 

tahap selanjutnya sehingga menjadi halus dan rapi. 

 

3. Ukir padaGypsum dengan Motif Geometris 

Mengukir merupakan proses melukis pada permukaan dengan cara 

dipahat.  Selain pada kayu ukir dapat diterapakan pada berbagai bahan, 

seperti gypsum, baja, batu, dan lainnya.  Salah satu media alternatif yang 

dapat digunakan sebagai bahan mengukir dan mudah dikerjakan yaitu 

menggunakan gypsum.  Berikut merupakan proses mengukir pada 

gypsum. 

1. Menyiapakan alat dan bahan yang digunakan untuk mengukir pada 

gypsum. 
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2. Membuat sket motif geometris dengan ukuran 10 cm x 20 cm. 

 

3. Membuat cetakan gypsum menggunakan kertas kardus dengan ukuran 

10 cm x 20 cm x 5 cm. 

 

4. Membuat adonan gypsum dengan mencampurkan air. 
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5. Menuangkan adonan gypsum pada cetakan kardus. 

 

6. Setelah adonan mengering dan mulai keras, terapkan sket motif yang 

telah dibuat. 

7. Setelah terbentuk garis pada gypsum, tebalkan garis menggunakan 

cutter sesuai dengan motif yang diterapkan. 

8. Buat garis miring pada garis yang telah dibuat, kikis permukaan 

gypsum menggunakan cutter pada daerah yang dikehendaki lebih 

rendah. 

9. Rapikan sesuai dengan motif yang dikehendaki, dan buat tinggi 

rendah yang berbeda pada permukaan ukir sesuai dengan motif. 
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10. Setelah bentuk dasar dari motif sudah jadi, buat motif tambahan untuk 

menghiasi motif utama menggunakan cutter, pensil, ataupun jangka. 

11. Setelah selesai, bersihkan gypsum dari serpihan gypsum yang 

tertinggal disela-sela motif dengan cara menyiramkan air pada 

permukaan gypsum. 

F. METODE PEMBELAJARAN 

Metode yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan 

pemberian tugas. 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

Kegiatan Pendahuluan 

 Membuka pembelajaran 

 Melakukan kegiatan apersepsi 

 Memberikan gambaran mengenai materi yang akan diajarkan, yaitu 

tentang penerapan ragam hias pada bahan gypsum 

Kegiatan Inti 

 Menampilkan ragam hias dalam bentuk flora, fauna, geometris, dan 

figuratif melalui media berupa visual maupun audio visual. 

 Membantu siswa untuk menyebutkan ragam hias yang ada di sekitar. 

 Mendeskripsikan keragaman hias ornamen yang ada di Indonesia. 

 Mengidentifikasi keunikan ragam hias yang ada di Indonesia. 

 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang belum dipahami 
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 Memberikan penjelasan mengenai ukir 

 Memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah mengukir 

Kegiatan Penutup 

 Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum jelas 

 Membuat kesimpulan dari materi yang telah diajarkan 

 Memberi gambaran mengenai materi yang akan disampaikan pada 

minggu yang akan datang 

 Menutup pembelajaran 

Pertemuan II 

Kegiatan Awal 

 Membuka pembelajaran 

 Mengingat materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya 

 Memberikan kaitan tentang materi yang akan diajarkan 

Kegiatan Inti 

 Menampilkan video mengenai alat, bahan dan langkah-langkah 

mengukir pada bahan gypsum 

 Mengajak siswa menganalisis video yang telah ditampilkan mengenai 

proses pembuatannya 

 Menampilkan hasil karya penerapan ragam hias pada bahan gypsum 

yang sudah jadi 

 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai hal 

yang masih kurang paham 

 Memberikan tugas kepada siswa untuk membuat sket motif geometris 

pada kertas gambar 

 Memandu dan melihat siswa dalam membuat sket 

Kegiatan Penutup 

 Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum jelas 

 Membuat kesimpulan dari materi yang telah diajarkan 
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 Memberi gambaran mengenai materi yang akan disampaikan pada 

pertemuan yang akan datang 

 Menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam 

Pertemuan III 

Kegiatan Awal 

 Membuka pembelajaran. 

 Mengingat materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. 

 Memberikan kaitan tentang materi yang akan diajarkan. 

Kegiatan Inti 

 Mencetak gypsum yang akan diukir dengan ukuran 20 cm x 10 cm. 

 Membantu siswa dalam mencetak gypsum. 

 Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai hal yang 

belum jelas. 

 Mengukir gypsum dengan motif geometris yang telah dicetak. 

 Membimbing siswa dalam mengukir pada gypsum. 

Kegiatan Penutup 

 Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang belum jelas. 

 Menutup pembelajaran dengan salam. 

Pertemuan IV 

Kegiatan Awal 

 Membuka pembelajaran 

Kegiatan Inti 

 Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk mengukir motif 

geometris pada gypsum. 

 Memandu siswa untuk melanjutkan kegiatan mengukir motif geometris 

pada gypsum. 

 Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai proses 

kegiatan pembelajaran yang belum paham. 

 Memandu dan membimbing siswa untuk menyelesaikan tugasnya. 
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 Memberi tanda kepada siswa untuk mengumpulkan tugas yang telah 

dikerjakan. 

Kegiatan Penutup 

 Memandu siswa untuk membersihkan dan merapikan alat dan bahan 

yang telah digunakan. 

 Mengadakan evaluasi dari proses pembelajaran yang telah berlangsung. 

 Menyimpulkan proses pembelajaran yang telah berlangsung. 

 Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi 

yang telah diajarkan. 

 Menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Media  : papan tulis, LCD, video tutorial alat, bahan, dan proses 

mengukir  

   ragam hias pada gypsum. 

Sumber belajar : Seni Budaya Kelas 7, Kemendikbud, 2013 

Seni Rupa SMP-MTs Kelas VII,VIII dan IX,Tri Edy 

Margono, AbdulAziz,  2010 

  Pendidikan Seni Budaya Kelas VII SMP, Yoyok RM, 

Siswandi, 2006 

  Sumber lain yang relevan dengan pokok bahasan 

I. EVALUASI PEMBELAJARAN  

Bentuk Tes  : Tes kinerja 

J. PENILAIAN 

Teknik : Tes Praktik 

Tagihan : Karya ukir pada gypsum motif geometris 

 

Contoh Instrumen 

Buatlah ukir pada cetakan gypsum dengan ketentuan sebagai berikut. 

8. Ukuran cetakan gypsum yaitu panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan 

tinggi 5 cm. 
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9. Motif yang diterapkan berupa motif geometris. 

10. Waktu mengerjaan 6 x 40 menit atau 4 kali pertemuan. 

Tabel Penilaian 

No Aspek yang dinilai Cakupan Skor Maksimal 

1 Ide / gagasan 

 

- Pemilihan tema 

- Keunikan 

gagasan 

40 

60 

2 Bentuk Karya 

 

- Ketepatan bentuk 

dengan tema 

- Unsur-unsur 

karya seni 

- Prinsip seni rupa 

40 

 

30 

 

30 

3 Proses g. Persiapan alat 

dan bahan 

h. Pemanfaatan 

waktu 

i. Penguasaan 

teknik 

30 

 

30 

 

40 

Jumlah Keseluruhan 

Nilai (jumlah keseluruhan:3) 

         

Wonosobo, 9 April 2015 

Peneliti     Guru Kelas VII A 

 

 

 

Agustina Fita A.    Lailin Mafidah, Alhz, S.Pd 
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